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ر قم البطاقة المدنية شخصية /عائلية  /الرقم القومى ـــــــــــــــــــــــــ جهة صدورها ــــــــــــــــــــــــــــــ ـتاريخ صدورها / /
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قيمة الدخل الشهرى لمقدم الطلب من الوظيفة او المهنة ............................................................................... :
قيمة الدخول الشهرية األخرى لمقدم الطلب ( أن وجدت ) ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ مصدرها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيمة الدخول الشهرية لالفراد المشمولين بالخدمة ...................................................................................... :
اعتماد جهة العمل أو التأمينات الت ابع لها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم البطاقة التموينية ـــــــــــ عدد األفراد ــــــــ اسم التاجر المقيدة عليه البطاقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرجى التأشير بعالمة ( √) إمام الخدمة المطلوبة من الخدمات التالية -:
استخراج بطاقة تموينية جديدة فصال من بطاقة سارية للحاالت التالية -:
للمعيشة المستقلة

للطالق
للزواج
لألفراد العائدين من السفر السابق خصمهم من بطاقة اآلسرة
للفرد الوحيد المتبقى على قيد الحياة من األسرة .
استخراج بطاقة تموينية جديدة دعم جزئى لسفر رب األسرة للخارج
استخراج بدل فاقد  /تالف
إعادة قيد بطاقة ملغاة للحاالت التالية-:
للعائدين السابق طلبهم الخصم قبل السفر
لعدم الصرف
تحويل بطاقة من مكتب الى مكتب داخل او خارج المحافظة
بيانات األفراد المشمولين بالخدمة المطلوبة
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اقر بان البيانات المدونة والخدمة المطلوبة صحيحة واننى استحق صرف بطاقة تموينية دعم ( كلى  /جزئى ) أكون مسئوال مدنيا
وجنائيا فى حالة ثبوت ما يخالف ذلك كما أتعهد برد جميع فروق أسعار المواد التموينية المنصرفة بدون وجه حق وهذا
إقـــــــ9رار منى بذلك.
توقيع مقدم الطلب /
رقم قيد الطلب ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صفته /
التاريخ / /
اسم وتوقيع رئيس المكتب
اسم وتوقيع الموظف المختص

ووزارة التضامن االجتماعى – قطاع التموين
مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة ………
مكتب تموين………………………….
إيصال
استلمت انا ...............................................الطلب المقدم من السيد .......................................................................
بشأأأأأن طلأأأأب خأأأأدمات البطاقأأأأة التموينيأأأأة مسأأأأتوفيا كافأأأأة متطلبأأأأات الحصأأأأول علأأأأى الخدمأأأأة( المسأأأأتندات  /الرسأأأأوم ) وقيأأأأد الطلأأأأب
برقم ……………… .بتاريخ / /
/ /
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
اسم و توقيع الموظف المختص
( )..............………............

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها
خدمات البطاقة التموينية وهى( استخراج بطاقة تموينية – إعــادة قـيد بطاقة ملغاة – التـحويل من مكتب الى مكتب داخل أو
خارج المحافظة ) بوزارة التضامن االجتماعى – قطاع التموين  -تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد
بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ  ( 2007 / 9 /1كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة التضامن
االجتماعى – قطاع التموين والمحافظات) من تحديد للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات
المحـددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها  -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على
النحو التالى :

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة -:
-

-

 .1استخراج بطاقة تموينية جديدة فصال من بطاقة سارية
للحاالت التالية -:
(أ) للزواج-:
 صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومى او صورة قسيمةالزواج.
 البطاقة التموينية السرتى الزوج والزوجة أو خطاب الخصم من بطاقة تموين األسرة ( فى حالة عدمتبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب).
(ب) للطالق-:
(أ)
 صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومى. صورة قسيمة الطالق أو حكم النفقة . حكم الحضانة أواقرار تراضى بين الزوجين. البطاقة التموينية . أو خطاب الخصم من بطاقة تموين األسرة ( فى حالة عدم(ب)
تبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب ) .
(ج) للمعيشة المستقلة -:
 صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومى. اى مستند يدل على المعيشة المستقلة ( إيصال كهرباء .......الخ ).
 البطاقة التموينية لألسرة. أو خطاب الخصم من بطاقة تموين األسرة ( فى حالة عدمتبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب ).
(د) لألفراد العائدين من السفر السابق خصمهم من بطاقة األسرة -:
 صورة البطاقة ( الشخصية  /العائلية ) أو الرقم القومى . خطاب الخصم قبل السفر . اى مستند يثبت العودة النهائية .(هـ) للفرد الوحيد المتبقى على قيد الحياة من األسرة -:
 صورة البطاقة ( الشخصية  /العائلية ) أو الرقم القومى . البطاقة التموينية لألسرة. اصل شهادة الوفاة.).
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استخراج بطاقة تموينية دعم جزئى لسفر رب األسرة للخارج -:
صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومى .
البطاقة التموينية .
اى مستند يثبت تاريخ السفر .
استخراج بدل فاقد  /تالف -:
صورة البطاقة ( الشخصية  /العائلية ) او الرقم القومى .
البطاقة التالفة فى حالة بدل التالف .
أو إقرار بفقد البطاقة فى حالة بدل فاقد .
إعادة قيد بطاقة ملغاة -:
(أ) لعدم الصرف-:
صورة البطاقة ( الشخصية  /العائلية )أو الرقم القومى .
البطاقة التموينية الملغاة لعدم الصرف .
ما يثبت موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية على إعادة
القيد لعدم الصرف .
(ب) للعائدين من الخارج -:
صورة البطاقة ( الشخصية  /العائلية ) أو الرقم القومى .
خطاب الخصم قبل السفر .
اى مستند يثبت العودة النهائية ،
التحويل من مكتب الى مكتب داخل  /خارج المحافظة-:
صورة البطاقة ( الشخصية  /العائلية ) أو الرقم القومى .
البطاقة التموينية .
اى مستند رسمى يثبت العنوان الحالى لطالب الخدمة إذا كان
العنوان غير مدون فى البطاقة المدنية .
خطاب اإللغاء من المكتب المنقول من الى المكتب المنقول إليه
بعد اعتماده من اإلدارة التموينية  /مديرية التموين .

(خمسة واربعون قرشا فقط الغير )
( جنيها واحد فقط الغير ) ثمن البطاقة  ..فيما عدا التحويل من مكتب الى مكتب داخل أو خارج المحافظة .

ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
يتم الحصول على جميع الخدمات التى تضمنها النموذج فى نفس يوم تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والرسوم .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكنك االتصال
بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة ت …………………………………… :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02/ 2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :

