
 2018 سنةخلال التموين انجازات مديرية 

 

 

 مجال الرقابة التموينية: في

  :أهم القضايا المحررة بمعرفة الرقابة التموينية بالمديرية

 المستشفيات( وبيانهاالجامعية ـ  )المدنتم تحرير محاضر ضد الأنشطة والهيئات  

 كالتالي:

 

  :لمدن الجامعيةا •

ضد  2017/  8/  27 فيوملحقه  2017 / 8 / 24بتاريخ  6684تم تحرير محضر رقم 

الجامعية التابعة لجامعة عين شمس لقيام  والمطاعمالمفوضين عن المدن 

المفوضين عن تلك الاماكن بالاستيلاء على كميات من الخبز المدعم وقدرها 

جنيها ثلاثة ملاين وسبعمائة  (3714312.5مبلغ وقدره ) بأجمالي ( رغيف7428625)

وجه حق بالاشتراك مع بعض  جنيها دونعشر  وأثنىوأربعة عشر الفا وثلاثمائة 

( كروت ذكية للمطاعم 6ز البلدية حيث قد قامت الوزارة باستخراج عدد )المخاب

  .المدعم للطلبة البلديوالمدن الجامعية التابعة لجامعة عين شمس لصرف الخبز 

تم عرض تقرير على الوزير بخصوص ما تم من الاجراءات حيال المدن الجامعية 

الستة للمدن الجامعية )بتحريز الكروت  معاليهلجامعة عين شمس وقد تأشر من 

( بطاقات الخاصة للمدن الجامعية بجامعة 6وتم تحريز عدد ) شمس(بجامعة عين 

 .2017 / 9 / 7عين شمس فورا بتاريخ 

  

  :مستشفيات الحكومية •

المدعم بالكروت الذكية واتضح انه تم  البلديتم متابعة صرف المستشفيات للخبز 

 الوهميع بعض المخابز عن طريق الاستيلاء الاستيلاء على المال العام بالتنسيق م

جنيها  (1908177.5)رغيف بإجمالي مبلغ وقدره  (3816355)وقدرها  الخبز بكميةعلى 

 .وقد تحرر محاضر بذلكجنيها مليون وتسعمائة وثمانية الفا ومائة وسبعة وسبعون 

 

 مخالفة. 6588اجمالي المخالفات المحررة للمخابز  •

 محضر. 652اجمالي المحاضر المحررة للبدالين التموينيين  •

  محضر. 942اجمالي المحاضر المحررة للبوتاجاز  •

 محضر. 307اجمالي المحاضر لمحطات البنزين  •

 12 /31إجمالي الغرامات المسددة من المخابز من بداية المنظومة الجديدة حتى  •

وخمسمائة وخمسة  )مائة وخمس وخمسون مليون جنيه(155505235م )2018 /

 (.رلا غيوخمس وثلاثون جنيها فقط  ومئتاالاف 

  



 :(المحاضر المحررة) مجــال التجــارة الداخليـة في

 كالتالي:محضر وبيانها  8184تم تحرير عدد 

 محضر سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. 295عدد  •

 محضر سلع مجهولة المصدر. 657عدد  •

 المستهلك.محضر مخالفة قانون حماية  2321عدد  •

 محضر بيع بأزيد. 620عدد  •

 وهمى.محضر أوكازيون  89عدد  •

 بدون ترخيص. محضر 476عدد  •

 دفاتر.عدم وجود  محضر 55عدد  •

 صحية.محضر عدم وجود شهادة  1407عدد  •

 محاضر متنوعة. 2264عدد  •

  

 :مجال الشئون المالية والإدارية في

تموين مصر الجديدة النموذجي وتم تشغيله بعد  بتطوير مكتتم الانتهاء من  •

 التطوير.

أول ـ الجمالية ـ مصر القديمة ـ  )الساحل( مكاتب تموينية 8) دتطوير عدجاري  •

 الشعرية(.مصر القديمة ثالث ـ النهضة ـ باب  ثان،مصر القديمة  أول،

 ( قرار.62( موظف بعدد )82د حركة تنقلات لعدد )تم إجراء عد •

 موظف.( 10( قرار ندب لعدد )10تم صدور عدد ) •

 موظف.( 17( قرار إنهاء ندب لعدد )17تم صدور عدد ) •

 

 :الفنيمجال التفتيش  في

تم متابعة سداد اجمالي الغرامات المسددة على البدالين التموينيين من بداية  •

جنيه( )تسع وثلاثون مليون  39565650) 2018 / 12/ 31المنظومة الجديدة حتى 

 .                                                  لا غير(وستمائة وخمسون جنيه فقط  ألفوخمس وستون  وخمسمائة

 تموينية،إدارة  37 وعدد تموينيمكتب  67الإشراف والتفتيش على عدد  •

 الإدارات. فيومتابعة الانضباط 

 حتى جلسة 830 حولبلغت  والتيد على تقارير النيابات الإدارية الفحص والر  •

 وتم من خلالها استيفاء جميع الموضوعات والرد عليها. 2018نهاية ديسمبر 

من ومتابعة الانتهاء  الذكيةالتنسيق مع الشركة المنفذة لإصدار البطاقات  •

م تسليم عدد المكاتب التموينية للبطاقات البدل التالف والفاقد حيث ت استلام

 ( بطاقة ذكية.107096)

ذكية من قبل  لها بطاقاتلم يصدر  التيمتابعة استخراج البطاقات الورقية  •

بطاقة وجارى المتابعة مع الشركة المنفذة للانتهاء  (20241) الشركة المنفذة بعدد

 منها.

