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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقأأا لقأأرار رمأأي مجلأأ الأأوزراء رقأأم  4248لسأأنة 1998فأأى شأأأن تيسأأير الحصأأول علأأى الخأأدمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب اعتماد أحد الورثة كتاجر تموينى بوزارة التضامن االجتماعى قطاع التموين .
تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 2007 /9 /1
( كثمأأرة للتعأأاون بأأين الجهأأاز المركأأزى للتنوأأيم واإلدارة ووزارة التضأأامن االجتمأأاعى  -قطأأاع التمأأوين
والمحافوأأات ) مأأن تحديأأد للمسأأتندات وا ورا والمبأأال المطلوبأأة للحصأأول علأأى الخدمأأة والتوقيتأأات الزمنيأأة
المحأأددة إلنجازهأأا أو اإلعأأالن عأأن رأيهأأا فأأى الطلأأب المقأأدم للحصأأول عليهأأا  -وأى مخالفأأة لأأذل ترتأأب
المسمولية  -وذل على النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
خالل شهر من الوفاة :
 صورة شهادة الوفاة . موافقة الورثة على تفويض صاحب الطلب فى تمثلهم قانونا الستالم المقررات وادارة المنشأة .ابتداء من الشهر التالى من الوفاة :
 صورة إعالم شرعى . صورة تنازل موث بالشهر العقارى بالنسبة للورثة البالغين وصورة قرار وصايا بالنسبة للقصر . صورة السجل التجارى باسم الورثة موضحا به ان مقدم الطلب هو المسمول عن ادارة المنشاة . صورة رخصة المحل باسم الورثة . صورة بطاقة ضريبية لمقدم الطلب . صحيفة الحالة الجنامية لمقدم الطلب . شهادة صحية . المستند المثبت لشخصية مقدم الطلب بعد تعديل المهنة الى تاجر " بقالة " ( وترف صورة ) .ملحوظة :
 يتم منح وكيل الورثة مهلة قدرها ثالثة شأهور السأتكمال والسأتيفاء المسأتندات المطلوبأة بحأد أقصأى 6مهل بإجمالى  18شهر.
 يأأتم إلغأأاء الطلأأب فأأى حالأأة عأأدم تقأأديم وكيأأل الورثأأة بمأأا يفيأأد انأأه جأأارى تعأأديل المسأأتندات المطلوبأأةبالجهات المختصة أو انتهاء المهل الممنوحة له .
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تقدم الخدمة مجانا.
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يأأتم الموافقأأة المبدميأأة فأأور تقأأديم الطلأأب مسأأتوفى المسأأتندات المطلوبأأة خأأالل شأأهرمن تأأاريخ الوفأأاة
وتعلأأأن جهأأأة اإلدارة رأيهأأأا النهأأأامى فأأأى اعتمأأأادم كتأأأاجر تمأأأوينى فأأأى موعأأأد ايتأأأه شأأأهر مأأأن اسأأأتيفاء
المستندات المطلوبة .
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحددد أو طلدب مسدتندات أو مبدالغ إضدافية تحدت أ مسدمى
يمكنك االتصال بإحد الجهات اآلتية - :
محافوة ت:
هيمة الرقابة اإلدارية  :المركز الرميسى بالقاهرة  :ت 02 / 2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافوة ت :

