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طبقاً مواعيد اإلفطار والسحورفىشهر رمضان فىتوفير الخبز وحرصاعلى

-:لمنظومة الخز الجديدة

ادارةلكبنطاقالواقعةالبلديةالمخابزبينالتنسيقيتم-
باحيةالصالفترةخاللالمخابزبعضتشغيليتمبحيث

بحيثطاراالفبعدمابفترةللعملالمخابزبعضمعبالتناوب
.حدىعلىادارةكلبنطاقالمواطنيناحتياجاتتغطي

هرشفىالبلديةالمخابزمعظمتشغيلمواعيدمراعاةيتم-
.يينالمسيحاألخوةوجودبهايكثرالتىالمناطقفيرمضان

وافرتمنللتأكدبالمطاحنبأولأولالدقيقحركةمتابعة-
.المواطنينالحتياجاتالالزمالخبزوبالتالىالدقيق

نيةالتمويالرقابةمنيوميةبصفةحمالتتكثيفيتم-
لصباحيةابفترتيهاالمخابزالفرعيةعلىواالداراتبالمديرية
والمسائية







ةوخاصالحرالفاخرالدقيقمنالمواطنيناحتياجاتلمواجهة

عرضيتمفانهالمعظمرمضانشهرمنالثانىالنصففى

ةالقابضالشركةطريقعنالفاخرالدقيقمنكبيرةكميات

قطاعلالتابعةالشركاتتوزيعبمنافذالغذائيةللصناعات

عاتللمجمالنيلبشركةكمياتطرحسيتمحيثالعاماألعمال

اهذ,االستهالكيةللمجمعاتاألهرامشركةوكذااالستهالكية

.الخاصالقطاعتجارلدىالمطروحةالكبيرةالكمياتبخالف




 ًثالثا:-

السكر الحـــــــــــر








-:اً ـــرابع

األرز والمكرونـــــــــة 





يرة مرن تقوم الشرركة القابضرة للصرناعات الغ ائ

اع خررالل منافرر  توزيررع الشررركات التابعررة لقطرر

األعمررررال بطرررررك كميررررات كبيرررررة مررررن األرز 

- 13السرائب بأسرعار تترراوك برين  جنير  11

مرابين للكيلو وك ا األرز المعبأ بأسعار تتراوك

وكررر لم كميرررات , جنيررر  للكيلرررو 13ـررر 10.5

 8نكبيرة من المكرونة بأسعار تترراوك مرا بري
وكبأسررررعار تتررررراو جنيرررر  للكيلوالسررررائب 9ـرررر 

400-350)جنيرر  للعبرروة 4.70ـ 3.5مررن 

( . جم 






.جنيه للكيلو 65ـ 60اللحوم المستوردة المجمدة بأسعار تتراوح مابين .1

جنيه للكيلو  85ـ 80اللحوم الكندوز الطازجة بأسعار تتراوح مابين .2

عر وغيرها بس( سيرا-ساديا-برازيلي ـ الوطنية)الدواجن المجمدة متنوعة .3

جنيه للكيلو 37

.جنيه للكيلو 43-34بسعر ( البيضاء ـ البلدية )الدواجن الحـيــة .4

ـ 23األسماك بنوعيها الطازج والمجمد بأنواع جيدة وأسعار تتراوح مابين .5

.جنيه للكيلو55

جنيه للكرتونة 45ـ 42أطباق البيض العادية بأنواع جيدة تتراوح مابين .6

وبأسعار تنافسية لألسواق 

( ةالمصري-العامه-النيل-األهرام)تقوم الشركة القابضة 

واق بطرح كميات من السلع األتية بأسعار مخفضة عن األس

-:كاآلتـــي (قطاع خاص)والسالسل التجارية 





7.ين العامة هذا باإلضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالمياد

اعة و ووزارة الزر( النيل واألهرام)تتبع الشركة القابضة والتى

المنافذ المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لجهاز الخدمة  الوطنية  و

ها لبيع اللحوم بكافة أنواع–( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية 

ق الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن واالسماك والسكر والدقي

ب والزيوت والمسلي والبقوليات والخضر والفاكهة  هذا بجان

قة المنط) بعض مناطق القاهرة فىالشوادر التابعة للمحافظة 

مغاالة في وذلك  للحد من ال( الغربية -الشرقية-الجنوبية-الشمالية

. االسعار 

8.أدى كل هذا إلى إحداث التوازن السعرى وإقبال المواطنين

على السلع باألسعار المناسبة مقارنة باألسواق

.







