
 
 
 

 
 

  الحصول على خدمة القواعد الحاكمة إلجراءات        
 )استخراج تصریح بالدفن    ( 

 
حصول على الخدمات ال تیسیر فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨فقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم و       

اریة المعنیة  تلتزم الجھات اإلد ،  بوزارة الصحة والسكانخدمة استخراج تصریح بالدفنالجماھیریة ومنھا 
  .٢٧/١٢/٢٠٠٧ خــبتقدیـــــــــــم الخدمة وفقـــــا للــــــوارد بھـــــذه اللوحة اإلرشادیة الصادرة بتاری

من تحدید  )وزارة الصحة والسكان والمحافظات الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة وكثمرة للتعاون بین (  
 المحددة إلنجازھا ، أو  الزمنیةل على الخدمة والتوقیتاتللمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصو

كما تلتزم الجھات  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 
ة بكافة المواقع التى تؤدى ھذه الخدمة واعالن القواعد التالیة على جماھیر االداریة بتوفیر لوحات ارشادی

 -:ملین المتعا
 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .) صادر من وزارة الداخلیة " ( ٣٢"نموذج تبلیغ عن وفاة   -
 ان وجدت وفى حالة عدم وجودھا  او بطاقة الرقم القومى للمتوفىبطاقة تحقیق الشخصیة للمتوفى -

 . بذلكیقدم المبلغ اقرار 
 . للمبلغ لالطالع علیھا الرقم القومىبطاقة  -
 .   .الكشف الطبى الذى یفید ثبوت واقعة الوفاة  -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 -:على تصریح الدفن وبیانھ كاالتى ) جنیھا واحدا (  جنیھ ١

 ) .١٩٨٠ لسنة ١١١ من قانون ٨٩ماده ( ضریبة نوعیة ) تسعون قرشا (  قرش ٩٠ 
 ) . وتعدیالتھ ١٩٨٤ لسنة ١٤٧قانون ( رسم تنمیة موارد ) عشرة قروش (  قروش ١٠ 

 
 

فى حالھ تعدد نسخ او صور التصاریح التى تحتفظ بھا مدیریة الشئون الصحیة                           : ملحوظة 
لدواعى العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة واحدة او صورة 

 .واحدة من تلك النسخ او الصور 
 

 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
 عن واقعة الوفاة فى حالة الوفاة الطبیعیة تبلیغالتلتزم جھة االدارة باستخراج تصریح الدفن فور تلقى 

. 
 
 

 
        

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، او طلب مستندات او مبالغ اضافیة تحت اى مسمى 
 -:تصال باحدى الجھات التالیة یمكنك اال

 : المحافظة ت 
 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :  مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظــــة ت 

 لوحة إرشادیة


