
 جمهورية مصر العربية         

 وزارة التموين           

 طلب أداء خدمة تموينية للمواطنين

 )  ( زواج أو معيشة مستقلة          ) (  إضافة مواليد            ) ( للسفر              ) ( للطالق         ) ( للوفاة                   -تعديل بيانات بطاقة ذكية حالية:         إستخراج بطاقة ذكية جديدة                              

 إستخراج بدل فاقد/ تالف               ة) ( الفرد الوحيد المتبقى على قيد الحياة من األسر    )  ( للمعيشة المستقلة              )  ( للطالق           )  ( للزواج    -طاقة سارية :إستخراج بطاقة تموينية فصالً من ب                                                      

 السفرإعادة قيد بطاقة موقوفة:    ) ( لعدم الصرف                                      )   ( لألفراد العائدين السابق طلبهم الخصم قبل                                             

 )     ( من مكتب إلى مكتب داخل نفس المحافظة     )  ( منمحافظة إلى محافظة أخرى. تحويل البطاقة    :   )   ( من بقال إلى بقال داخل دائرة المكتب                                                          

 

                                 ....................................................إدارة :....................................... مكتب : ............................................................-مديرية التموين :

 ........................................................ -أسم البدال /................................................................................. مسلسل البطاقة لدى البدال :

 إجمالى عدد أفراد األسرة :.......... عدد المطلوب إضافتهم :........) فى حالة طلب اإلضافة( لية :....................................... عدد أفراد البطاقة الحا-رقم البطاقة الذكية :

 مسلسل
 الحالة

 باقى األسم األسم األول
 الجنس

 صلة القرابة
 تاريخ الميالد

 محافظة الميالد
 مليةعالحالة ال

 نوع العمل

جهة العمل/  
 الدراسة
 الوظيفة

 القطاع
 أعلى مؤهل

 الحالة
 الصحية

 الرقم
 المعاش
 نوعه
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 -:بيانات المسكن
 
 

 -تليفون محمول:                                             -الكهرباء :                                              تليفون المنزل:رقم لوحة 
                                                            

                                                  -رقم لوحة الغاز ) إن وجد(:     ال   نعم      وجود دورة مياه منفصلة :            ........  -نوع المسكن :         ........... -عدد حجرات المسكن :
 ...............................-الدور:       ........................-رقم الوحدة :                                ................................ -رقم المبنى : ................................................................ -العنوان الحالى :

 ......................................:ن وجد(إأسم العزبة أو التابع )                       ...........................................  -القرية /الحى :          ......................................................-مركز/ قسم :

 -بيانات الملكية :
  2م   .................................فدان         ملكية عقار / اراضى   ..........................-:حيازة أرض زراعية   نعم         ال            -ملكية سيارة :

 موضوع الطلب:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 أقر بان البيانات المدونة والخدمة المطلوبة صحيحة،

 ،وأقر فى حالة إضافة مواليد : أنهم غير مقيدين ]بأى بطاقة 
 ذا إقرار منى بذلك.وأكون مسئوال مدنياً وجنائيأص فى حالة ثبوت ما يخالف ذلك كما أتعهد برد جميع فروق أسعار المواد التموينية المنصرفة بدون وجه حق وه

 ...............................................................................................................توقيع مقدم الطلب:                                    ....  .....................................................................................  رقم قيد الطلب:  

 ..............................................................................................................................صفته :                                                  201التاريخ :       /     /       

 .............................................................................................اسم وتوقيع رئيس المكتب /                  ..........................................................أسم وتوقيع الموظف المختص / 

 مالحظات :
 = أنثى ( 2= ذكر / 1= السفر للخارج(     النوع : )6= الوفاة / 5= أعزب / 4= مطلق /3/ = أرمل 2= متزوج /1)  -الحالة :

 = جدة(.11= جد/10= حفيدة / 9= حفيد /8= أخت /7= أخ 6= أبنة /5= أبن /4/ = زوجة3=زوج /2= رب أسرة /1_ )  :صلة القرابة 

 0= مفصول من العمل (11= مسن / 10= لديه أمالك /9مجند / -8= ربة منزل /7= حرفى /6= عاجز / 5= معاش / 4= عاطل/3=يعمل /2= طالب/1)  -الحالة العملية :
 دائم ( =3= مؤقت /2= متقطع أو موسمى /1) -نوع العمل :

 = تعليم خاص (7= تعليم عام /6= قطاع خاص /5= مهنى / 4= قطاع أعمال /3= قطاع عام /2= حكومة /1)-القطاع :
 =دكتوراه(. 10= ماجيستير /9= مؤهل عالى /8= ثانوية عامة  / 7= فوق المتوسط /6= متوسط /5= إعدادية /4= إبتدائية / 3= يقرأ /2= أمى /1أعلى مؤهل : )

 = معاق(.3= مريض مزمن /2= معافى /1) -الصحيه:الحالة 
= صاحب 8= نقابات مهنية /7= معاش أحد األقارب /6 = قوات مسلحة أو شرطة/5= معاش الضمان /4رار/ق= 3= معاش السادات /2= تأمينات عمل /1) -نوع المعاش 

 = سفر للخارج(10= تأمين صحى /9عمل/
=منزل ريفى مستقل 7= منزل ريفى مشترك /6= غرفة منفصلة / 5= منزل متهالك أو آيل للسقوط /4= منزل طوب لبن / 3/ =مركب2= عيشة أو خيمة /1) -نوع المسكن :
 = إقامة فى العمل (12= فيال أو أكثر من شقة /11= شقة مستقلة /10= شقة مشتركة /9= منزل ريفى  معرش بمواد أخرى /8طوب أحمر /

          
          

          

          

 

 

 

 