شركتيذبمنافوذلك-باألسواقمثيالتهاعنتقلبأسعاربيعهايتمحيث

ً –االستهالكيةللمجمعاتوالمتحركةالثابتةواالهرامالنيل يتمأنهبعلما

مهورجاستحسانيلقىممااالستراتيجيةالسلعبعضعلىعروضعمل

.المستهلكين

توزيعبتقومالتىالمنافذكافةبمتابعةالساعةمدارعلىالمديريةتقوم

ومدىومصدرهاوالنوعيةالمطروحةالكمياتتوفرمدىحيثمنالسلع

نهاعالمعلنباألسعاربالبيعوااللتزامالمواصفاتومطابقةالصالحية

السعريةالدراسةإلىإضافة–المواطنينلجمهورتوزيعهاومراقبة

تمرةالمسوالرقابةالمستهلكينلجمهورالقصوىلالستفادةوالمقارنات

االلتزاممدىعلىللوقوفبالمديريةالرقابةاألجهزةجميعخاللمن

وفحصامعبوجهالتسويقيةوالعمليةالمخالفاتوضبطالقانونبتطبيق

األسواقلضبطوالحازمةالالزمةاالجراءاتكافةواتخاذالشكاوى

توزيعومنظومةالتجاريةاألنشطةلكافةوالتوزيعالبيعوعمليات

.التموينيةالمقررات







  ةجديدتموينيةبطاقاتالستخراجنظرا

الفصلوحاالتبالرعايةاألّولىللفئات

وصرفالجديدةللمنظومةوطبقا  اإلجتماعى

كبيرةكمياتوطرحتوفيريتمفإنهالخبزنقاط

وفروعينالتموينيالبدالينلدىالغذائيةالسلعمن

اطبقجمعيتيوفروعاالستهالكيةالمجمعات

2080924)يبلغوالذيالقاهرةمحافظةلربط

ليتمكنوذلك(6833562أفرادبعددبطاقة

.السلعمنمايرغبونصرفمنالمواطنين







 هـ  بنسبة 1440زيادة حصة  المحافظة من البوتاجاز خالل شهررمضان

(اسطوانة منزلية وتجارية ) 1932000عن العام السابق والتي تبلغ  % 10

لتوزيع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية لإلشراف على ا

الزاوية الحمراء -القطامية)وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين ، وهى 

( .    التبين-حلوان -عين الصيرة الرئيسى –مدينة السالم الرئيسى –الرئيسى 

جراءات تكليف مديري اإلدارات بتكثيف الحمالت على الباعة الجائلين واتخاذ اإل

سعر القانونية ضدهم حرصا على توفير هذه السلعة اإلستراتيجية الهامة بال

.الرسمى 

التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس بطرح أى كميات من اسطوانات

تناق فى البوتاجاز المنزلية من االحتياطي االستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اخ

الكميات المسلمة للمستودعات وسيارات شباب الخريجين منعا لشكاوى 

. المواطنين 

عة وضع مفتش مقيم بكل مستودع وكذلك مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتاب

.االنتاج والتوزيع







امنة استمرار غرفة العمليات بالمديرية يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الث

عمل هذا فى أيام ال)مساءا ، ومن الساعة الثامنة مساءا حتى الثانية عشر منتصف الليل 

نصف أما فى العطالت فتبدأ غرفة العمليات بالمديرية من الساعة الثامنة وال-( الرسمية 

من صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا ومن الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءا ، و

