
   االجتماعىالتضامنوزارة 
   .........بمحافظة   االجتماعىالتضامنمديرية مدير 

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

 
 طلب اإلعفاء من تأدية الخدمة العامة 

 
 مدير مديرية التضامن االجتماعى / االستاذالسيد

 …تحية طيبة وبعد  
 …...............…………………………………………………/ مقدمه لسيادتكم 

  …………………… عة جام………………………………الحاصل على مؤهل  

  …………………سنة ل…………………بتقدير عام ………………………دور 

 ...……………………………………………………………………والمقيم  

 …........................برجاء التكرم بالموافقة على إعفائى من تأدية الخدمة العامة حيث أننى 

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

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

 

 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام ،،
 

  توقيع مقدم الطلب    /    /                                                       تحريرا فى     
                                                .......................                                      

       
  االجتماعىالتضامنوزارة 
   .……بمحافظة   االجتماعىالتضامنمديرية 

 .…………......…إدارة الخدمة العامة 

 إيصــــــــال 
 .............................. الطلب المقدم من السيد ……………………………… أنا استلمت

 .بشأن طلب اإلعفاء من تأدية الخدمة العامة مستوفيا المستندات المطلوبة
 ./   / بتاريخ ........ وقيد الطلب برقم 

   /           /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة  
 توقيع الموظف المختص                                                                             

                                                                         (                           )   



 
 

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
  

شأن تيسير الحصول على    فى فى   ١٩٩٨ لسنة   ٤٢٤٨م  وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رق       

ة دمات الجماهيري ب   الخ ه طل ا خدم ة  ومنه ن تأدي اء م وزارة  اإلعف ة ب ه العام ضامنالخدم  الت

اعى صادر      االجتم وذج  ال ذا النم وارد به ا لل ه وفق ديم الخدم ة بتق ه المعني ات االداري زم الجه ،  تلت

اريخ  اون   ( ١/٩/٢٠٠٦بت ره للتع ينآثم ازاب يم واإلدارة ،  الجه ضامنوزارة  ولمرآزى للتنظ  الت

اعى ات  االجتم ى   )، والمحافظ ة للحصول عل الغ المطلوب ستندات واألوراق ، والمب د للم ن تحدي  م

دم للحصول                     ا فى الطلب المق الخدمه ، والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيه

 -:ذلك على النحو التالى وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية و. عليها 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
ات الشخصية   - ستند إثب ن م ة شخصية ( صورة م ة / بطاق فر / عائلي واز س واألصل ) ج

 . لالطالع 
 ٠صورة شهادة التخرج المؤقتة واألصل لالطالع -
 ) بالنسبة للذآور فقط ( صورة الموقف من التجنيد  -
رر لطلب اإل      - اء   المستند المب د من                  (عف ين ، أو خطاب معتم رار التعي دة من ق صورة معتم

 ) . الخ ٠٠الجهة المرشح  للعمل بها أو الرقم التأمينى 
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمه  : ثانيا
 .    بدون رسوم 
 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمه   :ثالثا 
 ٤٨إلعفاء من الخدمة العامة فى موعد غايته تلتزم جهة اإلدارة بإصدار قرارها فى طلب ا     

 .  من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا آافة المستندات واألوراق المطلوبة ساعة 
فى حالة فقد شهادة اإلعفاء من أداء الخدمة العامة يتم طلب استخراج بدل الفاقد من مديرية     

 . الشئون االجتماعية بالمحافظة  التابع لها الطالب 
 
 
 
الغ اضافيه                      ف ى حاله عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد، أو طلب مستندات أو أي مب

 -:تحت أى مسمى  يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية 
 :المحــــافــــــظـــــــــة   ت 

 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئه الرقابة اإلدارية 
 :ـافـــظـــة ت حإلداريـة بالمـمكتب الرقـــــابــــــة ا
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	  وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمه طلب الإعفاء من تأدية الخدمه العامة بوزارة التضامن الاجتماعى ،  تلتزم الجهات الاداريه المعنية بتقديم الخدمه وفقا للوارد بهذا النموذج  الصادر بتاريخ 1/9/2006 ( كثمره للتعاون بين الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة ،  ووزارة التضامن الاجتماعى ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمه ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها . وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :-
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	- صورة شهادة التخرج المؤقتة والأصل للاطلاع0
	- صورة الموقف من التجنيد ( بالنسبة للذكور فقط ) 
	- المستند المبرر لطلب الإعفاء (صورة معتمدة من قرار التعيين ، أو خطاب معتمد من الجهة المرشح  للعمل بها أو الرقم التأمينى 00 الخ ) .
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