ما تم تحديثه
من بيانات بدليل الخدمات

ال توجد خدمة تقديم قرض مرابحة (قرض بالقواعد اإلسالمية )
بوزارة التضامن اإلجتماعى

ص 14

اإلنضمام لنظام األسرة البديلة

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للدارة الجامتعية التابع لها حمل القامة .
خطوة  : 2اجراء حبث اجامتعي من قبل الدارة الاجامتعية .
خطوة  : 3عرض الطلب عيل لنة الأرس البديةل ليمت البت يف حاةل انطباق الشوط .
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







النس ية مرصية أأو أأحد الزوجني يكون مرصي .
أأن يكون املس توي الاقتصادي للأرسة البديةل جيد ودلهيا دخل مناسب .
ل يتجاوز سن الزوجني  60س نة .
السكن قانون قدمي أأو متليك .
 اجادة القراءة والكتابة .المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6
7

 صورة بطاقة الرمق القوىم . بيان بدخل الأرسة . ايصال كهرابء . قس مية الزواج . عقد السكن . صور خشصية للزوجني . -شهادات ميلد الأبناء ان وجد .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا
ص 124

االلتحاق بمركز إعداد األسر المنتجة – تكوين مهنى

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب لللتحاق ابملركز .
خطوة  : 2حتدد مدة التدريب من س نة اىل س نتني .
خطوة  : 3اجراء اختبار للمتدرب ومنح خرجيى املراكز شهادة معمتدة .
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية مرصية 0
 ابلنس بة لذلكور  :ل يقل السن عن  12س نة عند بداية الس نة التدريبية ول يزيد عن  18س نة 0
 ابلنس بة للفتيات  :ل يقل السن عن  12س نة عند بداية الس نة التدريبية ول يزيد عن  20س نة 0
المستندات المطلوبة

1
2
3
4

 طلب ااحتاق عىل المنوذج اخلاص .–  4صور خشصية 0
– شهادة ميلد .
– اخر شهادة دراس ية .
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 10أأايم

الرعـايــة

اإلجتمــاعيــة125
ص

الحصول على خدمات مراكز المرأة العاملة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التوجه اىل أأحد مراكز املرأأة العامةل للحصول عىل اخلدمة .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 بدون رشوط .

المستندات المطلوبة

ل يوجـــــــــــــــــــد

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمانـــــــــــــــاا

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
خدمة فورية

الحصول على خدمات مشروعات المرأة

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

ص 126

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التوجه ملقر امجلعية التابع لها حمل القامة .
خطوة  : 2تقدمي طلب للحصول عىل اخلدمة .
خطوة  : 3حبث احلاةل من قبل امجلعية .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية املرصية .
 ل يقل السن عن  18س نة .
 ل يشرتط املؤهل .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6

-

صورة من بطاقة الرمق القوىم مع وجود ضامن .
طلب للحصول عىل املشوع .
شهادة ميلد الأبناء ان وجدت .
اقرار تعهد ابلسداد .
اقرار خصم من الضامن .
اقرار احلاقها بفصول حمو الأمية يف حاةل عدم اجادة القراءة والكتابة 0

المـــوقــــــع

الرسوم

مديرية التضامن الجامتعى

ل يوجد

الحصول على خدمة مراكز إستضافة وتوجيه المرأة

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا
اإلجتمــاعيــة
الرعـايــة

ص 127

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب اللتحاق ابملركز .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 3سداد رسوم القامة يف حاةل وجود دخل وىه ربع ادلخل الثابت0
خطوة  : 4عرض احلاةل عىل اللجنة احمللية 0
خطوة  : 5التعهد بتنفيذ واحرتام النظام ادلاخىل للمركز0
خطوة  : 6التواصل مع مراكز امحلاية ابحملافظات الأخرى للتأأكد من عدم ازدواجية اخلدمة املس تفيدة 0
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة








النس ية مرصية أأو أأجنبية مزتوجة من مرصى
ل يقل السن عن  18س نة .
تعرض الس يدة للعنف 0
سداد الرسوم يف حاةل وجود دخل وعدم توافر مقر دامئ لقامهتا 0
قبول مدة القامة اليت حتددها لنة الرشاف 0
استيفاء رشوط اللياقة الصحية 0
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6

-

صورة من بطاقة الرمق القوىم 0
صورة حصيفة احلاةل النائية 0
عدد  2صورة خشصية 0
مفردات مرتب 0
شهادة حصية 0
ايصال سداد رسوم القامة 0
المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

تسديد رسوم املركز
يف حاةل وجود دخل

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا

ص 128

الحصول على عضوية أحد األندية النسائية

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1استيفاء منوذج طلب عضوية النادى0
خطوة  : 2اقرار ابملوافقة عىل تسديد الشرتاك الشهرى أأو الس نوي 0
خطوة : 3اللزتام بنظام النادى وقواعد العمل به 0
خطوة  :4حتصيل اشرتاك خاص ملامرسة أأي نشاط من أأنشطة النادى 0

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






النس ية املرصية 0
ل يقل السن عن  18س نة .
ل يشرتط املؤهل 0
التعهد ابللزتام بنظام النادى وقواعد العمل به و تسديد الشرتاك الشهرى أأو الس نوى 0

المستندات المطلوبة

 - 1صورة من بطاقة الرمق القوىم 0
أ
أ
 - 2اقرار ابملوافقة عىل تسديد الشرتاك واحملافظة عىل أهجزة وأدوات النادى 0

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

اشرتاك حمدد من قبل النادى

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا

ص 129

إستمارة فحص طبى لطالبى المساعدات الضمانية الضمانية

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للحصول عىل مساعدة ضامنية اىل الوحدة الجامتعية التابعة حملل القامة 0
خطوة  : 2حتويل املواطن اىل لنة القومس يون الطيب لتحديد نس بة العجز 0
خطوة  : 3حبث احلاةل ميدانياا 0
أ
خطوة  : 4فتح ملف أأرسة بعد التأكد من اقامته ابلعنوان املدون ببطاقة الرمق القوىم 0
خطوة  : 5اس تحقاق املساعدة يف حاةل حصول املواطن عىل نس بة جعز  %50فأأكرث 0
خطوة  : 6عدم اس تحقاق املساعدة يف حاةل حصول املواطن عىل نس بة جعز أأقل من 0 %50
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية مرصية 0
 ل يتجاوز السن  65س نة و الصابة مبرض مزمن أأدى اىل العجز أأو معاق0
 أأن ل يكون دليه دخل اثبت أأو مؤمن عليه ويكون غري قادر عىل العمل0

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القوىم.
 - 2عدد  2صورة خشصية 0
 - 3تقرير حفص طىب صادر من القومس يون الطيب حلالت العجز و العاقة ابلضافة اىل بطاقة اثبات خشصية معاق يف حاةل الحتياج0

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا
ص 130

طلب الحصول على مساعدة عالج

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب ابدارة خدمة املواطنني ابملديرية .
خطوة  : 2تقدمي املستندات ادلاةل عىل احلاجة للمساعدة .
خطوة  : 3اجراء حبث اجامتعى من قبل الوحدة الجامتعية .
خطوة  : 4ارسال البحث ملؤسسة التاكفل الجامتعى للبت يف رصف املساعدة ومدى انطباق الشوط .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







النس ية مرصية .
ل يشرتط السن .
الصابة مبرض مزمن .
بيان ابدلخل .
تقرير طىب للحاةل .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

طلب للحصول عىل املساعدة .
صورة بطاقة الرمق القوىم .
تقرير طىب من " مستشفى حكويم "
بيان ابدلخل او بيان ابملوقف التأأميين .0

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

جماىن

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 15يوماا
ص 131

الحصول على خدمة طلب صرف مساعدة دفعة واحدة

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة للوحدة الاجامتعية اليت ترصف مهنا املساعدة الشهرية .
خطوة  :2عرض الطلب عىل اللجنة اخملتصة لربط املساعدة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 أأن يكون من معلء الضامن الجامتعى .

المستندات المطلوبة

-

طلب احلصول عىل مساعدة دفعة واحدة.
تقرير طىب يف حاةل املرض .
اثبات قيد مدارس يف حاةل طلب احلصول عىل دفعة واحدة للتعلمي .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا

ص 133

الحصول على منحة دراسية

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب مرفق به املستندات املطلوبة للدارة الاجامتعية التابعة حملل السكن.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 أأن يكون من معلء الضامن الجامتعى .

المستندات المطلوبة

اثبات قيد مدريس من مدرسة حكومية 0

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا

ص 134

طلب الحصول على خدمات برامج تكافل وكرامة

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة اىل الوحدة الجامتعية التابعة حملل السكن 0
خطوة  : 2حبث احلاةل ميدانياا 0
خطوة  : 3تسجيل احلاةل عىل التابلت 0
خطوة  : 4اس تخراج الاكرت يف حاةل الس تحقاق وتسلميه للمواطن من الوحدة 0
خطوة  : 5الرصف من ماكتب الربيد يف املواعيد احملددة 0
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

تكافل :

 للك ارسة فقرية ليس لها دخل اثبت أأو معاش ضامىن أأو معاش تأأميىن ودلهيا أأطفال من سن (  ) 18 – 0بشط متابعة احلاةل الصحية للأم والأطفال و
الزتام الأطفال اذلين يف التعلمي بنس بة حضور  % 80وتصدر الفزيا ابمس الأم 0

كرامة :

 الش يخ اذلى بلغ  65س نة .
 العاجز واملعاق " يمت حتديد نس بة العجز والعاقة من القومس يون الطيب " 0

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القوىم سارية للزوج والزوجة 0
 - 2صور شهادات امليلد للأبناء 0
 - 3صورة قس مية الزواج 0
 - 4صورة شهادة الوفاة يف حاةل وفاة أأحد الزوجني 0
 - 5صورة قس مية الطلق يف حاةل انفصال الزوجني 0
 - 6أخر ثلث ايصالت كهرابء 0
 - 7تقرير حفص طىب صادر من القومس يون الطيب يف حاةل العجز أأو العاقة 0
المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

جمـــــــا ان

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا
ص 136

طلب الحصول على دعم من مؤسسة التكافل اإلجتماعى

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 2اجراء البحث الجامتعى واعامتده وارساهل ملؤسسة التاكفل .
خطوة  : 3عقد لنة ابملؤسسة لربط احلالت امللحة ملساعدهتا .
المعايير المؤهلة للقبول كرائدة متطوعة







الأمراض املزمنة .
الارامل .
املطلقات .
أأرسة مسجون .

 ظروف الأرسة الاقتصادية وقةل ادلخل . الايتام . -ش يخوخه .

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القوىم .
 – 2تقرير طىب .
 -3صورة شهادات ميلد الأبناء وقيدمه ابملدارس .
 - 4بيان ابدلخل .
 - 5صورة قس مية الزواج .
 - 6صورة شهادة الوفاه أأو الطلق أأو اقرار الوصاية .
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمانا

من طالىب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 15يوماا

ص 137

طلب المساعدات اإلستثنائية الضمانية

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للوحدة الجامتعية اليت ترصف مهنا املساعدة الضامنية الشهرية 0
خطوة  : 2تقدمي املستندات ادلاةل عىل احلاجة للمساعدة 0
خطوة  : 3عرض احلاةل عىل اللجنة اخملتصة ابملديرية لربط املساعدة مث يمت الرصف .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية مرصية .
 أأن يكون من معلء الضامن وحيصل عىل مساعدة ضامنية شهرية .