 



 :الاستهلاكيمجال التعاون  في

 (213بمحافظة القاهرة ) نزلية(وم )فئويةعدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية  •

 جمعية.

 جمعيات.( 1تم اشهارها بالمحافظة ) التيعدد الجمعيات الفئوية  •

 .2018( جمعية خلال عام 188)عدد تم مراجعة ميزانية  •

 جمعية،( 189بمتابعة أعمال الجمعيات أسفر عن ان عدد الجمعيات النشطة ) •

 جمعية. (24)وعدد الجمعيات المتوقفة عن النشاط 

 ( جمعيات.10جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل وتصفية ) •

 التعاونيعدد الجمعيات العمومية التم تم حضورها بلجان مشتركة مع الاتحاد  •

 جمعية.( 11)

 ( قضية. 1تم تكليف الادارة بها من قبل هيئة النيابة الادارية ) التيضايا عدد الق •

 

 :مجال حماية المستهلك في

 متابعة الحركة التسويقية للسلع الضرورية والأساسية والمستلزمات الأخرى. •

 الدراسة السعرية لبعض السلع الغذائية من القطاعين العام والخاص. •

على حركة تداول السلع واللحوم والدواجن  رقابيال والمتابعة والتفتيشالإشراف  •

 والأسماك بالمنافذ المختلفة.

 الأسواق. فيمتابعة أسعار الحديد والأسمنت المطروح  •

 ( شكوى خلال الفترة المذكورة.420)عدد تم فحص  •

 واسترجاع سلع( استفسار للمواطنين واستبدال 350)عدد الرد على نحو  •

 ابة التجارية خلال الفترة المذكورة.للمستهلكين بالاشتراك مع الرق

التوعية الإرشادية بالنشرات الدورية للمواطنين وخاصة عند حلول المواسم  •

 الثقافي الوعيوغيرها من النشرات التثقيفية لنشر  المدارس،والأعياد ودخول 

 وغيره. البيطريللمستهلك بالتعاون والتنسيق مع الطب 

تبادل المعلومات وعرض نماذج  فيالاشتراك مع بعض الجهات الأخرى  •

 الصلاحية.المضبوطات للسلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية 

 

 :مجال الاحتياجات في

 مستودع.( 71يبلغ عدد مستودعات البوتاجاز بنطاق محافظة القاهرة ) •

محضر بيع بأزيد اسطوانة بوتاجاز ضد أصحاب مستودعات  (358تم تحرير عدد ) •

 الجائلين.البوتاجاز والباعة 

  

 :مجال الشئون القانونية في

 تظلم. 448   فحص عددتم  •

 المخالفات الإدارية. فيتحقيق مع العاملين  349تم إجراء عدد    •

 



 :مجال مركز المعلومات في

( شكوى تموينية واردة 40140)عدد  إجماليشكوى من  (35888تم الرد على عدد ) •

 من بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء عن طريق الانترنت.

تم حل الكثير من مشاكل المواطنين بخصوص البطاقات التموينية عن طريق  •

 المشاكل.اسباب تلك  لإزالةالاستعلام عن تلك البطاقات وتوجيه المواطنين 

 

 :اطنينمجال خدمة المو في

  :بيانهم كالآتي (1480)عدد  بإجماليأسباب شكاوى المواطنين  وإزالةتم فحص 

 بالوزارة.شكاوى خدمة موطنين  (743)عدد  •

 بالوزارة.( شكاوى الإدارة المركزية للرقابة 9)عدد  •

 الوزارة.( شكوى من مركز عمليات 27)عدد  •

 باليد.( مقدمة 701)عدد  •

 

 :مجال الأمن في

كاميرات مراقبة بديوان عام المديرية وبعض المكاتب التموينية وجاري تم تركيب  •

 استكمال التركيب لباقي المكاتب التموينية.

يتم متابعة المرور الدائم على الطفايات بديوان عام المديرية والإدارات الخارجية  •

 صالحة.والتأكد من صلاحيتها والعمل على إصلاح الطفايات الغير 

 الأمن على كيفية استخدام الطفايات. في توعية القائمين •

 توعية الموظفين بكيفية التصرف عند وجود ضرورة تستلزم ذلك. •

 

 

 


