.

وحرصاعلى توفير الخبز فى شهر رمضان فى مواعيد اإلفطار والسحور طبقا ً
لمنظومة الخز الجديدة-:


المخابز البلدية

الواقعة بنطاق كل ادارة
 يتم التنسيق بينبحيث يتم تشغيل بعض المخابز خالل الفترة الصباحية
بالتناوب مع بعض المخابز للعمل بفترة ما بعد االفطار بحيث
تغطي احتياجات المواطنين بنطاق كل ادارة على حدى .
 يتم مراعاة مواعيد تشغيل معظم المخابز البلدية فى شهررمضان في المناطق التى يكثر بها وجود األخوة المسيحيين .
 متابعة حركة الدقيق أول بأول بالمطاحن للتأكد من توافرالدقيق وبالتالى الخبز الالزم الحتياجات المواطنين .
 يتم تكثيف حمالت بصفة يومية من الرقابة التموينيةبالمديرية واالدارات الفرعيةعلى المخابز بفترتيها الصباحية
والمسائية

لمواجهة احتياجات المواطنين من الدقيق الفاخر الحر وخاصة

فى النصف الثانى من شهر رمضان المعظم فانه يتم عرض



كميات كبيرة من الدقيق الفاخر عن طريق الشركة القابضة
للصناعات الغذائية بمنافذ توزيع الشركات التابعة

لقطاع

األعمال العام حيث سيتم طرح كميات بشركة النيل للمجمعات
االستهالكية وكذا شركة األهرام للمجمعات االستهالكية  ,هذا

بخالف الكميات الكبيرة المطروحة لدى تجار القطاع الخاص.


ثالثا ً -:

السكر الحـــــــــــر



رابعـــا ً -:
األرز والمكرونـــــــــة

تقوم الشرركة القابضرة للصرناعات الغ ائيرة مرن
خررالل منافرر توزيررع الشررركات التابعررة لقطرراع
األعمررررال بطرررررك كميررررات كبيرررررة مررررن األرز
السرائب بأسرعار تترراوك برين  13 - 11جنير
للكيلو وك ا األرز المعبأ بأسعار تتراوك مرابين
10.5ـررر  13جنيررر للكيلرررو  ,وكررر لم كميرررات
كبيرة من المكرونة بأسعار تترراوك مرا برين 8
ـرررر  9جنيرررر للكيلوالسررررائب و بأسررررعار تتررررراوك
مررن  3.5ـ  4.70جني ر للعبرروة (400 -350
جم ) .



تقوم الشركة القابضة (األهرام -النيل -العامه -المصرية)
بطرح كميات من السلع األتية بأسعار مخفضة عن األسواق
والسالسل التجارية (قطاع خاص) كاآلتـــي -:


اللحوم المستوردة المجمدة بأسعار تتراوح مابين  60ـ  65جنيه للكيلو .

.1
 .2اللحوم الكندوز الطازجة بأسعار تتراوح مابين  80ـ  85جنيه للكيلو
 .3الدواجن المجمدة متنوعة (برازيلي ـ الوطنية -ساديا -سيرا) وغيرها بسعر
 37جنيه للكيلو
 .4الدواجن الحـيــة (البيضاء ـ البلدية ) بسعر  43 -34جنيه للكيلو .
 .5األسماك بنوعيها الطازج والمجمد بأنواع جيدة وأسعار تتراوح مابين  23ـ
 55جنيه للكيلو.
 .6أطباق البيض العادية بأنواع جيدة تتراوح مابين  42ـ  45جنيه للكرتونة
وبأسعار تنافسية لألسواق

 .7 هذا باإلضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة
والتى تتبع الشركة القابضة (النيل واألهرام) ووزارة الزراعة و
المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية والمنافذ
التابعة لوزارة الداخلية ( أمان ) – لبيع اللحوم بكافة أنواعها
الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن واالسماك والسكر والدقيق
والزيوت والمسلي والبقوليات والخضر والفاكهة هذا بجانب
الشوادر التابعة للمحافظة فى بعض مناطق القاهرة ( المنطقة
الشمالية -الجنوبية -الشرقية -الغربية ) وذلك للحد من المغاالة في
االسعار .
 .8 أدى كل هذا إلى إحداث التوازن السعرى وإقبال المواطنين
على السلع باألسعار المناسبة مقارنة باألسواق
.



 حيث يتم بيعها بأسعار تقل عن مثيالتها باألسواق  -وذلك بمنافذ شركتي
النيل واالهرام الثابتة والمتحركة للمجمعات االستهالكية – علما ً بأنه يتم
عمل عروض على بعض السلع االستراتيجية مما يلقى استحسان جمهور
المستهلكين.
 تقوم المديرية على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع
السلع من حيث مدى توفر الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى
الصالحية ومطابقة المواصفات وااللتزام بالبيع باألسعار المعلن عنها
ومراقبة توزيعها لجمهور المواطنين – إضافة إلى الدراسة السعرية
والمقارنات لالستفادة القصوى لجمهور المستهلكين والرقابة المستمرة
من خالل جميع األجهزة الرقابة بالمديرية للوقوف على مدى االلتزام
بتطبيق القانون وضبط المخالفات والعملية التسويقية بوجه عام وفحص
الشكاوى واتخاذ كافة االجراءات الالزمة والحازمة لضبط األسواق
وعمليات البيع والتوزيع لكافة األنشطة التجارية ومنظومة توزيع
المقررات التموينية.