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القوىم .
 - 2تقدمي املستند ادلال عىل احلاةل مثل التقرير الطيب يف حاةل مساعدة املرض أأو اثبات قيد للأبناء يف حاةل طلب مساعدة التعلمي .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا

ص 138

طلب المساعدات الشهرية الضمانية

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للحصول عىل املساعدة الشهرية 0
خطوة  : 2تقدمي املستندات ادلاةل عىل احلاجة للساعدة 0
أ
خطوة  : 3اجراء البحث امليداىن من قبل الوحدة الجامتعية قبل ربط املساعدة والتأكد من اقامة املواطن مبحل القامة املدون ببطاقة الرمق القوىم 0
خطوة  : 4عرض احلاةل عىل اللجنة اخملتصة لربط املساعدة يف حاةل الاس تحقاق 0
ا
أ
خطوة  : 5يف حاةل رفض الطلب ميكن لطالب اخلدمة الضامنية التقدم بطلب تظمل موحضا به الس باب ومرفق هبا املستندات ادلاةل عىل ذكل 0

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






النس ية مرصية0
ل يقل السن عن  65س نة (ل يشرتط السن للمصابني بعجز والأرامل واملطلقات)0
النث اللىت مل يس بق لهن الزواج بشط أأل يقل العمر عن  50عام وأأل يكون مؤمن علهين0
عدم وجود دخل اثبت0

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

صورة البطاقة0
بيان ابملوقف التأأميين 0
املستندات ادلاةل عىل احلاةل سواء جعز  ,أأرمةل  ,مطلقة  ,ذات أأولد 0
شهادة ميلد الأولد القرص0
اثبات حاةل القيد املدريس النصف الأول والثاىن من العام ادلراىس0
المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

جنيه واحد فقط لفتح ملف الارسة طبقاا لقانون
الضامن الجامتعى رمق  137لس نة 2010

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا
ص 139

طلب إجراء بحث إسكان بمشروع اإلسكان لألسر األولى بالرعاية

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للحصول عىل وحدة سكنية0
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة0
خطوة  : 3حبث احلاةل ميدانياا للعرض عىل اللجنة العليا للساكن ابلوزارة .
خطوة  : 4اختيار الأرس املس تحقة طبقا للشوط واملعايري احملددة لهذا املشوع0
خطوة  : 5اجراء زايرات ميدانية للأرس اليت مت اختيارها من خلل لنة الساكن0
خطوة  : 6مراجعة مجيع املستندات املطلوبة للتسكني مع لنة الساكن0
خطو  : 7سداد املبالغ املطلوبة ببنك نرص الجامتعى حتت رمق حساب خمصص للمشوع0
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






أأن تكون أأرسة من حمدودى ادلخل وليس دلهيا سكن مناسب.
أأل يكون احد أأفراد الأرسة مهترب من تأأدية اخلدمة العسكرية.
أأل يكون عىل أأي فرد من أأفراد الأرسة أأي أأحاكم قضائية .
أأل يكون قد س بق التخصيص للمتقدم أأو الأرسة ( الزوج/الزوجة/الأبناء القرص) وحدة سكنية من وزارة الساكن أأو قطعة ارض ابملدن الديدة
ابحملافظات أأو أأى هجة حكومية أأاي اكن نوعها سواء اكنت ىف حوزته أأو تنازل عهنا للغري أأو ألت للمتقدم ابلتنازل من الغري وأأل يكون قد حصل عىل أأى
قرض تعاوىن 0
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6
7
8

-

بيان باكمل ادلخل الشهري لرب الأرسة معمتد وموثق من هجة معهل.
اقرار معمتد موقع من  2شهود ورمق بطاقاهتم بدخل الأرسة يف حاةل العمل احلر.
صوره من عقد اجيار الوحدة السكنية املقمي هبا يف الوقت احلايل.
صور بطاقات الرمق القويم لأفراد الأســرة وصور شهادات امليلد وقيد املدرسة للأبناء .
ايصال كهرابء ومياه وغاز حديث.
ملق
بيان ابملوقف التأأميين للطالب وزوجته والابناء فوق سن العاهل وا ميني اقامه دامئة مع الارسة
شهادة هندس ية من احلي يف حاةل العقارات املهتالكة واخلطرة واملهددة ابلهنيار 0
وثيقة الزواج او الطلق او الوفاه ( الارمةل ) 0
المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

جمـــــــا ان

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 3أأايم
ص 140

خدمة مكررة " سبق ذكرها "

ص 142

طلب قرض إجتماعي بضمان المرتب

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1اس تلم منوذج احلصول عىل اخلدمة من الفرع واستيفائه من هجة العمل0
خطوة  : 2فتح حساب جاري للمقرتض ابلبنك ( للعملء الدد ) وحتويل القسط الشهري عليه0
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

أوال  -:منح القروض اإلجتماعيه بضمان المرتب







زواج املقرتض او زواج احد ممن يعوهلم " زواج اول مره ابلنس بة للمس تفيد " .
مرض املقرتض او من يعوهل من ادلرجة الاوىل" الاب  ،الام  ،الزوجة  ،الابناء" .
مساعدة دراس ية للأبناء.
جيوز منح اكرث من قرض لكرث من غرض.
ىف حال وفاة املقرتض " ل قدر هللا " تسقط مجيع الأقساط اعتبارا من اترخي الوفاه ول يتحملها الورثة .

ثانيا  -:حال االقتراض بضمان المرتب - :

 أأل تقل مدة خدمة املقرتض الفعلية عن ثلث س نوات .
 أأل يكون طالب القرض مدينا ابلزتامات او أأقساط مس تحقه عىل مرتبه يزيد مجموع أأقساطها الشهرية ابلضافة اىل قسط القرض املطلوب
عىل ربع املرتب ويس تثىن هذا الشط ىف حاةل حتويل مرتبه ابلبنك .
 أأن يقدم املقرتض ضامنا من العاملني ابلهاز الداري لدلوةل  ،عىل أأل تقل مدة خدمته الفعلية عن ثلث س نوات ويسمح مرتبه خبصم
القسط الشهرى وذكل ىف حاةل ايقاف رصف مرتب املقرتض لى سبب 0

المستندات المطلوبة









صورة بطاقة الرمق القوىم للمقرتض والضامن .
بيان ابلـــرمق التأأميىن للمقتـــرض والضــــامن واملس تفيــــــــد – من مكتب التأأمينات .
بيان مفردات املرتب للمقرتض و الضامن .
يف حاةل قرض الزواج  :يمت تقدمي اصل وثيقة عقد قران ابلنس بة للمسلمني او الطوائف املس يحية "بشط أأل يكون قد مىض عىل اترخي عقد
القران ابلنس بة للمسلمني او حمرض اخلطبة ابلنس بة للطوائف املس يحية س بع س نوات حىت اترخي طلب القرض" ويقوم عقد الزواج ابلنس بة
للطوائف املس يحية مقام حمرض اخلطبة ىف الاحوال الىت ل يمت فهيا حترير حمرض اخلطبة
يف حاةل قرض العلج  :يمت تقدمي شهاده طبيه حديثه معمتده من احد املستشفيات التابعة لوزارة الصحة .
يف حاةل قرض احلالت امللحة والطارئة  :يمت تقدمي املستندات ادلاةل عىل احلاةل الىت يتقدم هبا طالب القرض معمتد من هجة الاختصاص

المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

 25ج فتح حساب جاري ( للعملء الدد )
طلب احلصول عىل القرض – جمان -
ل
ق
دمغة نسبية بواقع  ( %0,002اثنني يف الألف ) من مية ا متويل
 %2مصاريف ادارية من قمية المتويل
سداد  % 1عن لك س نة من س نوات القرض ( خماطر عدم السداد )

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 7أأايم معل من اترخي ورود
القسط للبنك
ص 143

طلب قرض إجتماعي بضمان المعاش

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1اس تلم منوذج احلصول عىل اخلدمة من الفرع واستيفاؤه من الهة اخملتصة بتسوية املعاش0
خطوة  : 2فتح حساب جاري للمقرتض ابلبنك ( للعملء الدد ) وحتويل القسط الشهري عليه0
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

أوال  -:منح القروض اإلجتماعيه بضمان المعاش







زواج املقرتض او زواج احد ممن يعوهلم " زواج اول مره ابلنس بة للمس تفيد " .
مرض املقرتض او من يعوهل من ادلرجه الاوىل" الاب  ،الام  ،الزوجة  ،الابناء" .
مساعدة دراس ية للأبناء.
جيوز منح اكرث من قرض لكرث من غرض .
يف حال وفاة املقرتض " ل قدر هللا " تسقط مجيع الأقساط اعتبارا من اترخي الوفاه ول يتحمل هبا الورثه .

ثانيا  -:حال االقتراض بضمان المعاش االفتراضى - :

 أأل تقـــل مـدة خـدمة املقتـرض الفعلية عـن عشون عاما .
 أأل يكون طالب القرض مدينا ابلزتامات او أأقساط مس تحقه يزيد مجموع أأقساطها الشهرية ابلضافة اىل قسط القرض املطلوب عىل ثلث
املعاش الافرتاىض ويس تثىن هذا الشط ىف حاةل حتويل راتبه ابلبنك .
المستندات المطلوبة









صورة بطاقة الرمق القوىم للمقرتض والضامن .
بيان ابلـــرمق التأأميىن للمقتـــرض والضــــامن واملس تفيــــــــد – من مكتب التأأمينات .
بيان مفردات املرتب للمقرتض و الضامن .
يف حاةل قرض الزواج  :يمت تقدمي اصل وثيقة عقد قران ابلنس بة للمسلمني او الطوائف املس يحية "بشط أأل يكون قد مىض عىل اترخي عقد
القران ابلنس بة للمسلمني او حمرض اخلطبة ابلنس بة للطوائف املس يحية س بع س نوات حىت اترخي طلب القرض" ويقوم عقد الزواج ابلنس بة
للطوائف املس يحية مقام حمرض اخلطبة ىف الاحوال الىت ل يمت فهيا حترير حمرض اخلطبة
يف حاةل قرض العلج  :يمت تقدمي شهاده طبيه حديثه معمتده من احد املستشفيات التابعة لوزارة الصحة .
يف حاةل قرض احلالت امللحة والطارئة  :يمت تقدمي املستندات ادلاةل عىل احلاةل الىت يتقدم هبا طالب القرض معمتد من هجة الاختصاص

المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

 25ج فتح حساب جاري ( للعملء الدد )
طلب احلصول عىل القرض – جمان -
ل
ق
دمغة نسبية بواقع  ( %0,002اثنني يف الألف ) من مية ا متويل
 %2مصاريف ادارية من قمية المتويل
سداد  % 1عن لك س نة من س نوات القرض ( خماطر عدم السداد )

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 7أأايم معل من اترخي ورود
القسط للبنك