على الساعة الثامنة  مساءا حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بالغات المواطنين

-:أرقام التليفونات األتية

  (27420019-27420025)

  (27420037-27420038)

ديريةبالمالتموينيةالرقابةوإدارةبهاالتموينبإداراتالفرعيةالعملياتغرفةوإخطار

الوزارةعملياتوغرفةالمديريةقياداتإخطارمعبشأنهاالمناسبةاإلجراءاتالتخاذ

.الضرورةعندوالمحافظة

ظهراةالثانيالساعةمنعملهايبدأباألحياءالتموينبإداراتفرعيةعملياتغرفةإنشاء

العملامأيفىهذاالليلمنتصفعشرالثانيةحتىمساءالثامنةالساعةومنالثامنةحتى

فوالنصالثامنةالساعةمنباإلداراتالعملياتغرفةفتبدأالعطالتفىأماالرسمية

منةالثاومنالثامنةحتىظهراالثانيةالساعةومنظهراوالنصفالثانيةحتىصباحا

الحمالتهوتوجيالمواطنينبالغاتلتلقىالليلمنتصفعشرالثانيةالساعةحتىمساءا

إجراءمنشأنهامناتخذوماالبالغاتبتلكبالمديريةالعملياتغرفةوإخطارإليها

.ونتيجة





افةكعلىالتموينوإداراتالمديريةمنالمرورولجانالرقابيةالحمالتاستمرار

والمملحةالطازجةاألسماكبيعومحالتوالمجمعاتالمخابزوخاصةاألنشطة

بطوضااللتزاملتحقيقليليةوأخرىنهاريةبحمالتبتكثيفوذلك،والمدخنة

خليةالداوالتجارةالتموينلوزارةالتابعةالمنافذوعلىاألسواقعلىالمخالفات

واتالقومنافذوالعامةوالمصريةواألهرامالنيللشركاتالتابعةالمنافذوكذلك

الخاصةاألسعارمطابقةمنللتأكد(أمان)الداخليةوزارةومنافذالمسلحة

للبيعوضةالمعرالسلعصالحياتومتابعةالسلعجودةحسبتتفاوتوالتيبالسلع

والسلعالمصدرمجهولةوالسلعالتداولعنوحبسهاالسلعاحتكاروعدم

..األسعارفيوالمغاالةالصالحيةوالمنتهيةوالمقلدةالمغشوشة

مفتش–بيطريطب–مباحث)المعنيةوالجهاتالمديريةبينالتنسيقسيتمكما

المملحةاألسماكبيعمحالتعلىللمرورمشتركةحمالتلعمل(الخ…أغذية

هوماوإعداموضبطاآلدميلالستهالكصالحيتهامنللتأكدوالطازجةوالمدخنة

فىالقانونيةاإلجراءاتواتخاذللجمهورالعامةالصحةعلىحفاظاصالحغير

المخالفةحالة





اآلدميلالستهالكصالحيتهامنللتأكدالغذائيةللسلعالجائلينالباعةرقابة

عننواإلعالوالتحليلللفحصالعيناتواخذالصحيةالشهاداتبحملوااللتزام

األسعار

وجميعيةوالمديرالسلعفىاختناقاتأىتوجدوالمتوفرةالغذائيةالسلعجميع

سواقباألالسلعحالةاستقرارعلىللعملجهدبكلستعمللهاالتابعةاألجهزة

عجميعلىالمرورومداومةمشكلةأىعلىللقضاءالفوريةاإلجراءاتواتخاذ

اسبةالمنوباألسعاربسهولةللمواطنينوصولهاوضمانالسلعوتوزيعمنافذ

المالئمةوالجودة

وكذااالستهالكيةللمجمعاتالنيلوشركةاالهرامشركةمنكالمخاطبةتم

سوفالتىالهامةالسلعكمياتبكافةالمديريةلموافاةاالسماكتسويقشركة

%25ةبنسبالسوقعنتقلبأسعارالكريمالشهرخاللبمنافذهابطرحهاتقوم


