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ن للبطاقات التموينية، عن طريقة تفعيل  ، والحاملي  ي
ن للدعم التموينن ن المستحقي  يبحث العديد من المواطني 

البطاقة التموينية عبر بوابة مرص الرقمية، خاصة إذا كانت البطاقة التموينية حديثة اإلصدار فإنها تكون بحاجة إىل 

 التفعيل. 

 

ا عليهم من عناء الذهاب  ونية توفب 
ن العديد من الخدمات التموينية الكبر وتوفر بوابة مرص الرقمية للمواطني 

ي خدمة تفعيل البطاقة التموينية عبر بوابة مرص الرقمية.  لمكاتب أو مديريات التموين، ومن
ن هذه الخدمات تأتر  بي 

 

 خطوات تفعيل البطاقة التموينية عبر بوابة مرص الرقمية: 

 الدخول عىل موقع بوابة مرص الرقمية من هنا.  – 1

 

 اختيار بند التموين.  -2

 

 الضغط عىل تفعيل بطاقة التموين.  -3

 

 الضغط عىل ابدأ الخدمة.  – 4

 

 ملء بيانات البطاقة التموينية.  – 5

 

 ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.  – 6

 

وط األحكام.  – 7  اتباع الشر

 

 عىل بند موافق. الضغط  – 8

 

9 –  .  الضغط عىل خيار التاىلي

 

 يتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل عىل موقع بوابة مرص الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.  -10

 

 

 



 

 

 موعد استحقاق أول رصف لمقررات البطاقة التموينية

 

ابة مرص الرقمية، تظهر للمواطن رسالة وبمجرد اتباع الخطوات السابقة من أجل تفعيل البطاقة التموينية عىل بو 

ونية عبر الهاتف المحمول بأنه تم تفعيل البطاقة، مدون بها تاري    خ استحقاق أول رصف للمقررات التموينية 
إلكبر

 المخصصة للبطاقة. 

 

م المواطن بتاري    خ رصف السلع التموينية المحدد له عبر رسالة بوابة مرص الرقمية المرسل ن ض أن يلبر ة ومن المفبر

عىل الهاتف الشخصي المسجل عبر البوابة، حيث إن إرسال كود تفعيل البطاقة التموينية يتبعه إرسال موعد 

ي رصف مقرراتها. 
 استحقاق البطاقة التموينية فن

 

 خدمات تموينية عىل بوابة مرص الرقمية

 

، وذلك عبر الدخول عىل بوابة  9تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية،  ن ونيا للمواطني  خدمات تموينية مقدمة إلكبر

 :  مرص الرقمية، وهي

 

 . تفعيل بطاقة تموين. 1

 

 . إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين. 2

 

 . إصدار بطاقة تموين جديدة. 3

 

 . نقل من محافظة إىل أخرى. 4

 

. . فصل ا5  جتماعي

 

6 . ي
 . ضم أفراد أرستر

 

 . االستعالم عن رصف. 7

 

ي غب  المقيدين تموينيا. 8
 . إضافة أفراد أرستر

 

ن فقط. 9 ي خبر
 . إضافة رصف تموين لمستحقر


