
 
 وزارة التضامن االجتماعى    

  قطاع التموین            
 .…………مدیریة التموین والتجارة الداخلیة بمحافظة 

 ……………………….………………………مكتب تموین
 طلب خدمات البطاقة التموینیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئیس مكتب تموین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ مقدم الى السید 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوانھ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ اسم مقدم الطلب 

 /    /الرقم القومى ـــــــــــــــــــــــــ جھة صدورھا ــــــــــــــــــــــــــــــ ـتاریخ صدورھا   / عائلیة / قم البطاقة المدنیة شخصیةر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظیفة أو المھنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جھة العمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ...............................................................................من الوظیفة او المھنة قیمة الدخل الشھرى لمقدم الطلب 
 ـــــــــــــــــــــ مصدرھا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) أن وجدت ( قیمة الدخول الشھریة األخرى لمقدم الطلب 

 : ......................................................................................لالفراد المشمولین بالخدمة قیمة الدخول الشھریة 
 ابع لھا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتماد جھة العمل أو التأمینات الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم البطاقة التموینیة ـــــــــــ  عدد األفراد ــــــــ اسم التاجر المقیدة علیھ البطاقة ـــــــــــــــــــــــــــ
 -:إمام الخدمة المطلوبة من الخدمات التالیة ) √( یرجى التأشیر بعالمة 

 -:استخراج بطاقة تموینیة جدیدة فصال من بطاقة ساریة للحاالت التالیة 
 

 للمعیشة المستقلة  للطالق                                                          للزواج                                              
                  لألفراد العائدین من السفر السابق خصمھم من بطاقة اآلسرة 

 .                 للفرد الوحید المتبقى على قید الحیاة من األسرة 
 ب األسرة للخارج       استخراج بطاقة تموینیة جدیدة دعم جزئى لسفر ر

 تالف /        استخراج بدل فاقد 
 

 -:إعادة قید بطاقة ملغاة للحاالت التالیة
                   لعدم الصرف                                            للعائدین السابق طلبھم الخصم قبل السفر

 لمحافظةتحویل بطاقة من مكتب الى مكتب داخل او خارج ا          
 بیانات األفراد المشمولین بالخدمة المطلوبة

درجة  االسم م
درجة  االسم م جھة العمل المھنة  القرابة 

 جھة العمل المھنة  القرابة

٦     ١     
٧     ٢     
٨     ٣     
٩     ٤     
١٠     ٥     

أكون مسئوال مدنیا ) جزئى / كلى ( صرف بطاقة تموینیة دعم اقر بان البیانات المدونة والخدمة المطلوبة صحیحة واننى استحق 
وجنائیا فى حالة ثبوت ما یخالف ذلك كما أتعھد برد جمیع فروق أسعار المواد التموینیة المنصرفة بدون وجھ حق وھذا 

 .رار منى بذلك٩ـــــــإق
 /                                      توقیع مقدم الطلب رقم قید الطلب ـــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 /صفتھ /     /                                                                                   التاریخ     
  وتوقیع رئیس المكتب اسم وتوقیع الموظف المختص                                                               اسم

 
 
 
 

  قطاع التموین –ووزارة التضامن االجتماعى 
 ………مدیریة التموین والتجارة الداخلیة بمحافظة 

 ….………………………مكتب تموین
 إیصال

 ....................................................................... الطلب المقدم من السید...............................................استلمت انا 
 وقی    د الطل     ب  ) الرس     وم / المس    تندات  ( طل    ب خ     دمات البطاق    ة التموینی     ة  مس    توفیا كاف     ة متطلب    ات الحص     ول عل    ى الخدم     ة       بش    أن 
 /     /     بتاریخ     . ………………برقم 

 /     / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة       
 توقیع الموظف المختص   اسم و                                               

                   )............………..(............ 

٤٥ 
قرشا    



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

حصول على الخدمات الجماھیریة  ومنھا ال تیسیر فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨ وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
 التـحویل من مكتب الى مكتب داخل أو – إعــادة قـید بطاقة ملغاة  –استخراج بطاقة تموینیة   ( خدمات البطاقة التموینیة وھى

 للــوارد اة وفق  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدم-  قطاع التموین–التضامن االجتماعى بوزارة ) خارج المحافظة  
التضامن ووزارة كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة  (  ٢٠٠٧ / ٩/ ١ ریخ بھـــــذا النموذج الصادر بتا

 من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  ) والمحافظات قطاع التموین–االجتماعى 
 وذلك على  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة  -اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا ازھا ، أو ددة إلنجـالمح

