لوحة إرشادية
القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على بعض خدمات البطاقة التموينية
(التعديل بالخصم أو باإلضافة  -التحويل من بقال الخر داخل دائرة المكتب )
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة 1998فى شىن تيسىير الحصىو للى المىتمال الجماييريىة ومن ىا بعى
بىوزارب التضىام
متمال البطاقة التموينية وي ( التعتي بالمصم أو باإلضىافة التحويى مى بقىا دمىر تامى تائىرب الم تى
ادجتمىىىال – قطىىىال التمىىىوي  -تلتىىىزم الج ىىىال اإلتاريىىىة المعنيىىىة بتقتيووىىىوم المتمىىىة وفقوىىىوا للوىىىووارت ب وىىىو ا النمىىىو الصىىىاتر
بتاريووخ . 2007 / 9 / 1
( ثمرب للتعاو بي الج از المر زى للتنظيم واإلتارب ووزارب التضام ادجتمال – قطال التمىوي  -والمحافظىال مى تحتيىت
للمستنتال واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصو للى المتمىة والتوقيتىال الزمنيىة المحىتتب إلنجازيىا أو اإللىا لى رأي ىا فى
الطل المقتم للحصو للي ا  -وأى ممالفة ل لك ترت المسئولية  -و لك لل النحو التال -:

أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة :
يتم الحصو لل المىتمال الموضىحة بعاليىم بمقتضى طلى
واألوراق الازمة وفقا للمتمة المطلوبة و لك لل النحو التال -:

للى ورقىة لاتيىة ويرفىق بىم المسىتنتال

تعديل عدد األفراد المستفيدين بالبطاقة التموينية :
 .2التعديل باإلضافة :
 .1التعديل بالخصم :
 للعودة من السفر:
 للوفــاة :
 صىىورب البطاقىىة الشمصىىية  /العائليىىة أو الىىرقم صىىورب البطاقىىة الشمصىىية  /العائليىىة أو الىىرقمالقوم .
القوم .
 البطاقة التموينية المطلو اإلضافة الي ا . البطاقة التموينية المطلو المصم من ا . مطا المصم قب السفر . اص ى ش ى اتب الوفىىاب أو أى مسىىتنت يثبىىل تىىاريخ أى مسىىىىىتنت رسىىىىىم يثبىىىىىل العىىىىىوتب الن ائيىىىىىةالوفاب .
( مطا م ج ة العم  ...الخ .
( إلام وراثة  /تصريح التف  ....الخ
 إضافة الزوجة :
 للطالق :
 صىىىىورب البطاقىىىىة العائليىىىىة  /صىىىىورب قسىىىىيمة صورب البطاقة الشمصية أو الرقم القوم .الزوا .
 البطاقة التموينية إ ا انل ف حوزب الزوجة . البطاقة التموينية للزو . صىىورب قسىىيمة الطىىاق او ح ىىم النفقىىة ( يرفىىق مطا المصم م بطاقة أسرب الزوجة .صورب .
إقىىىرار
أو
صىىىور
يرفىىىق
(
الحضىىىانة
 ح ىىىم التحويل من بقال الخر داخل دائرة المكتب :
تراض بي الزوجي .
 صىىىىىورب البطاقىىىىىة ( الشمصىىىىىية  /العائليىىىىىة للســفر :
أو الرقم القوم .
 البطاقة التموينية . صىىورب البطاقىىة الشمصىىية  /العائليىىة أو الىىرقمالقوم .
 البطاقة التموينية .أى مستنت يت لل السفر ( جواز السفر  ...الخ

ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 يتم الحصو لل جميع المتمال الموضحة بعاليم مجانا .
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
 يىىتم الحصىىو لل ى جميىىع المىىتمال الموضىىحة بعاليىىم ف ى نفىىس يىىوم تقىىتيم الطل ى مسىىتوفيا افىىة
المستنتال.
كما تلتزم جهة اإلدارة باإلعال ن عن الجهات التى يمكن لطلالبى الخدملة االتصلال بهلا فلى حاللة علدم الحصلول عللى الخدملة وفقلا
لهذه القواعد وهى :
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