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 مستوفیا كافة متطلبات الحصول على طلب صرف مساعدات الدفعة الواحدة فى حاالت الكوارث والنكبات العامة والفردیة بشأن
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 توقیع الموظف المختص                                                                 

                                    ( .............................. )                 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
إجراءات حصول المواطنین على الخدمات  رتیسیفى شأن ١٩٩٨لسنة   ٤٢٤٨  وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم

التضامن الجماھیریة ومنھا خدمة طلب صرف مساعدات الدفعة الواحدة فى حاالت الكوارث والنكبات العامة والفردیة بوزارة 
 .االجتماعى

 كثمرة للتعاون بین (١/٩/٢٠٠٦ــخ بتاری  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصادر
 من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة )والمحافظات  التضامن االجتماعىووزارة الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ، 

ذلك  وأى مخالفة ل -للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 
 :  وذلك على النحو التالى  -ترتب المسئولیة 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 - ): واآلجلھالعاجلة (  تقدم فى جمیع حاالت المساعدات مستندات رئیسیة .١
 . واألصل لالطالعأن صورة مستند إثبات الشخصیة لصاحب الش –
رطة الواقع فى دائرتھ الحادث مبین بھ رقم المحضر أو خطاب معتمد من قسم الشصورة معتمدة من محضر الشرطة  –

 .وتاریخھ 
 .مستند یثبت صلة القرابة بالمتوفى فى الحادث  –
  -: یوضحھا الجدول التالى وفقا للحاالت المختلفةمستندات إضافیة .٢

الحالة المستحق  نوع المساعدة
 المستندات المطلوبة لھا المساعدة

 ــــاة  الوفــ–أ  المساعدة   العاجلة -١
 

  اإلصــابة-ب 
 

  إعانة اإلعاشة-ج 

  .واألصل لالطالع   بالدفنالتصریحصورة من شھادة الوفاة أو  •
 .إقرار یقدمھ من قام بإجراءات الدفن إذا لم یكن للمتوفى أسرة  •
 خطاب معتمد من مستشفى حكومى یفید تاریخ دخول    وخروج  •

 .المصاب 
 . األفراد المقیمین معھ دبعدا أو أحد افرادھ إقرار یقدمھ رب األسرة  •

 اآلجلھ المساعدة – ٢
    

 ائر الممتلكـــــاتس خ    
 

 
 
 

 أنھیار المنازل
 

 نفوق الماشیة

 بعدم وجود مصدر قیمة دخل األسرة أو إقراریثبت  مستند رسمى - ١
 .فى حالة العمل الحر   بقیمتھللدخل أو

و أھلیا  فىحالة تعذر تقدیم  اقرار بعدم التأمین على الممتلكات حكومیا أ- ٢
 .مستند یفید عدم التأمین 

یقدمان فى كل من الحالتین التالیتین باإلضافة إلى المستند المذكور      ( 
 ) .أمام كل حالة 

 المبنى المنھار لم یصدر لھ أنیفید الوحدة المحلیة  الحى أو  خطاب من  -٣
 .قرار إزالة 

یطریة فى حاالت نفوق الماشیة  أثناء  تقریر طبى معتمد من اإلدارة الب-٣
 .الحوادث العارضة 

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 .الخدمة مجانا تقدم        
 -:قیتات المحددة إلنجاز الخدمة والت: ثالثا

 -:المساعدات العاجلة  -١
 . عن الحادث من تاریخ اإلبالغعلى االكثرتصرف المساعدات العاجلة خالل ثالثة أیام   
 -:المساعدات اآلجلھ  -٢

 .  تصرف المساعدة فى موعد الیتجاوز اسبوعین من تاریخ تقدیم المستندات المطلوبة مستوفاه 
 -:    ملحوظة 

یسقط حق طالب الخدمة نھائیا فى المطالبة بالمساعدات العاجلة واآلجلھ اذا لم یتقدم للجھة المختصة خالل ثالثون 
 الحادث ، كما یسقط حقھ فى صرفھا نھائیا اذا لم یتقدم للصرف خالل تسعین یومًا من یومًا من تاریخ وقوع
 .تاریخ وقوع الحادث 

 
 

 أو مبالغ تحت أى مسمى اضافیة  فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات
 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 ………………… ت المحافظة 
 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : لرقابة اإلداریة ھیئة ا

 …………………: بالمحافظــــة ت  مكتب الرقابة اإلداریة
 

           