ص 144

طلب مساعدة شهرية ألسرة مجند

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي منوذج  351ت أأ د ارس مقاتلني بعد استيفائه من الوحدة العسكرية للوحدة الجامتعية التابعة للسكن.
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 3اجراء البحث امليداىن من الوحدة الجامتعية0
خطوة  : 4عرض احلاةل عىل اللجنة اخملتصة للبت يف الطلب بعد انطباق الشوط0.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية مرصية0
 أأن يكون اجملند يف فرتة التجنيد اللزاىم0
 أأل يزيد دخل الأرسة عن 100جنيه شهرايا0

المستندات المطلوبة

 - 1منوذج اخلدمة0
 - 2صورة بطاقة الرمق القوىم0
 - 3صورة وثيقة الزواج0
 - 4صورة شهادات ميلد الأبناء أأو مس تخرج رمسي مهنا أأو شهادات مدرس ية .
وادل املقاتل  :شهادات ميلد اخوة املقاتل – اذا اكنت الأم أأرمةل يرفق ابلطلب صورة من شهادة وفاة وادل اجملند واذا اكنت مطلقة يرفق ابلطلب قس مية
الطلق أأو اقرار من صاحبة الشأأن بأأهنا مل تزتوج بعد طلقها0
 - 5بيان ابدلخل او بيان ابملوقف التأأميين 0
 - 6صورة خشصية لطالب اخلدمة0
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا
ص 145

طلب مساعدة دفعة واحدة ألسرة مجند

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للحصول عىل مساعدة دفعة واحدة من الوحدة الجامتعية اليت ترصف مهنا املساعدة الشهرية يف حالت املرض -التعلمي – الوضع -النازة –
الس تدعاء للحتياط – تدعمي مشوع.
خطوة  : 2عرض الطلب عىل اللجنة للبت يف رصف املساعدة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية مرصية0
 أأن يكون اجملند يف فرتة التجنيد0
 أأل يزيد ادلخل عن  100جنيه شهرايا0

المستندات المطلوبة

 - 1منوذج طلب اخلدمة 0
 - 2صورة بطاقة الرمق القوىم0.
 - 3صورة وثيقة الزواج0
 - 4صور شهادات ميلد الأبناء0
 - 5بيان ابدلخل او بيان ابملوقف التأأميين 0
 - 6صورة خشصية لطالب اخلدمة0
 - 7تقرير حفص طىب صادر من القومس يون الطيب0

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا

ص 146

طلب صرف معاش الطفل

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للحصول عىل معاش الطفل للوحدة الجامتعية التابعة للسكن0
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة0
خطوة  : 3اجراء البحث امليداىن من الوحدة الجامتعية0
خطوة  : 4عرض احلاةل عىل اللجنة اخملتصة لربط احلاةل يف حاةل انطباق رشوط الس تحقاق0
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







النس ية مرصية 0
السن أأقل من  18س نة0
بدون رشط التعلمي0
 عدم وجود دخل اثبت0أأن يكون الأبوان مطلقني والأم مزتوجة من غري الأب والأب مزتوجاا من غري الأم أأو يكون يتمي الأم والأب أأو يكون مسجونا والأم مزتوجة من غري
الأب املسجون0
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

صورة شهادة امليلد0
بيان ابملوقف التأأميين 0
صورة وثيقة طلق الوادلين وصورة وثيقة زواج الأم0
صورة شهادة وفاة الوادلين يف حاةل الطفل اليتمي0
مستند السجن يف حاةل جسن الأب أأو الأم0
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا

ص 147

إستخراج الرقم التأميني

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1طلب اخلدمة0
خطوة  : 2اس تلهما يف نفس الوقت0

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يوجـــــــــــــــد0

المستندات المطلوبة

شهادة ميلد رمق القويم0

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

الهيئة القومية للتأأمني
الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
يف نفس الوقت

ص 153

طلب تسجيل للتكليف بالخدمة العامة

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1استيفاء منوذج ( )1ابلدارة الجامتعية التابعة لعنوأأن البطاقة0
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة0
خطوة  : 3توزيع مقدم الطلب ىف هناية شهر التسجيل0
خطوة  : 4حصول امللكف ىف هناية التلكيف عىل شهادة تأأدية اخلدمة العامة الىت تعادل شهادة تأأدية اخلدمة العسكرية للبنني0

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






النس ية املرصية0
احلصول عىل مؤهل عال فامي عدا الأطباء  ،الصيادةل  ،أأطباء الأس نأأن وخرجيى المتريض العاىل0
صدور قرار بتلكيف ادلفعة من وزير التضامن الجامتعى0
ابلنس بة لذلكور احلصول عىل اعفاء هناىئ من اخلدمة العسكرية0المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

عدد  2صورة من بطاقة الرمق القوىم .
عدد  2صورة من املؤهل ادلراىس .
عدد  3صورة خشصية .
عدد  2صورة من موقف التجنيد لذلكور.
عدد  2ملف بلستيك .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
• يمت التسجيل يف يوم
• بدء التلكيف يف
الشهر التاىل للتسجيل
ص 158

طلب بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1طلب للحصول عىل بدل فاقد لشهادة تأأدية اخلدمة العامة .
خطوة  : 2اس تخراج المنوذج املعد ذلكل .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النهتاء من أأداء اخلدمة العامة .
 فقد الشهادة الاصلية .

المستندات المطلوبة

 - 1طلب احلصول عىل بدل فاقد .
 - 2صورة ضوئية من شهادة اخلدمة العامة املفقودة ( يمت الاس تعانة بسجلت القيد العام مبديرية التضامن الجامتعى يف حاةل تعذر تقدمي الصورة ) .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان
ملرة واحدة فقط

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 15يوماا
ص 159

طلب عمل رائدة ريفية  /حضرية  /صحراوية

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة للوحدة الاجامتعية التابعة حملل السكن .
خطوة  :2حبث احلاةل من قبل الوحدة الاجامتعية .
خطوة  : 3العرض عىل اللجنة اخملتصة ابملديرية .
خطوة  :4املوافقة بعد انطباق الشوط .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






النس ية املرصية .
احلصول عىل مؤهل متوسط عىل الأقل .
استيفاء رشوط اللياقة الصحية .
التعهد ابحلفاظ عل رسية البيانت الشخصية .

 ل يقل السن عن  21س نة . حسن السري والسلوك . -المتتع بشخصية قيادية .

المستندات المطلوبة

1
3
5
7

-

صورة اللتحاق للعمل كرائدة .
صورة املؤهل ادلراىس .
شهادة حصية .
حصيفة احلاةل النائية .

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

2
4
6
8

-

الرسوم

جمانــــــــــــــاا

صورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة امليلد .
عدد  2صورة خشصية .
حبث اجامتعى من الوحدة الاجامتعية .
حمرض موافقة من امجلعية برتش يحها كرائدة .

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا
ص 160

طلب ترخيص بتأسيس دار حضانة لألطفال

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التوجه للدارة الجامتعية الواقع حتت نطاقها الغراىف دار احلضانة .
خطوة  : 2القرار ابعداد لحئة داخلية لدلار خلل ( 30يوما) من اترخي صدور الرتخيص .
خطوة  : 3القرار بعدم س بق الفصل التأأدييب من وظائف عامة .
خطوة  : 4القرار بعدم س بق احلرمان املؤقت والهناىئ من ادارة مؤسسة تربوية عىل أأن تتوىل الهة اليت تقدم اخلدمة استيفاء أأي بيانت رضورية من أأي هجة أأخرى
مبعرفهتا .
خطوة  : 5أأن تقع دار احلضانة ابدلور الأرىض – مساحة مناس بة – يفضل وجود حديقة .
خطوه  : 6ل تقل مدة عقد الجيار عن  5س نوات اذا اكنت مؤجرة .
خطوة  : 7موافقة ساكن العقار عىل اقامة دار حضانة (ادلور الأرض والأول والثاىن) موافقة كتابية .
خطوة  :8مراعاة أأل توجد دور حضانة قريبة مرخصة وغري اكمةل السعة.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 تتبع مجعيات أأهلية أأو هيئات أأو رشاكت .
 مكل أأفراد .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

ملء منوذج طلب ترخيص دار حضانة (مجعيات – أأفراد) تقدمي صورة مستندات اثبات خشصية. تقدمي أأصل حصيفة احلاةل النائية. تقدمي صورتني من عقد ملكية أأو اجيار املاكن اخملصص للحضانة موثقا من الشهر العقارى وىف حاةل الجيار ل جيوز أأن يقل مدة العقد عن مخس س نوات. خطاب من الدارة الهندس ية ابلوحدة احمللية اخملتصة بصلحية املقر للحضانة وتقرير من ادلفاع املدىن .المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمانا

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوم

ص 198

شهادة تأهيل لألشخاص ذوى اإلعاقة للحاالت المؤهلة دراسيا

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب ملكتب التأأهيل اذلى يتبعه حمل السكن.
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة.
خطوة  : 3احاةل املواطن للكشف الطيب.
خطوة  : 4تسلمي الشهادة للمواطن بعد اس تخراهجا .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية املرصية.
 من سن  18حىت  60س نة.
 اجراء كشف طىب.

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القويم.
 - 2صورة املؤهل ادلرايس.
 - 3الكشف الطيب.

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 15يوماا

ص 215

طلب منحة دراسية لألفراد أو األسر المستفيدة من المعاش الضمانى

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة.
خطوة  : 2اجراء البحث امليداىن من الوحدة الاجامتعية و مكتب التأأهيل اذلى يتبعه حمل السكن.
خطوة  : 3املوافقة عىل الطلب خلل  6-5أأايم طاملا الأوراق والشوط مس توفاة ويمت رصف املنحة ادلراس ية يف ميعادها.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 أأن يكون من معلء الضامن الجامتعى .
 احضار مستند اثبات قيد مبدرسة حكومية .