 :النحو التالى 
 -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
 استخراج بطاقة تموینیة جدیدة فصال من بطاقة ساریة .١

 -: للحاالت التالیة 
 -:للزواج) أ(

  أو الرقم القومى او صورة قسیمةصورة البطاقة العائلیة -
 .الزواج

 البطاقة التموینیة السرتى الزوج والزوجة -
فى حالة  عدم ( أو خطاب الخصم من بطاقة تموین األسرة  -

 ).تبعیة البطاقة المطلوب استخراجھا لدائرة المكتب
 -:للطالق) ب(

 .صورة البطاقة الشخصیة أو الرقم القومى -
 .فقة صورة قسیمة الطالق أو حكم الن -
 .حكم الحضانة أواقرار تراضى بین الزوجین -
 .البطاقة التموینیة  -
فى حالة عدم ( أو خطاب الخصم من بطاقة تموین األسرة  -

 ) .تبعیة البطاقة المطلوب استخراجھا لدائرة المكتب 
 -:للمعیشة المستقلة ) ج(

 .صورة البطاقة الشخصیة أو الرقم القومى -
.. إیصال كھرباء ( تقلة اى مستند یدل على المعیشة المس -

 ).الخ .....
 .البطاقة التموینیة لألسرة -
فى حالة عدم ( أو خطاب الخصم من بطاقة تموین األسرة  -

 ).تبعیة البطاقة المطلوب استخراجھا لدائرة المكتب 
 -:لألفراد العائدین من السفر السابق خصمھم من بطاقة األسرة ) د(

 .أو الرقم القومى ) العائلیة / الشخصیة ( صورة البطاقة  -
 .خطاب الخصم قبل السفر  -
 .اى مستند یثبت العودة النھائیة  -

 -:للفرد الوحید المتبقى على قید الحیاة من األسرة ) ھـ(
 .أو الرقم القومى ) العائلیة / الشخصیة ( صورة البطاقة  -
 .البطاقة التموینیة لألسرة -
 .اصل شھادة الوفاة -
 

 -:استخراج بطاقة تموینیة دعم جزئى لسفر رب األسرة للخارج  .٢
 .صورة البطاقة العائلیة أو الرقم القومى  -
 .البطاقة التموینیة  -
 .اى مستند یثبت تاریخ السفر  -
 -:تالف / استخراج بدل فاقد  .٣

 .او الرقم القومى ) العائلیة / الشخصیة ( صورة البطاقة  -
 .البطاقة التالفة فى حالة بدل التالف  -
 .أو إقرار بفقد البطاقة فى حالة بدل فاقد  -
 -:إعادة قید بطاقة ملغاة  .٤

 -:لعدم الصرف) أ( 
 .أو الرقم القومى )العائلیة / الشخصیة ( صورة البطاقة  -
 .البطاقة التموینیة الملغاة لعدم الصرف  -
لیة على إعادة ما یثبت موافقة مدیریة التموین والتجارة الداخ -

 .القید لعدم الصرف 
 -:للعائدین من الخارج ) ب( )

 .أو الرقم القومى ) العائلیة / الشخصیة ( صورة البطاقة  -
 .خطاب الخصم قبل السفر  -
 ،اى مستند یثبت العودة النھائیة  -
 -:خارج المحافظة/ التحویل من مكتب الى مكتب داخل  .٥

 .لرقم القومى أو ا) العائلیة / الشخصیة ( صورة البطاقة  -
 .البطاقة التموینیة  -
اى مستند رسمى یثبت العنوان الحالى لطالب الخدمة إذا كان  -

 .العنوان غیر مدون فى البطاقة المدنیة 
خطاب اإللغاء من المكتب المنقول من الى المكتب المنقول إلیھ  -

 .مدیریة التموین / بعد اعتماده من اإلدارة التموینیة 

 -:مقررة للحصول على الخدمة المبالغ ال: ثانیا 
 ) خمسة واربعون قرشا فقط الغیر ( ٠٫٤٥
 .فیما عدا التحویل من مكتب الى مكتب داخل أو خارج المحافظة .. ثمن البطاقة ) جنیھا واحد فقط الغیر (  ١٫٠٠

 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا
 .ذج فى نفس یوم تقدیم الطلب مستوفیا كافة المستندات والرسوم یتم الحصول على جمیع الخدمات التى تضمنھا النمو      

 

 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافیة تحت أي مسمى یمكنك االتصال 

 :بإحدى الجھات اآلتیة 
 ……………………………………: المحافظة ت 

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

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


