
 ســــــــــرى            جمھریة مصر العربیة           

 الداخلیة / الشئون اإلجتماعیة / وزارة الدفاع 

      

 طلب مساعدة

 أسرة مجند أو من یعولھم 

ــــــرتھ المطلوب رعـــــــایتھا ) المجندین بالداخلیة / قوات المسلحة ( بیانات عن المجند : أوال   ) تستـــــــوفى بمعرفة المجند ( وأس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل أو الوظیفھ أو المھنة قبل التجنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقر العمل وعنوانھ ـ

 قرش    جنیھ                        قرش    جنیھ            قرش    جنیھ        

 ـــــــ  ــــــ   مصادر أخرى  ــــــــــ   ــــــــــــ الجملة ــــــــــ   ــــــــــــ  كسب عمل: الدخل الشھرى للمجند قبل التجنید 

 قرش          جنیھ                             قرش       جنیھ                                                                   

 من ھیئات حكومیة ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ من الوحدة العسكریة ـــــــــــــــ   ــــــــــــــــ: الدخل الشھرى للمجند  بعد التجنید 

 جنیھ   قرش                          

 من ھیئات أھلیة ــــــــــــــ    ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) یوضح نوع الخدمة ( خدمة / مساعدة مالیة : نوع الرعایة المطلوبة   ـ

 : تكوین األسرة 

 العمـــــل القــــــــرابة االســـــــم م العمـــــل القــــــــرابة االســـــــم م
        
        
        
        

 قرش    جنیھ                                                 

 . ا ال غیر جملة الدخل الشھرى قبل التجنید ــــــ     ـــــــ  فقط   ـــــــــــــ  ـــــــــــــــ جنیھا ــــــــــــــ ـــــــــــــ قرش

 .  ــ قرشا ال غیرجملة الدخل الشھرى بعد التجنید ــــــ     ـــــــ  فقط   ـــــــــــــ  ـــــــــــــــ جنیھا ــــــــــــــ ـــــــــــ

 قرش    جنیھ                                                                                  

 .ــــــــ قرشا ال غیر ـــــــــــــ ـــــالقیمة الشھریة لما كان یساھم بھ المجند فى األسرة قبل التجنید ــــــ     ـــــــ  فقط   ـــــــــــــ  ـــــــــــــــ جنیھا ـ

 السید مدیر عام الشئون اإلجتماعیة بمحافظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جتماعیة أتشرف بتقدیم طلبى ھذا لسیادتكم رجاء التنبیھ إلى أتخاذ الالزم لرعایة أسرتى وقد أثبت بطلبى ھذا جمیع البیانات الخاصة بحالتنا اإل
سئولیتى أن ھذه البیانات صحیحة وأذا اتضح أن شیئا منھا یخالف الواق أكون مسئوال طبقا الحكام القوانین والقرارات والمالیة وأقر تحت م

الیة وكذلك الوزاریة المنظمة لذلك باالضافة الى ما یقضى بھ قانون العقوبات كما أتعھد بإبالغ سیادتكم فورا عن كل تغییر فى حالتى العائلیة والم
 . ن من شأنھ سقوط الحق فى المساعدة أو تعدیلھا أة تغییر یكو

 شعار الجمھوریة / خاتم الوحدة الكودى   القائد    ضابط الخدمة اإلجتماعیة  توقیع المجند     یعتمد 

 ــــــــــــــــ                     أو المختص بالمجندین بالداخلیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــ                                   ـــــــــــ                                  

  20/      /      تحریرا فى                

 ــــــــأستلمت طلب مساعدة اسرة المجند برقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاریخ ــــــــــــــــــــــــــــ

 المستلم                                           خاتم                                        

صرف مجانًات  



 

 

 الوحدة تستـــــــوفى بمعرفة )  المجندین بالداخلیة / قوات المسلحة ( عن المجند عسكریة بیانات :  ثانیا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــجـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الوحدة الكودىــ ــــــــــــــاالسم   ــــــــــــــــــــــــالدرجة  ــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم 

 المنطقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ السالح ــــــــــــــــــــــــــــ    الجیش 

 الراتب العســـــكرى   20/   /    تاریخ النقل على االحتیاط          20 /    /   تاریخ التجنید    

 قرش    جنیھ            قرش    جنیھ                       قرش    جنیھ                            

 ــــــــــ   ــــــــــــ الجملة ــــــــــ   ــــــــــــ   التعویضات والبدالت العسكریة ـــــــ  ــــــ    االساسى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخ الحصول علیھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ال یوجد  –اقل من المتوسط  –متوسط  –عالى ( المؤھل الدارسى 

 حارة ـــــــــــــــــــــــــــــــ قریة شیاخة ــــــــــــــــــــــــــــــ مركز أو قسم ــــــــــــــــــ/ ـــــــــــــ شارع رقم المنزل ــــــــــــــــــ: العنوان المدنى 

 محافظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –مطلق  –لم یتزوج ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) تاریخ الزواج  –متزوج ( الحالة اإلجتماعیة  

لتجنید ـــــــــــــــــــــــــ او المختص  بارتبة وأسم الضابط الخدمة اإلجتماعیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رتبة واسم القائد ـــــــــــــــــــــــــ
 بالداخلیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعار الجمھوریة/ خاتم الوحدة الكودى 

 التوقیع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   التوقیع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقم القید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدیر عام الشئون اإلجتماعیة بمحافظة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /السید 

 . بعد التحیة یرجى النظر فى مساعدة أسرة المجند المذكور بعالیھ مع افادتنا بما تم 

 القائد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مع وافر التحیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوحدة اإلجتماعیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اإلدارة اإلجتماعیة ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم القید بسجل قید طلبات المساعدات المالیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخھ ـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ تاریخھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخھ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

                                                                    

                                            

 