المستندات المطلوبة

اثبات قيد دراىس .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا

ص 216

طلب استخراج شهادة قيد لألشخاص ذوى اإلعاقة (

المؤهلين مهنيا )

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة.
خطوة  : 2احاةل احلاةل للفحص الطيب مبعرفة اللجان الطبية املتخصصة ابلتأأمني الصحى .
خطوة  : 3اجراء حبث اجامتعى ونفىس .
خطوة  : 4عرض ملف احلاةل عىل اللجنة اخملتصة بفحص طالىب التأأهيل ومنح الشهادات لتقرير قبوهل من عدمه .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






اكفة فئات املعاقني من النسني .
امتام مرحةل العلج الطىب و اس تقرار احلاةل .
عدم الصابة ابلأمراض النفس ية والعقلية .
القامة ىف دائرة اختصاص املكتب طبقا للنطاق الغرايف اذلى حتدده الهة الدارية اخملتصة .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6

-

صور خشصية للمواطن .
صورة املؤهل ادلرايس أأن وجد .
صورة من شهادة امليلد .
صورة بطاقة الرمق القويم .
صورة التقيمي املهىن .
حمرض رشطة يف حاةل فقد الشهادة .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
شهر من ورود تقرير القومس يون
الطىب
ص 217

طلب االلتحاق بمراكز التكوين المهنى لألشخاص ذوى االعاقة

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة اىل الدارة الجامتعية أأو املؤسسة ذاهتا.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 النس ية مرصية .
 ل يقل السن عن  18س نة .
 وجود تقرير طىب و نفىس .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

صورة شهادة امليلد .
صورة بطاقة وىل الأمر .
كشف طىب .
أأخر شهادة دراس ية أأو مس تخرج رمسي مهنا .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 15يوماا
ص 218

طلب االلتحاق بمركز التأهيل الشامل

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1احاةل احلاةل للمركز خبطاب من مكتب التأأهيل .
خطوة  : 2يضع لك مركز رشوط القبول لتحديد السن و نوع العاقة .
خطوة  : 3اللتحاق بقسم الرعاية ادلاخلية ابملركز ىف حاةل بعد ماكن القامة عن مركز التدريب .
خطوة  : 4اجراء اختبار للحاةل ىف هناية مدة التدريب .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 مرصي النس ية .
 يقبل املركز الشخص املعاق ابعاقة أأو أأكرث حسب اماكنياته .
 عدم الصابة ابلمراض العقلية و املعدية و الرصعية الغري مس تقرة .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

صور خشصية للشخص املعاق .
صورة من بطاقة الرمق القويم .
البحث الجامتعى .
كشف طيب شامل خبلوه من الأمراض املعدية .
طلب الالتحاق ابملركز .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 30يوماا
ص 219

طلب تأهيل مهنى لألشخاص ذوى االعاقة

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1اجراء اختبار للغري حاصلني عىل مؤهل دراىس همىن لتحديد املهنة املناس بة لنوع العاقة مع وضعها حتت الختبار ملدة شهر .
خطوة  : 2املتابعة خلل فرتة التدريب مبعرفة الخصاىئ املهىن للمكتب .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 مرصي النس ية .
 الشخص املعاق غري احلاصل عىل مؤهل .
 السن من  18 : 12س نة .

المستندات المطلوبة

 - 1صورة خشصية للمواطن .
 - 2صورة شهادة امليلد .
 - 3صورة بطاقة الرمق القوىم ان وجد .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
خلل شهر من تقدمي اخلدمة
ص 221

طلب صرف أجهزة تعويضية لألشخاص ذوى اإلعاقة

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب ملكتب التأأهيل اذلى يقع يف نطاق حمل القامة .
خطوة  : 2اجراء الكشف الطىب مبعرفة طبيب املكتب .
أ
خطوة  : 3عرض احلاةل عىل اللجنة اخملتصة لتقرير رصف الهجزة التعويضية و حتديد نس بة املساهامت .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






مرصي النس ية .
املعاقني بدنيا من النسني ابختلف نوع العاقة والسن .
القامة ىف النطاق الغراىف للمكتب .
ل يشرتط السن لغري اخلاضعني للتأأمني الصحي .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6

-

صور خشصية للمواطن .
صورة التقرير الطيب .
صورة املؤهل ادلرايس أأن وجد .
صورة من شهادة امليلد .
صورة بطاقة الرمق القويم .
أ
صورة من مفردات املرتب أو رسىك املعاش .
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
شهرين من تقدمي الطلب

ص 223

طلب االلتحاق بمؤسسات التثقيف الفكرى

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1احاةل احلاةل من احدى الهات املعنية ابلتأأهيل أأو من تلقاء نفسه .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يقل السن عن  12س نه .
 عدم الصابة ابلأمراض العقلية و اس تقرار احلاةل الصحية و أأن يكون دليه القابلية للتأأهيل .
 مجيع فئات العاقة .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

مرصي النس ية .
صورة شهادة امليلد أأو صورة بطاقة الرمق القوىم .
خطاب حتويل من احدي الهات املعنية ابلتأأهيل .
شهادة خلو من الأمراض العقلية .
صورة خشصية .
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
يوم

ص 225

طلب إصدار بطاقة إثبات شخصية لجميع فئات اإلعاقة

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة ملكتب التأأهيل الجامتعي اذلى يقع يف نطاق حمل القامة .
خطوة  : 2احاةل احلاةل للفحص الطىب مبعرفة اللجان الطبية املتخصصة ابلتأأمني الصحي لجراء التشخيص الطىب .
خطوة  : 3عرض ملف احلاةل عىل اللجنه اخملتصة بفحص طاليب التأأهيل و منح الشهادات لتقرير قبوهل من عدمه .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







مرصي النس ية .
اكفة فئات املعاقني من النسني بدون رشط السن .
امتام مرحةل العلج الطىب و احلاةل مس تقرة .
عدم الصابة ابلمراض النفس ية و العقلية .
القامة ىف دائرة اختصاص املكتب طبقا للنطاق الغرايف اذلى حتدده الهة الدارية اخملتصة .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

صورة خشصية .
أ
صورة املؤهل الرايس أن وجد .
صورة من شهادة امليلد .
صورة بطاقة الرمق القويم .
حمرض رشطة ىف حاةل فقد البطاقة .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
خلل شهر من ورود تقرير
القومس يون الطىب
ص 227

طلب اإلعفاء من رسوم العالج الطبيعي لألشخاص ذوى اإلعاقة بمراكز العالج الطبيعي التابعة لوزارة التضامن اإلجتماعى

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب ملركز العلج الطبيعي .
خطوة  : 2حفص احلالت املتقدمة من قبل طبيب املركز .
خطوة  : 3وضع خطة العلج الطبيعي و حتديد عدد اللسات من قبل اخصاىئ العلج الطبيعي ابملركز .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 مرصي النس ية .
 اكفة فئات املعاقني من النسني بدون رشط السن .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

تقرير طيب من طبيب العظام اخملتص موحض به نوع اللسات العلج الطبيعي املطلوبة .
حبث اجامتعى .
صورة بطاقة الرمق القويم .
صورة خشصية .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

رمزية طبقاا للبحث الجامتعي

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
ىف نفس اليوم
ص 228

طلب الحصول على خدمات مؤسسات األشخاص ذوى اإلعاقة البصرية

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب اىل الدارة الجامتعية أأو املؤسسة ذاهتا .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 3العرض عىل لنة القبول ابملؤسسة .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






مرصي النس ية .
السن من  8س نوات حىت  18س نه .
عدم الصابة ابلمراض املعدية أأو النوابت التش نجية أأو الرصعية أأو الأمراض العقلية .
مجيع فئات املكفوفني .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

كشف طيب .
طلب تأأهيل .
حبث اجامتعي .
 3صورة خشصية .
شهادة امليلد .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
خلل شهر من تقدمي الطلب
ص 229

طلب مساعدة مالية ألصحاب المعاشات طلبة الجامعات المعوقين

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للتأأمينات .
خطوة  : 2اجراء حبث اجامتعى ميداىن .
ا
أ
خطوة  : 3ارسال البحث للتأأمينات حلصول املواطن عىل اخلدمة طبقا لقانون التأمينات .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






النس ية املرصية .
اجراء البحث الجامتعى من خلل الوحدات الجامتعية ويمت ارساهل للتأأمينات واملعاشات الس تثنائية ويمت الرصف طبقاا لقانون التأأمينات .
زايدة املعاشات بصفة اس تثنائية يف حاةل وجود أأبناء طلبة ابملدارس أأو الامعات أأو املعوقني مضن أأرسة صاحب املعاش .
يشرتط يف تكل احلاةل أأن يكون صاحب املعاش اذلى مت زايدته من العاملني ابحلكومة أأو القطاع العام .

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القوىم .
 - 2منوذج التأأمينات يفيد ابجراء البحث .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

التأأمينات الجامتعية

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 3يوم
ص 230

طلب االلتحاق بدار حضانة األطفال ذوى اإلعاقة

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب لللتحاق بدار احلضانة .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 3العرض عىل لنة القبول ابدلار .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






مرصي النس ية .
السن من  3س نوات حىت  8س نوات .
عدم الصابة ابلمراض املعدية أأو النوابت التش نجية أأو الرصعية أأو الأمراض العقلية .
مجيع فئات العاقة البدنية و احلس ية و العقلية و العاقات املتعددة .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

عدد  2صورة خشصية للطفل .
شهادة امليلد .
أ
صورة بطاقة الرمق القوىم لوىل أمر الطفل .
تقرير طيب يثبت خلو الطفل من الأمراض املعدية .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
خلل شهر من تقدمي الطلب
ص 231

طلب اإلنتفاع بالرعاية الصحية والعالج لألرامل

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 2استيفاء البيانت اللزمة من هجة ربط معاشها من زوهجا املتوىف .
خطوة  : 3التوجه لفرع التأأمني التابع لها لس تخراج البطاقة الصحية .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 أأل تكون مؤمناا علهيا .
 أأل تكون صاحبة معاش تأأميىن .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

استيفاء اس امترة اخلدمة .
صورتني من الس امترة .
ثلث صور خشصية .
شهادة وفاة الزوج .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

صندوق العاملني بقطاع
الأعامل العام واخلاص

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
يوم
ص 234

طلب الحصول على الخدمة من مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية (المواطنين
)

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التوجه اىل مكتب التوجيه والستشارات الأرسية اذلى يقع يف نطاق حمل القامة .
خطوة  : 2عقد مقابهل خشصية بني املواطن ومدير املكتب أأو الأخصايئ الجامتعي لعرض طلبه .
خطوة  : 3قيام مس ئويل املكتب بفحص ودراسة الطلب ووضع خطة لكيفية تقدمي اخلدمة والبدء يف تنفيذها .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 القامة ىف نطاق معل املكتب والتعرض ملشلكه أأرسية تس تلزم تدخل املكتب لعلهجا .

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القويم .
 - 2املستندات ادلاةل عىل طبيعة املشلكة ( قس مية الزواج /طلق -حمك نفقة -حمك رؤية –تقرير طيب يف حاةل التعرض للعنف ) .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
حسب طبيعة املشلكة
ص 236

طلب الحصول علي خدمة من صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص
( في حالة الوفاة بالخدمة )

الحمـايــة
اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة 0
خطوة  : 2حتويل املعاش عيل هجة الرصف احملددة من قبل املس تفيدين يف حاةل الس تحقاق 0

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يوجـــــــــــــــد .

المستندات المطلوبة

 - 1استيفاء منوذج ( ) 119طلب رصف احلقوق التأ أمينية للحالت املس تفيدة .
 - 2وثيقة زواج للأرامل ويف حاةل تعدد الزوجات تقدم واثئق الزواج .
 - 3شهادات القيد ادلراىس موحضاا هبا الس نة ادلراس ية املقيد هبا أأو املؤهل ادلرايس للأولد اذلين جتاوز س هنم الـ  21عام وصورة بطاقة الرمق القويم مجليع الورثة .
 - 4شهادة الوفاة .
أ
أ
 - 5بيان موقف الوادلين من املعاش أو ادلخل من املنطقة التأ أمينية اخملتصة أو من هجة العمل .
 - 6ابلنس بة للأخوة والأخوات ترفق املستندات املطلوبة لس تحقاق املعاش للأولد ابلضافة ايل املستندات املطلوبة للأخوة ويشرتط يف هذه احلاةل عدم وجود
أأولد مس تحقني معاش .
 - 7حتديد هجة الرصف بطلب الرصف فان اكنت أأحد البنوك يمت تقدمي ما يفيد موافقة البنك عيل حتويل املعاش .
 - 8تقدمي اس امترة س 6أأو قرار اهناء اخلدمة للوفاة .