 نظرا الستخراج بطاقات تموينية جديدة
األولى بالرعاية وحاالت الفصل
للفئات
ّ
اإلجتماعى وطبقا 
للمنظومة الجديدة وصرف
نقاط الخبز فإنه يتم توفير وطرح كميات كبيرة
من السلع الغذائية لدى البدالين التموينيين وفروع
المجمعات االستهالكية وفروع جمعيتي طبقا
لربط محافظة القاهرة والذي يبلغ ( 2080924
بطاقة بعدد أفراد  ) 6833562وذلك ليتمكن
المواطنين من صرف مايرغبون من السلع .

 زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خالل شهررمضان  1440هـ بنسبة
 %10عن العام السابق والتي تبلغ  ( 1932000اسطوانة منزلية وتجارية )
 تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية لإلشراف على التوزيع
وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين  ،وهى (القطامية  -الزاوية الحمراء
الرئيسى – مدينة السالم الرئيسى – عين الصيرة الرئيسى  -حلوان  -التبين) .
 تكليف مديري اإلدارات بتكثيف الحمالت على الباعة الجائلين واتخاذ اإلجراءات
القانونية ضدهم حرصا على توفير هذه السلعة اإلستراتيجية الهامة بالسعر
الرسمى .
 التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس بطرح أى كميات من اسطوانات
البوتاجاز المنزلية من االحتياطي االستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق فى
الكميات المسلمة للمستودعات وسيارات شباب الخريجين منعا لشكاوى
المواطنين .
 وضع مفتش مقيم بكل مستودع وكذلك مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة
االنتاج والتوزيع.





استمرار غرفة العمليات بالمديرية يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة
مساءا  ،ومن الساعة الثامنة مساءا حتى الثانية عشر منتصف الليل (هذا فى أيام العمل
الرسمية )  -أما فى العطالت فتبدأ غرفة العمليات بالمديرية من الساعة الثامنة والنصف
صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا ومن الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءا  ،ومن
الساعة الثامنة مساءا حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بالغات المواطنين على
أرقام التليفونات األتية -:
( ) 27420025 - 27420019
( ) 27420038 - 27420037
وإخطار غرفة العمليات الفرعية بإدارات التموين بها وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية
التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها مع إخطار قيادات المديرية وغرفة عمليات الوزارة
والمحافظة عند الضرورة .
إنشاء غرفة عمليات فرعية بإدارات التموين باألحياء يبدأ عملها من الساعة الثانية ظهرا
حتى الثامنة ومن الساعة الثامنة مساء حتى الثانية عشر منتصف الليل هذا فى أيام العمل
الرسمية أما فى العطالت فتبدأ غرفة العمليات باإلدارات من الساعة الثامنة والنصف
صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا ومن الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة ومن الثامنة
مساءا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بالغات المواطنين وتوجيه الحمالت
إليها وإخطار غرفة العمليات بالمديرية بتلك البالغات وما اتخذ من شأنها من إجراء
ونتيجة .









 استمرار الحمالت الرقابية ولجان المرور من المديرية وإدارات التموين على كافة
األنشطة وخاصة المخابز والمجمعات ومحالت بيع األسماك الطازجة والمملحة
والمدخنة ،وذلك بتكثيف بحمالت نهارية وأخرى ليلية لتحقيق االلتزام وضبط
المخالفات على األسواق وعلى المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية
وكذلك المنافذ التابعة لشركات النيل واألهرام والمصرية والعامة ومنافذ القوات
المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية ( أمان ) للتأكد من مطابقة األسعار الخاصة
بالسلع والتي تتفاوت حسب جودة السلع ومتابعة صالحيات السلع المعروضة للبيع
وعدم احتكار السلع وحبسها عن التداول والسلع مجهولة المصدر والسلع
المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصالحية والمغاالة في األسعار ..



 كما سيتم التنسيق بين المديرية والجهات المعنية ( مباحث – طب بيطري – مفتش
أغذية … الخ ) لعمل حمالت مشتركة للمرور على محالت بيع األسماك المملحة
والمدخنة والطازجة للتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي وضبط وإعدام ما هو
غير صالح حفاظا على الصحة العامة للجمهور واتخاذ اإلجراءات القانونية فى
حالة المخالفة

 رقابة الباعة الجائلين للسلع الغذائية للتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي
وااللتزام بحمل الشهادات الصحية واخذ العينات للفحص والتحليل واإلعالن عن
األسعار


 جميع السلع الغذائية متوفرة وال توجد أى اختناقات فى السلع والمديرية وجميع
األجهزة التابعة لها ستعمل بكل جهد للعمل على استقرار حالة السلع باألسواق
واتخاذ اإلجراءات الفورية للقضاء على أى مشكلة ومداومة المرور على جميع
منافذ وتوزيع السلع وضمان وصولها للمواطنين بسهولة وباألسعار المناسبة
والجودة المالئمة

 تم مخاطبة كال من شركة االهرام وشركة النيل للمجمعات االستهالكية وكذا
شركة تسويق االسماك لموافاة المديرية بكافة كميات السلع الهامة التى سوف
تقوم بطرحها بمنافذها خالل الشهر الكريم بأسعار تقل عن السوق بنسبة %25

