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كيف؟

أين؟

تَُقدم املساعدة النقدية لالجئني وطالبي اللجوء املسجلني املؤهلني لتلقي 

املساعدة وذلك لتغطية احتياجاتهم األساسية ذات األولوية. يتم تقديم 

املساعدة النقدية لفرتة محدودة حسب توافر التمويل واستمرار أحقية 

املستفيدين.

لتحديد من هو مؤهل، تستخدم املفوضية معادلة رياضية آلية تأخذ 

يف االعتبار عدة عوامل مجتمعة مثل العمر والنوع االجتامعي واإلعاقة 

واملساعدات األخرى املتلقاة واإلسكان والتعليم وحالة التوظيف، من بني 

عوامل أخرى.

ال يقوم خط املعلومات/ مكاتب املفوضية بتحديد مواعيد ملقابالت التقييم 

وال يقوم بإجراء هذه املقابالت للمساعدة النقدية. لتحديد موعد إلجراء 

مقابلة التقييم، تحتاج للتواصل مع كاريتاس لإلحتياجات األساسية. إذا ثَبُت 

أنك مؤهالً، فستتلقى رسالة نصية إلعالمك باملبلغ واملوقع واملوعد النهايئ 

الستالم املساعدة. يرجى التأكد من تحديث رقم هاتفك لدى املفوضية! 

ستتلقى رسالة نصية قصرية عندما تكون املساعدة متاحة لالستالم يف مكتب 

الربيد. ستخربك الرسائل إذا كنت بحاجة إىل استخدام ماسح قزحية العني 

لتحديد الهوية، وستخربك مبواقع مكاتب الربيد التي تحتوي عىل ماسح 

قزحية العني. سريشدك موظف مكتب الربيد إىل كيفية استخدام املاسح. 

يرجى وضع ماسح قزحية العني عىل نفس مستوى عينيك )ال تنظر إىل أسفل 

تجاه املاسح( وإبقاء عينيك مفتوحتني أثناء املسح. مقدم الطلب الرئييس هو 

الشخص الوحيد الذي ميكنه استالم املساعدة من مكتب الربيد.

هل تواجه مشاكل يف تحصيل املساعدة مبكتب الربيد؟ أسئلة؟ شكاوي؟تحديد موعد ملقابلة التقييم؟ هل تحتاج 

لتفويض مستلم بديل يف نفس ملفك الستالم املساعدة نيابًة عنك؟ اتصل بكاريتاس لإلحتياجات األساسية.

obml oq

مالحظة هامة: يجب تسجيل جميع االستفسارات والشكاوى املتعلقة باملساعدة النقدية للمفوضية من خالل 

كاريتاس لالحتياجات األساسية، وإال فلن نتمكن من حل مشكلتك. إذا مل تتمكن من تحصيل املساعدة بالرغم 

من اتباع هذه اإلرشادات، فسيتم تعويضك خالل 60 يوًما بعد إنتهاء موعد املساعدة النقدية. سيتم إخطارك 

عرب الرسائل النصية عندما يكون املبلغ متاًحا يف مكتب الربيد.

املساعدات النقدية املقدمة من املفوضية



مكاتب الربيد املجهزة مباسح قزحية العني

أكتوبر: الحرصى، مجمع الخدمات، الحي السابع، املتميز، الحي السادس، الحي الثالت، الحي األول زايد، 

مكتب أكتوبر الرئييس.

الجيزة: أرض اللواء، كفر طهرمس، مدينة األوقاف، مكتب بريد الهرم الرئييس، امللكة، املهندسني، الجيزة أول.

وسط البلد – القاهرة: مكتب بريد القاهرة الرئييس.

جنوب القاهرة: املعادي.

رشق القاهرة: عني شمس، زهراء عني شمس، الشهيد عبد املنعم رياض، رشق القبة، النزهة الجديدة، الحي 

الثامن، الحي العارش، املرشوع السويرسي.

القطامية: إسكان الشباب – العبور، مكتب بريد العبور، سوق العبور، التجمع األول، مدينتي، جمعية عرايب، 

العارش من رمضان، املجاورة السادسة، املجاورة الثالثة والثالثون، املجاورة التاسعة، املجاورة الرابعة وأربعون.

االسكندرية: املندرة، املنتزه، مدينة فيصل، مكتب بريد االسكندرية الرئييس، النقرايش، الرساى

برج العرب، العجمي بيطاش، برج العرب الجديدة، الهانوفيل، برج العرب القدمية، املنطقة الحرة.

دمياط: دمياط الجديدة، كلية التجارة، دمياط الجديدة ثاٍن، إسكان مبارك.

الدقهلية: جمصة.

املنوفية: مدينة السادات.

دمياطاألسكندريةالقاهرة الكربى

خط 

املعلومات
15946 )من جميع املحافظات(

011028426370115189099901274376908واتساب

 من االثنني إىل الجمعةساعات العمل

8:30 صباحاً- 3:30 مساءاً

 من االثنني إىل السبت

 )عدا الجمعة(

9:00 صباحاً - 3:30 مساءاً

 من األحد إىل الخميس

9:00 صباحاً - 3:30 مساءاً

30 شارع سيبويه املرصي، العنوان

متفرع من أنور املفتي، 

خلف مرور أول، مدينة نرص

26 شارع طلعت نعامن، 

الغرفة التجارية، محطة 

الرمل، الدور الثالث 

مبني 21/81، بجوار معهد 

السياحة و الفنادق، الحي 

األول، مجاورة أويل، دمياط 

الجديدة 

كاريتاس لالحتياجات األساسية

قم بزيارة موقع مركز الدعم الخاص باملفوضية هل تحتاج لتحديث رقم هاتفك؟

https://help.unhcr.org/egypt/cbi/ https://bit.ly/3mXwUm6
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