المـــوقــــــع

صندوق التأأمني الجامتعى
للعاملني بقطاع الأعامل
العام واخلاص

الرسوم

المدة الزمنية

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
خلل  4أأسابيع من اترخي تقدمي طلب
الرصف مشفوعاا باكفة املستندات
املطلوبة (م  141من ق)75/79
ص 246

الحصول علي خدمة من صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص
( في حالة الوفاة بالمعاش )

الحمـايــة
اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التقدم بطلب الرصف طبقاا للمنوذج  119مرفق اا به املستندات املطلوبة .
خطوة  : 2حتويل املعاش ايل هجة الرصف احملددة بطلب الرصف من قبل املس تفيدين .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يوجد .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6
7

-

استيفاء منوذج ( ) 119طلب رصف احلقوق التأ أمينية حلالت املس تفيدين .
وثيقة زواج الأرمةل ويف حاةل التعدد تقدم واثئق الزواج .
شهادات القيد ادلراىس موحضاا هبا الس نة ادلراس ية املقيد هبا أأو املؤهل ادلرايس للأولد اذلين جتاوز س هنم الـ  21عام وصورة بطاقة الرمق القويم مجليع الورثة .
صورة بطاقة الأرمةل أأو الأرمل .
بيان موقف الوادلين يف احلصول عيل معاش أأو دخل .
شهادة الوفاة .
ابلنس بة للأخوة والأخوات ترفق املستندات املطلوبة لس تحقاق املعاش للأولد ابلضافة ايل املستندات املطلوبة للأخوة ويشرتط يف هذه احلاةل عدم وجود
أأولد مس تحقني للمعاش.

المـــوقــــــع

الرسوم

الهيئة القومية للتأأمني
الجامتعى

جمـــــــا ان

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
خلل  4أأسابيع من اترخي تقدمي طلب
الرصف مشفوعاا باكفة املستندات
املطلوبة ( م  141من ق) 75/79
ص 247

الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب عن املتوىف أأو املصاب اىل الدارة الاجامتعية أأو املديرية .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة وخطاب بعدم الرصف من ماكن احلادث .
خطوة  : 3معل حمرض معاينة من اللجنة اخملتصة حلرص أأوجه الغاثة سواء ممتلاكت أأو اصابة أأو وفاة .
خطوة  : 4اجراء حبث اجامتعى من الوحدة أأو الدارة الاجامتعية .
خطوة  : 5ارسال اكفة املستندات للمديرية ملراجعهتا واس تخراج الش ياكت اللزمة للتعويض احملدد بقانون الغااثت والكوارث .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 يشرتط حصول طالب اخلدمة عىل مساعدة ضامنية اذا اكن احلادث فردايا واذا اكن احلادث جامعياا يمت الرصف للك املترضرين .

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القوىم .
 - 2حمرض الشطة الأصىل .
 - 3خطاب دخول وخروج من املستشفى لثبات الصابة .

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

جمانـــــــى

المدة الزمنية

 60يوم
ص 388

طلب ترخيص بتأسيس حضانة إيوائية

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تتقدم امجلعية بطلب للدارة الجامتعية أأو مديرية التضامن الجامتعى التابع لها النشاط .
خطوة  : 2تقوم الدارة الجامتعية بدراسة الطلب املقدم طبقاا للحئة المنوذجية للمؤسسات الجامتعية للبت يف قبوهل من عدمه .
خطوة  : 3يف حاةل قبول الطلب تقوم مديرية التضامن الجامتعى ابصدار الرتخيص ملزاوةل النشاط.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة








أأن يكون النشاط من مضن أأنشطة امجلعية .
أأن يكون قد مىض عىل مبارشة امجلعية لأنشطهتا س نة عىل الأقل .
أأن تكون امجلعية ذات مسعة طيبة واماكنيات مالية وادارية وفنية مناس بة .
تقوم امجلعية بتدبري املقر املناسب للنشاط " ختصيص املاكن سواء اجيار أأو متليك " .
تعهد امجلعية بتنفيذ املشوع أأو النشاط حسب تعلاميت الهة الدارية واللحئة الصادرة يف هذا الشأأن .
يتوافر يف املبىن الأماكن اللزمة ملزاوةل الأطفال للأنشطة اخملتلفة .
المستندات المطلوبة

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
-- 7

طلب من امجلعية املشهرة دلى وزارة التضامن الجامتعى موجه ملدير عام الادرة الجامتعية التابع لها املقر املراد ترخيصه .
صورة حمرض جملس الدارة ابملوافقة عىل الرتخيص .
عقد اجيار او متليك موثق من الشهر العقارى .
موافقة ادلفاع املدىن واحلى والساكن .
تقرير الستشاري الهندىس ابحلى .
املستندات اخلاصة ابلهاز الوظيفى ابحلضانة ( املؤهل ادلراىس – حصيفة احلاةل النائية – صورة بطاقة الرمق القوىم – اخلربات السابقة ) .
صورة من لحئة النظام الأساىس للجمعية أأو املؤسسة .
المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

جمانـــــــاا

المدة الزمنية

 60يوم
ص 389

طلب ترخيص بتأسيس مؤسسة إيوائية

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تتقدم امجلعية بطلب للدارة الجامتعية التابع لها النشاط أأو مديرية التضامن الجامتعى .
خطوة  : 2دراسة الطلب املقدم طبقاا للحئة المنوذجية للمؤسسات الجامتعية للبت يف قبوهل من عدمه .
خطوة  : 3يف حاةل قبول الطلب تقوم مديرية التضامن الجامتعى ابصدار الرتخيص ملزاوةل النشاط .
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







أأن يكون النشاط من مضن أأنشطة امجلعية .
أأن يكون قد مىض عىل مبارشة امجلعية لأنشطهتا س نة عىل الأقل .
أأن تكون امجلعية ذات مسعة طيبة واماكنيات مالية وادارية وفنية مناس بة .
تدبري املقر املناسب للنشاط " ختصيص املاكن سواء اجيار أأو متليك " .
تعهد امجلعية بتنفيذ املشوع أأو النشاط حسب تعلاميت الهة الدارية واللحئة الصادرة يف هذا الشأأن .
المستندات المطلوبة

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
-- 7

طلب من امجلعية املشهرة دلى وزارة التضامن الجامتعى موجه ملدير عام الادرة الجامتعية التابع لها املقر املراد ترخيصه .
صورة حمرض جملس الدارة ابملوافقة عىل الرتخيص .
عقد اجيار او متليك موثق من الشهر العقارى .
موافقة ادلفاع املدىن واحلى والساكن .
تقرير الاستشاري الهندىس ابحلى .
املستندات اخلاصة ابلهاز الوظيفى ابملؤسسة ( املؤهل ادلراىس – حصيفة احلاةل النائية – صورة بطاقة الرمق القوىم – اخلربات السابقة ) .
صورة من لحئة النظام الأساىس للجمعية أأو املؤسسة .

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

جمانــــــــــاا

المدة الزمنية

 60يوم
ص 390

طلب قرض ( سيارة )
أصحاب المرتبات  /أصحاب المعاشات  /العاملين بالقطاع الخاص او المهن الحرة

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التقدم ابملستندات املطلوبة واستيفاء اجراءات الاس تعلم الئامتين ( . ) I – Score
خطوة  : 2فتح حساب جاري للمقرتض ابلبنك ( للعملء الدد ) و حتويل ( املرتب  /املعاش ) عليه .
خطوة  : 3ختصيص رمقي شاس يه وموتور للس يارة من الهة ( الشكة  /املعرض ) املرودة للس يارة .
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يقل سن املقرتض عن  21س نة .
 تقدم اخلدمة للعميل خشصيا ول جيوز احلصول علهيا مبوجب توكيل .
 جيوز احلصول عىل اخلدمة لكرث من مرة بشط أأل تتعدى قمية الأقساط الشهرية وكذا اجاميل أأرصدة القروض للحدود املسموح هبا .
إستيفاء إحدى الضمانات اآلتية الخاصة بكل شريحة من العمالء -:
أوال  :أصحاب المرتبات -:

 تقدمي ضامن(من العاملني ابحلكومة أأو قطاع الأعامل العام) من العاملني ادلامئني واملؤمن علهيم ابلضافة اىل وثيقة تأأمني عىل حياة طالب
المتويل وذكل عن طريق رشاكت التأأمني املتعاقدة مع البنك ابلضافة ايل احلظر عىل الس يارة .
 وثيقة تأأمني ضد خماطر عدم السداد ابلضافة اىل التأأمني عىل احلياة وذكل عن طريق رشاكت التأأمني املتعاقدة مع البنك .
 جتميد وديعة ابلبنك .

ثانيا  :أصحاب المعاشات -:

 التأأمني عىل حياة طالب المتويل عن طريق رشاكت التأأمني املتعاقدة مع البنك ابلضافة ايل احلظر عىل الس يارة .

ثالثا  :العاملين بالقطاع الخاص او المهن الحرة -:

 حال سداد  % 25من قمية عرض السعر الس يارة (مكقدم) يمت تقدمي عدد اثنني من الضامنني ( من العاملني ابحلكومة أأو قطاع الأعامل
العام) ابلضافة اىل التأأمني عىل حياة طالب المتويل وذكل عن طريق رشاكت التأأمني املتعاقدة مع البنك ابلضافة ايل احلظر عىل الس يارة
 حال سداد  % 50من قمية عرض السعر الس يارة (مكقدم) يمت تقدمي ضامن من العاملني ابحلكومة أأو قطاع الأعامل العام ابلضافة اىل
التأأمني عىل حياة طالب المتويل وذكل عن طريق رشاكت التأأمني املتعاقدة مع البنك ابلضافة ايل احلظر عىل الس يارة .

رابعا  :تجميد وديعة بالبنك -:

 جتميد وديعة ابلبنك .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6

-

طلب احلصول عيل اخلدمة ( من فرع البنك ).
بيان ابلرمق التأأميين لطالب المتويل ( للعملء الدد )  -من مكتب التأأمينات
صورة بطاقة الرمق القويم السارية
ايصال مرافق ( كهرابء – غاز – مياه – تليفون ) حديث مل مير عليه ثلث شهور
بيان مفردات املرتب  /املعاش
أ
عرض سعر للس يارة ( مجيع الشاكت املنتجة والوالكء واملوزعني دون قرص التعامل عىل موردين معينني ) مل مييض عىل موديلها أكرث من س نتني خبلف س نة
الصنع ومل يس بق ترخيصها
المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

 25ج فتح حساب جاري ( للعملء الدد )
 10ج طلب احلصول عىل المتويل
دمغة نسبية بواقع  ( %0,002اثنني يف الألف ) من قمية المتويل
 %1مصاريف ادارية من قمية المتويل

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
فور استيفاء املستندات املطلوبة
والتاكد من حصهتا
ص 419

طلب اإللتحاق بدور إقامة و رعاية المسنين باألجر

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1حسب الاس امترة من مبىن وزارة التضامن الجامتعى 19ش املراغى ابلعجوزة مبىن الش ئون رمق  2أأو من مديرية التضامن الجامتعى التابع هل حمل القامة.
خطوة  : 2ختصيص ادلار واعطاء خطاب القامة وتسلمي أأدوات املعيشة ىف نفس اليوم 0

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 أأن يكون مس ن اا ( الرجال  60 :عاماا فأأكرث – الس يدات  55عاماا فأأكرث ) .

المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

صورة بطاقة الرمق القوىم  +الأصل للطلع .
عدد  2صور خشصية حديثة .
شهادة حصية ابخللو من اكفة الامراض املعدية .
حصيفة احلاةل النائية .

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

طبقاا للحئة ادلاخلية اخلاصة
بلك دار

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
يوم

ص 438

طلب العضوية بنادى المسنين

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1حسب الاس امترة من وزارة التضامن الجامتعى او مديرية التضامن الجامتعى التابع لها حمل اقامة املسن .
خطوة  : 2تقدمي الاس امترة اىل النادى املراد الالتحاق به .
خطوة  : 3دفع رسوم الاشرتاك .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 أأن يكون مس ن اا ( الرجال  60 :عاماا فأأكرث – الس يدات  55عاماا فأأكرث) .

المستندات المطلوبة

 - 1صورة بطاقة الرمق القوىم أأو جواز سفر +الأصل للطلع .
 - 2عدد  2صور خشصية حديثة .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

طبقاا للحئة ادلاخلية
اخلاصة بلك ندى

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
يوم
ص 439

طلب قرض ( نقدي ) أصحاب المعاشات

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التقدم ابملستندات املطلوبة واستيفاء اجراءات الاس تعلم الئامتين ( . ) I – Score
خطوة  : 2فتح حساب جاري للمقرتض ابلبنك ( للعملء الدد ) و حتويل املعاش عليه .
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






ل يقل سن املقرتض عن  21س نة .
اخلدمة تقدم للعميل خشصي اا ول جيوز احلصول علهيا مبوجب توكيل .
جيوز احلصول عىل اخلدمة لأكرث من مرة .
رشط أأل تتعدى قمية الأقساط الشهرية وكذا اجاميل أأرصدة القروض للحدود املسموح هبا .
إستيفاء إحدى الضمانات اآلتية -:

 تقدمي ضامن ( من العاملني ابحلكومة أأو قطاع الأعامل العام ) .
 وثيقة تأأمني عىل حياة طالب المتويل وذكل عن طريق رشاكت التأأمني املتعاقدة مع البنك .
 وديعة مجمدة ابلبنك .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
6

-

طلب احلصول عيل اخلدمة ( من فرع البنك ) .
أ
بيان ابلرمق التأأميين لطالب المتويل ( للعملء الدد )  -من مكتب التأمينات .
صورة بطاقة الرمق القويم السارية
أ
ايصال مرافق ( كهرابء – غاز – مياه – تليفون ) حديث مل مير عليه ثلثة أشهر.
بيان مفردات معاش لصاحب املعاش  -من مكتب التأأمينات .
المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

 25ج فتح حساب جاري ( للعملء الدد )
 5ج طلب احلصول عىل المتويل
دمغة نسبية بواقع  ( %0,002اثنني يف الألف ) من قمية المتويل
 %1مصاريف ادارية من قمية المتويل

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
حبد أأدين  15يوم
ص 440

طلب قرض (نقدى ) للمستحقين (الورثة) عن أصحاب المعاشات

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التقدم ابملستندات املطلوبة واستيفاء اجراءات الأس تعلم الأئامتىن ( . ) I-Score
خطوة  : 2فتح حساب جارى للمقرتض ابلبنك (للعملء الدد) وحتويل حصة املعاش عليه.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







ل يقل سن املقرتض عن  21س نة .
تقدم اخلدمة للعميل خشصي اا ول جيوز احلصول علهيا مبوجب توكيل .
يمت منح القرض يف حدود املسموح به من حصة املعاش للمقرتض .
يشرتط أأل تتعدى قمية الأقساط الشهرية وكذا اجاميل أأرصدة القروض للحدود املسموح هبا .
جيوز احلصول عىل اخلدمة لكرث من مرة .
إستيفاء إحدى الضمانات اآلتية -:

 تقدمي ضامن ( من العاملني ابحلكومة أأو قطاع الأعامل العام ) .
 وثيقة تأأمني ضد خماطر عدم السداد ابلضافة اىل التأأمني عىل احلياة وذكل عن طريق رشاكت التأأمني املتعاقدة مع البنك .
 وديعة مجمدة ابلبنك .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

طلب احلصول عيل اخلدمة ( من فرع البنك ) .
بيان ابلرمق التأأميين لطالب المتويل ( للعملء الدد )  -من مكتب التأأمينات .
صورة بطاقة الرمق القويم السارية .
ايصال مرافق ( كهرابء – غاز – مياه – تليفون ) حديث مل مير عليه ثلث شهور .
بيان حصة املعاش لورثة ومس تحقي املعاشات  -من مكتب التأأمينات .
المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

 25ج فتح حساب جاري ( للعملء الدد )
 5ج طلب احلصول عىل المتويل
دمغة نسبية بواقع  ( %0,002اثنني يف الألف ) من قمية المتويل
 %1مصاريف ادارية من قمية المتويل

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
حبد أأدىن  15يوم من اترخي ورود
حصة املعاش للبنك
ص 441

ترخيص تأسيس دار ايتام

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب من امجلعية للدارة الاجامتعية التابعة للحى واذلى يقام فيه النشاط .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 3معاينة الدارة الاجامتعية للمقر .
خطوة  : 4البت يف الطلب بعد انطباق الشوط .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






موافقة الوزير عىل الس تثناء من قرار منع الرتاخيص .
مقر مس تقل اجيار أأو متليك .
موافقة احلى وادلفاع املدىن والساكن .
ل يقل سن مدير ادلار عن  30س نة .

المستندات المطلوبة

 - 1طلب من امجلعية ابملوافقة عىل الرتخيص .
 - 2صورة من من حمرض جملس الدارة ابملوافقة عىل الرتخيص .
 - 3صورة من لحئة النظام الأساىس .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا
ص 501

طلب ترخيص بتأسيس دار مسنين

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طلب للدارة الجامتعية التابع لها النشاط .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 3معاينة الدارة الاجامتعية للمقر .
خطوة  : 4عرض الطلب عىل اللجنة العمومية ابمجلعية حبضور ممثل من وزارة التضامن الجامتعى للبت يف املوافقة من عدمه.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 مقر مس تقل اجيار أأو متليك ويفضل أأن يكون ىف الأدوار الأوىل .
 عدم وجود دور مس نني اكفية ابملنطقة املراد اقامة ادلار هبا .

المستندات المطلوبة

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
-- 7

طلب من امجلعية املشهرة دلى وزارة التضامن الجامتعى موجه ملدير عام الادرة الجامتعية التابع لها املقر املراد ترخيصه .
صورة حمرض جملس الدارة ابملوافقة عىل الرتخيص .
عقد اجيار او متليك موثق من الشهر العقارى .
موافقة ادلفاع املدىن واحلى والساكن وادلفاع املدىن .
تقرير الاستشاري الهندىس ابحلى .
املستندات اخلاصة ابلهاز الوظيفى ابدلار ( املؤهل ادلراىس – حصيفة احلاةل النائية – صورة بطاقة الرمق القوىم – اخلربات السابقة ) .
صورة من لحئة النظام الأساىس للجمعية أأو املؤسسة .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا
ص 502

طلب ترخيص لتأسيس دار مغتربين /مغتربات

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تتقدم امجلعية بطلب للدارة الجامتعية التابع لها النشاط .
خطوة  : 2حبث الطلب لتحديد مدى احتياج البيئة لنشاء ادلار .
خطوة  : 3معاينة املاكن اخملصص من امجلعية لنشاء ادلار .
خطوة  : 4عرض الطلب واملستندات املقدمة وتقرير فين عن ملمئة املاكن اخملصص عىل مديرية التضامن الاجامتعي .
خطوة  : 5املوافقة عىل ترخيص ادلار بعد انطباق الشوط .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







مجعية مشهرة يتضمن نشاطها رعاية الأرسة .
احتياج البيئة اىل ادلار .
عقد اجيار ممتد أأو متليك لشقة مبساحة مناس بة ل تقل عن  250مرت أأو بيت مس تقل .
موافقة احلي و ادلفاع املدين و الساكن و الهات الأمنية .
تعيني هجاز وظيفي مؤهل طبقا ملا هو وارد ابللحئة املنظمة لعمل دور املغرتبني واملغرتابت .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

طلب من امجلعية مرفق به حمرض جملس ادارة مبوافقة امجلعية عىل ترخيص دار مغرتبني/مغرتابت .
صورة من لحئة النظام الأسايس للجمعية .
بيان ابلهاز الوظيفي لدلار مرفق به املستندات .
موافقة احلي و ادلفاع املدين و الساكن و الهات الأمنية .
تقرير مايل واداري من قسم امجلعيات عن أخر عام .
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا
ص 503

طلب إستخراج ترخيص حضانة اشخاص طبيعيين

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تتدمي طلب للدارة الجامتعية التابع لها النشاط .
خطوة  : 2تقدمي املستندات املطلوبة .
خطوة  : 3معاينة املاكن اخملصص من قبل الدارة .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة







شقة ل تقل عن  4جحرات وتكون يف دور أأرىض .
موافقة احلى والساكن وادلفاع املدىن .
املقر مس تقل اجيار أأو متليك .
حصول مدير احلضانة عىل مؤهل عاىل .
صاحب احلضانة يكون مرصي النس ية .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

مستندات صاحب احلضانة  :صورة الطاقة – صورة املؤهل – حصيفة احلاةل النائية .
مستندات املدير  :صورة البطاقة – حصيفة احلاةل النائية – شهادة خربة .
صورة من عقد الجيار موثق من الشهر العقارى .
موافقة احلى وادلفاع املدىن والساكن .

المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

مديرية التضامن الجامتعى

جمـــــــا ان ال
احملدد بقانون

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوماا
ص 505

طلب إشهار جمعية أهلية

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املفوض عن جامعة املؤسسني بطلب للدارة الاجامتعية التابع لها املقر ابملوافقة عىل الامس املقرتح للجمعية .
خطوة  :2تقدمي املفوض عن جامعة املؤسسني بطلب لشهار امجلعية مصحوب ابلمس املقرتح مرفق به أأسامء السادة املؤسسني للجمعية .
خطوة  : 3رشاء الأوراق اخلاصة بقيد امجلعية من الاحتاد الاقلميى للجمعيات التابع للمحافظة اليت ستشهر هبا امجلعية .
خطوة  :4تقدمي س ند شغل مقر امجلعية .
خطوة  :5ايداع مبلغ  100ج رمس تأأسيس يف حساب صندوق اعانة امجلعيات .
خطوة  :6تقدمي لك فرد من مؤسيس امجلعية ابقرار بعدم صدور حمك هنايئ ضده بعقوبة جناية أأو بعقوبة مقيدة للحرية أأو جنحة خمةل ابلشف أأو الأمانة .
خطوة  :7اعداد ملف أأصل ابملس ندات سالفة اذلكر و عدد  8نسخ طبق الأصل من امللف الأسايس اذلي مت رشائه من الاحتاد الاقلميى ابملديرية اليت سوف تشهر
هبا امجلعية بعد استيفاء بيانت امللف .
المعـــــــــــــــايير

0

 أأن يكون أأمس امجلعية مش تق من أأغراضها .
 أأن يكون عدد أأعضاء جملس الدارة عدد فردى ( من ) 15 - 5 ل يقل عدد املؤسسني عن  10أأشخاص .
 وجود مقر ابمس امجلعية ( متليك – اجيار – حق انتفاع – ختصيص ) يف نطاق احملافظة املراد الشهار هبا ( عىل أأن يكون مثبت اترخيه ابلشهر العقارى) .


المستندات المطلوبة

- 1
- 2
- 3
- 4

طلب موجه للدارة الاجامتعية التابع لها املقر ابملوافقة عىل الامس ( متضمن  10أأسامء مقرتحة ) لختيار أأي مهنم غري متشاهبمع مجعية أأخرى وفق ٍا ل ألولوية
.
ملف اشهار امجلعية مس توىف .
س ند شغل مقر ( متليك – اجيار – حق انتفاع – ختصيص ) .
قس مية ايداع مبلغ  100ج رسوم تأأسيس .

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

100ج رمس تأأسيس حلساب الصندوق
املركزى لعانة امجلعيات واملؤسسات
الأهلية

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوم
ص 506

طلب قيد عضوية بنادى إجتماعى ثقافى

الرعـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي طالب العضوية بطلب لللتحاق اىل مدير النادى مع تقرير طىب عن حالته الصحية .
خطوة  : 2اقرار طالب العضوية ابطلعه عىل لحئة النادى والتعهد بقبول مجيع رشوط وتعلاميت النادى وسداد الرسوم املقررة يف املواعيد احملددة .
خطوة  : 3عرض الطلب عىل لنة الارشاف للنظر يف قبوهل من عدمه .
خطوة  : 4قيد املقبولني يف جسل العضوية ابلنادى للحصول عىل اكرنيه العضوية .
خطوة  : 5جتدد العضوية تلقائيا طاملا اكن العضو مس توفيا للشوط وملزتما بسداد الاشرتااكت .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة








قبول العضوية من النسني .
ل يقل السن عن  15س نه ول يزيد عن  35س نة .
حسن السري والسلوك .
التعهد بعدم خمالفة التعلاميت والنظم واللواحئ اخلاصة ابلنادى .
موافقة لنة الارشاف عىل انضاممه للنادى .
سداد الرسوم والاشرتااكت الىت يقررها النادى ىف املواعيد احملددة .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

صورة بطاقة الرمق القوىم أأو صورة شهادة امليلد .
صورة خشصية حديثة .
شهادة أأو تقرير طىب .
أأصل املؤهل  +صورة .

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

رمزية وفقا للمس توى الاقتصادى
والجامتعى للبيئة املوجود هبا النادى
جمان لأبناء الارس الأوىل ابلرعاية

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 15يوماا
ص 509

الخدمات
التي تم إضافتها
لدليل الخدمات

طلبببببب الحصبببببول علبببببى منحبببببة لبببببزواج االبنبببببة أو األخبببببت المسبببببتحقة
لمعاش حكومى .

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  :1تقدمي طلب للحصول عىل املنحة مبكتب التأأمينات التابع حملل القامة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يوجد
المستندات المطلوبة

-1
-2
-3
-4

طلب رصف منحة الزواج عىل المنوذج رمق . 110
صورة وثيقة الزواج للبنت أأو الأخت .
اقرار بعدم الاش تغال أأو مزاوةل همنة أأو احلصول عىل معاش اخر .
منوذج استيفاء رشوط اس تحقاق املعاش يف حاةل وجود مس تحقني عىل منوذج رمق . 316

المـــوقــــــع

املنطقة التأ أمينية
التابع لها ملف صاحب املعاش

الرسوم

المدة الزمنية

جمـــــــا ان

 15يوماا

طلب الحصول على معاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب
الحكومى

المعاش

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  :1تقدمي طلب للحصول عىل املعاش مبكتب التأأمينات التابع حملل القامة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يوجـــــــــــــــد .
المستندات المطلوبة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

طلب رصف احلقوق التأأمينية وفقاا للمنوذج رمق .119
طلب رصف للأخوة والأخوات ىف حاةل عدم وجود مس تحقني للمعاش من الأولد وفقاا للمنوذج رمق  119مكرر .
شهادة الوفاة أأو مس تخرج رمسي مهنا.
شهادة من هجة التعلمي للأبناء الطلبة دون مرحةل الباكلوريوس أأو الليسانس بشط جتاوز سن  21س نة وعدم جتاوز سن  26س نة ىف اترخي
الوفاة وكذكل عدم الالتحاق بعمل أأو مزاوةل همنة.
صورة املؤهل للأبناء احلاصلني عىل مؤهل عاىل بشط جتاوز سن  21س نة وعدم جتاوز سن  26س نة ىف اترخي الوفاة وكذكل عدم الالتحاق
بعمل أأو مزاوةل همنة.
صورة املؤهل ادلراىس للأبناء احلاصلني عىل مؤهل متوسط أأو اعدادية بشط جتاوز سن  21س نة وعدم جتاوز سن  24س نة ىف اترخي الوفاة
وكذكل عدم الالتحاق بعمل أأو مزاوةل همنة .
صور شهادات امليلد ملن ليس هلم أأرقام تأأمينية من املس تفيدين .
تقدم املستندات املشار الهيا للأخوة وا ألخوات يف حاةل توافر رشوط تطبيق طلب الرصف رمق  119مكرر .
صور بطاقات الرمق القويم للمس تفيدين .

المـــوقــــــع

املنطقة التأ أمينية
التابع لها ملف صاحب املعاش

الرسوم

المدة الزمنية

جمـــــــا ان

 15يوماا

طلب فتح حساب جارى أو إستثماري بعائد ( سنوي  /ربع سنوي )

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1التقدم ابملستندات املطلوبة و استيفاء منوذج فتح احلساب بفرع البنك .

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يقل السن عن  21س نة وجيوز فتح احلساب للقرص بولية الويل الطبيعي أأو الشعي وكذا ميكن فتح حساب خاص ( هبة ) بواسطة الواهب مع
الاحتفاظ حبق الرجوع أأو الانتفاع ابملبلغ املوهوب مدى حياة الواهب أأو حىت بلوغ املوهوب اليه سن الرشد .
 تقدم اخلدمة للعميل خشصيا ول جيوز احلصول علهيا مبوجب توكيل .
 احلد الأدىن لفتح حساب الاستامثر  500جنيه للأفراد و  5000جنيه للشاكت .

المستندات المطلوبة

 - 1طلب احلصول عيل اخلدمة ( من فرع البنك ) .
 - 2بيان ابلرمق التأأميين  -من مكتب التأأمينات .
 - 4صورة شهادة ميلد القارص ( اللية ) وتطابق مع الأصل .
 - 5صورة قرار الوصاية عىل القارص وموافقة النيابة احلسبية عىل فتح احلساب يف حاةل عدم وجود الويل الطبيعي للقارص .
 - 6صورة قرار القوامة عىل القارص وموافقة النيابة احلسبية عىل فتح احلساب حال عدم أأهلية الويل الطبيعي .
تس تويف صورة بطاقة الرمق القويم السارية للويل الطبيعي أأو الويص أأو القمي وبيان ابلرمق التأأميين للقارص يف مجيع الأحوال.

المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

 35جنيه رسوم فتح احلساب الستامثرى
 25جنيه (رسوم فتح احلساب الارى )

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
يوم واحد

طلب قرض ( نقدي ) العاملين بالقطاع الخاص أو المهن الحرة

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة واستيفاء اجراءات الاس تعلم الئامتين ( . ) I – Score
خطوة  : 2فتح حساب جاري للمقرتض ابلبنك ( للعملء الدد ).
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






ل يقل سن املقرتض عن  21س نة .
اخلدمة تقدم للعميل خشصيا ول جيوز احلصول علهيا مبوجب توكيل .
جيوز احلصول عىل اخلدمة لكرث من مرة .
يشط أأل تتعدى قمية الأقساط الشهرية وكذا اجاميل أأرصدة القروض للحدود املسموح هبا .
إستيفاء إحدى الضمانات اآلتية -:

 تقدمي عدد  2ضامن ( من العاملني ابحلكومة أأو قطاع الأعامل العام ) من العاملني ادلامئني واملؤمن علهيم .
 وديعة مجمدة ابلبنك .
المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5

-

طلب احلصول عيل اخلدمة ( من فرع البنك ).
أ
بيان ابلرمق التأأميين لطالب المتويل ( للعملء الدد )  -من مكتب التأمينات .
صورة بطاقة الرمق القويم السارية للمقرتض والضامنني .
ايصال مرافق ( كهرابء – غاز – مياه – تليفون ) حديث مل مير عليه ثلث شهور .
بيان مفردات مرتب للضامنني .
المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

 25ج فتح حساب جاري ( للعملء الدد )
 5ج طلب احلصول عىل المتويل
دمغة نسبية بواقع  ( %0,002اثنني يف الألف ) من قمية المتويل
 %1مصاريف ادارية من قمية المتويل

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
حبد أأدىن  15يوم من اترخي
استيفاء املستندات

طلب الحصول على معاش حكومي لطالق أو لترمل البنت
.األخت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

أو
الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  :1تقدمي الطلب للحصول عىل اخلدمة ابملكتب التأأميىن التابع حملل القامة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

 ل يوجد
المستندات المطلوبة

 -1صورة بطاقة الرمق القوىم.
 -2صورة شهادة امليلد ىف حاةل عدم وجود رمق تأأميىن هل.
 -3صورة من وثيقة الزواج عىل أأن يمت الاطلع عىل الأصل و التوقيع عىل الصورة مبا يفيد ذكل.
 -4ىف حاةل الرتمل ترفق صورة من شهادة وفاة الزوج عىل أأن يمت الطلع عىل الأصل والتوقيع عىل الصورة مبا يفيد ذكل.
 -5ىف حاةل الطلق ترفق صورة من وثيقة الطلق عىل أأن يمت الطلع عىل الأصل والتوقيع عىل الصورة مبا يفيد ذكل.
 -6ىف حاةل اللتحاق بعمل  * :اذا اكن العمل ابلقطاع احلكوىم أأو العام يقدم مفردات املرتب عن شهر الوفاة وكذكل صورة طبق الأصل من بطاقة
الأجر املتغري عن الس نة السابقة عىل اترخي الوفاة من هجة العمل * .اذا اكن العمل ابلقطاع اخلاص بيان بأأجر الاشرتاك التأأميىن من مكتب
التأأمينات اخملتص أأو من صاحب العمل اذا اكن أأكرب من الأجر التأأميىن.
 -7ىف حاةل مزاوةل همنة  ،يقدم بيان من مكتب التأأمينات اخملتص ابلصندوق الأخر بتارخي بداية مزاوةل املهنة.
 -8ىف حاةل احلصول عىل معاش أخر يقدم بيان معاش بذكل واذا اكن حيصل عليه من الصندوق احلكوىم يذكر رمق امللف فقط.
 -9ىف حاةل عدم اللتحاق بعمل أأو مزاوةل همنة او عدم احلصول عىل معاش أخر يمت استيفاء القرارات رمق ( )0116الىت تفيد ذكل أأمام املوظف
اخملتص خبدمة املواطنني.
المـــوقــــــع

الرسوم

المدة الزمنية

املنطقة التامينية
التابع لها ملف صاحب املعاش

جمـــــــا ان

 15يوماا

طلب فتح حساب جاري ببنك ناصر اإلجتماعى

الحمـايــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املستندات املطلوبة و استيفاء منوذج فتح احلساب بفرع البنك .

ذ

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة






ل يقل السن عـــــن  21س نة وجيوز فتح احلســـــاب للقرص بولية الويل الطبيعي أأو الشعي وكذا ميكن فتح حساب خاص ( هبة ) بواسطة خشص (
الواهب ) مع الاحتفاظ حبق الرجوع أأو الانتفاع ابملبلغ املوهوب مدى حياة الواهب أأو حىت بلوغ املوهوب أأليه سن الرشد .
اخلدمة تقدم للعميل خشصيا ول جيوز احلصول علهيا مبوجب توكيل .
ابلنس بة للشخص املصاب بعاهتني اكن يكون أأمص وأأبمك أأو أأمعى أأمص أأو أأمعى أأبمك ويتعذر عليه التعبري عن ارادته بسبب ذكل فانه جيوز فتح حساب
للتعامل عليه بواسطة مساعد قضايئ تعينه احملمكة يعاونه يف الترصفات اليت تقتيض مصلحته فهيا ذكل .
 ل يوجد مانع حيول دون قيام الشخص الكفيف ابجراء توكيل مرصيف حيدد فيه امس الشخص املرصح هل ابلتعامل ( ايداع – حسب ) عىل حسابه .المستندات المطلوبة

 - 1طلب احلصول عيل اخلدمة ( من فرع البنك ) .
 - 2بيان ابلرمق التأأميين  -من مكتب التأأمينات .
 - 3صورة بطاقة الرمق القويم السارية .
أ
 - 4صورة شهادة ميلد القارص ( اللية ) وتطابق مع الصل .
 - 5صورة قرار الوصاية عىل القارص وموافقة النيابة احلسبية عىل فتح احلساب يف حاةل عدم وجود الويل الطبيعي للقارص .
 - 6صورة قرار القوامة عىل القارص وموافقة النيابة احلسبية عىل فتح احلساب حال عدم أأهلية الويل الطبيعي .
وىف مجيع الأحوال تس تويف صورة بطاقة الرمق القويم السارية للويل الطبيعي أأو الويص أأو القمي وبيان ابلرمق التأأميين للقارص .

المـــوقــــــع

بنك نرص الجامتعى

الرسوم

منوذج فتح احلساب الاري ( جمان )
 25ج رسوم فتح حساب جاري

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
يوم واحد

طلب إشهار مؤسسة أهلية

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املفوض عن جامعة املؤسسني بطلب للدارة الاجامتعية التابع لها املقر ابملوافقة عىل الامس املقرتح للمؤسسة
خطوة  :2تقدمي املفوض عن جامعة املؤسسني بطلب لشهار مؤسسة مصحوب ابلمس املقرتح
خطوة  : 3رشاء الأوراق اخلاصة بقيد املؤسسة من الاحتاد الاقلميى للجمعيات التابع للمحافظة اليت ستشهر هبا املؤسسة
خطوة  :4تقدمي س ند شغل مقر املؤسسة
خطوة  :5ايداع مبلغ  100ج رمس تأأسيس يف حساب صندوق اعانة امجلعيات
خطوة  :6ختصيص رأأس مال املؤسسة مبا يتناسب مع جحم النشاط املراد القيام به ابلتنس يق مع الدارة الاجامتعية
خطوة  : 7تقدمي لك فرد من املؤسسني ابقرار بأأنه مل يصدر ضده حمك هنايئ بعقوبة جنائية أأو مقيدة للحرية أأو جنحة خملفة ابلشف أأو الامانه
خطوة  : 8اعداد ملف أأصل ابملس ندات سالفة اذلكر و عدد  8نسخ طبق الأصل من امللف الأسايس اذلي مت رشائه من الاحتاد الاقلميى ابملديرية اليت سوف
تشهر هبا امجلعية بعد ملئ بيانت امللف
0
المعــــــــــــــايير

 أأن يكون أأمس املؤسسة مش تق من أأغراضها
 أأن يكون عدد أأعضاء جملس الأمناء عدد فردى ( من ) 15 - 3 جيوز أأن يقوم بتأأسيس املؤسسة مؤسس واحد أأو أأكرث.
 وجود مقر ابمس املؤسسة ( متليك – اجيار – حق انتفاع – ختصيص ) يف نطاق احملافظة املراد الشهار هبا ( عىل أأن يكون مثبت اترخيه ابلشهر العقارى)

المستندات المطلوبة

 -1طلب موجه للدارة الاجامتعية التابع لها املقر ابملوافقة عىل الامس ( متضمن  10أأسامء مقرتحة ) لختيار أأي مهنم غري متشاهبمع مجعية أأخرى وفقاٍ ل ألولوية
 -2ملف اشهار املؤسسة مس توىف
 - 3س ند شغل مقر ( متليك – اجيار – حق انتفاع – ختصيص )
 - 4قس مية ايداع مبلغ  100ج رسوم تأأسيس

المـــوقــــــع

مديرية التضامن الجامتعى

الرسوم

100ج رمس تأأسيس حلساب الصندوق
املركزى لعانة امجلعيات واملؤسسات
الأهلية

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوم

طلب إشهار إتحاد نوعى

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1تقدمي املفوض عن جامعة املؤسسني بطلب للدارة الاجامتعية التابع لها املقر ابملوافقة عىل الامس املقرتح للحتاد
خطوة  : 2تقدمي املفوض عن جامعة املؤسسني بطلب لشهار الاحتاد مصحوب ابلمس املقرتح مرفق به أأسامء امجلعيات واملؤسسات املؤسسني للحتاد
خطوة  : 3رشاء الأوراق اخلاصة بقيد الاحتاد من الاحتاد الاقلميى للجمعيات التابع للمحافظة اليت سيشهر هبا الاحتاد
خطوة  : 4تقدمي س ند شغل مقر الاحتاد
خطوة  : 5يتعني عىل لك مجعية أأو مؤسسة من مؤسسني الاحتاد أأن تتقدم مبحرض اجامتع جملس ادارة أأو جملس أأمناء متضمن املوافقة عىل تأأسيس الاحتاد وامس
الشخص املفوض من قبل امجلعية أأو املؤسسة للشرتاك يف عضوية الاحتاد
خطوة  : 6ايداع مبلغ  100ج رمس تأأسيس يف حساب صندوق اعانة امجلعيات
خطوة  : 7تقدمي لك فرد من املؤسسني ابلحتاد ابقرار بأأنه مل يصدر ضده حمك هنايئ بعقوبة جنائية أأو مقيدة للحرية أأو جنحة خملفة ابلشف أأو الامانه
خطوة  : 8اعداد ملف أأصل ابملس ندات سالفة اذلكر و عدد  8نسخ طبق الأصل من امللف الأسايس اذلي مت رشائه من الاحتاد الاقلميى ابملديرية اليت سوف
تشهر هبا الاحتاد بعد ملئ بيانت امللف
0
المعـــــــــــــايير

 أأن يكون أأمس الاحتاد مش تق من أأغراضه .
 أأن ل يقل عدد املؤسسني عن  10أأعضاء أأن يكون عدد أأعضاء الاحتاد عدد فردى من ( ) 15 -5
 وجود مقر ابمس الاحتاد ( متليك – اجيار – حق انتفاع – ختصيص ) يف نطاق احملافظة املراد الشهار هبا ( عىل أأن يكون مثبت اترخيه ابلشهر العقارى)


المستندات المطلوبة

1
2
3
4

-

طلب موجه لدارة الشهر والتسجيل ابلوزارة ابملوافقة عىل الامس
ملف اشهار للحتاد مس توىف
س ند شغل مقر ( متليك – اجيار – حق انتفاع – ختصيص )
قس مية ايداع مبلغ  100ج رسوم تأأسيس
المـــوقــــــع

الرسوم

وزارة التضامن الجامتعى

100ج رمس تأأسيس حلساب الصندوق
املركزى لعانة امجلعيات واملؤسسات
الأهلية

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 60يوم

إجراءات حصول الجمعية  /المؤسسة على صفة النفع العام

التنميــة اإلجتمــاعيــة

اإلجـــــــــــراءات

خطوة  : 1اعداد بيان مبشوعات امجلعية  /املؤسسة املزمع اقامهتا وما تس هتدف حتقيقه من احلصول عىل صفة النفع العام
خطوة  : 2اعداد املركز املاىل للجمعية  /املؤسسة عن اخر س نة مالية
خطوة  : 3اعداد تقرير ماىل وادارى عن أأعامل امجلعية  /املؤسسة موحض اا به رأأى املديرية حول املركز املاىل ومدى ملمئته للرصف عىل النشاط من عدمه
خطوة  : 4عرض بيان ابلنشاط الفعىل للجمعية أأو املؤسسة مبوجب تقرير معد من املديرية اخملتصة
خطوة  : 5املربرات املؤيدة ملنح امجلعية  /املؤسسة صفىة النفع العام
خطوة  : 6الفادة عام اذا اكن هناك مثة اجراءات متخذه لتخصيص أأرض أأملك دوةل أأو اس ناد مشوع للجمعية  /املؤسسة
المعـــــــــــــايير

 أأن تكون امجلعية  /املؤسسة مشهرة بوزارة التضامن الاجامتعى أأو احدى املديرايت التابعة لها عىل مس توى امجلهورية وفقاا لأحاكم القانون
 أأن يكون من أأغراض امجلعية خدمة عامة للجمهور و الا يكون نشاطها قارص عىل خدمة أأعضاهئا

المستندات المطلوبة

1
2
3
4
5
6
3
4

-

بيان مبشوعات امجلعية  /املؤسسة املزمع اقامهتا وما تس هتدف حتقيقه من احلصول عىل صفة النفع العام
املركز املاىل للجمعية  /املؤسسة عن اخر س نة مالية
تقرير ماىل وادارى عن أأعامل امجلعية  /املؤسسة موحضاا به رأأى املديرية حول املركز املاىل ومدى ملمئته للرصف عىل النشاط من عدمه
بيان من املديرية ابلنشاط الفعىل للجمعية  /املؤسسة
مربرات املديرية ملنح امجلعية  /املؤسسة صفىة النفع العام
بيان ابلراىض املراد ختصيصها من أأملك ادلوةل أأو املشوعات املراد اس نادها
 س ند شغل مقر ( متليك – اجيار – حق انتفاع – ختصيص )الرسوم
المـــوقــــــع
مبلغ  100ج رسوم تأأسيس 0
 -قس مية ايداع

وزارة التضامن الجامتعى

جمان

المدة الزمنية

من طلب اخلدمة لتقدمي اخلدمة
 15يوم

