








اللحومبيعمحالت–الجزارةمحالت–المجمعات–المخابز

المالبسبيعمحالت–الخرافبيعشوادر–المصنعة

لبيعشوادرــللمواطنيناللحوملبيعشوادر–الجاهزة

،ةالمحافظبأنحاءالمنشرةوالجاموسوالبقرالحيةالخراف

اللحومبيعبتقوموالتىالمتنقلةالبيعمنافذإلىباإلضافةهذا

امثيالتهعنتقلبأسعاروالفاكهةوالخضرواتوالدواجن

.األسواقفى





حيث تقوم المديرية باعداد مجموعات عمل لمتابعة

ة تنفيذ وضبط دورة العمل وانتظامها في ظل منظوم

انتاج الخبز الجديدة وذلك بمراقبة أداء المخابز 

ق والمطاحن بهدف ضبط األداء وتحسين جودة الدقي

. والخبز 

ة عامة تكثيف الرقابة التموينية علي المخابز بصف

وخاصة المخابز الغير ملتزمة وذلك لتشغيلها 

ات بالمعدالت المعتادة وضبط المخالف واتخاذ اإلجراء

.القانونية ضدهم



 تعمل جميع المطاحن بمحافظة القاهرة بكامل

قيق طاقتها ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج د

. مطابق للمواصفات القياسية 

ل تعمل جميع المخابز بمحافظة القاهرة  فى ظ

-:المنظومة الجديدة للخبز وهى 

.  مخبز1938قطاع خاص وعام وعددها  •

.مخبز 57األغراض األخرى وعددها  •

مع السماح لبعض المخابز باألجازات •

% .10لظروف طارئة واإلصالح بنسبة 





-وبتل-استرالى-سودانى-بقري-جاموسي)

من خالل شركتي النيل ( خراف مذبوحة

واألهرام والمصرية للحوم والمصرية وكذلك

ى باقي السلع الغذائية األخرى وسوف نواف

ركتي سيادتكم ببيان السلع التي ستعرضها ش

والخراف الحية ( النيل واألهرام بمجمعاتها

ور خالل الشوادر المنتشرة بمحافظة القاهرة ف

. ورودها من تلك الشركات 



ية تقوم وزارة التموين والتجارة الداخل✓

بتوفير السلع الغذائية األساسية 

للمواطنين بالمجمعات اإلستهالكية من

دقيق ـ -سمن–سكر -دواجن–لحوم 

.ألخ...فاكهة -خضروات-مكرونة-أرز



ر من كما تقوم أيضاً بتوفير عدد كبي✓

يعها السلع لدى البدالين التموينين لتوز

غ عددها على البطاقات التموينية والتى يبل

بطاقة 2094444بمحافظة القاهرة 

.فرد 6846022تموينية بعدد أفراد 



يرها هذا بخالف السلع التى يتم توف✓

ز للمواطنين مجاناً مقابل نقاط الخب

ين والتى يتم توزيعها من خالل البدال

.يةالتموينيين والمجمعات االستهالك



ومن أهم االجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة للحد
-:من أسعار اللحوم 

وم للحد من ارتفاع أسعار اللحوم تم إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللح

فى محافظ القاهرة بأسعار/ الطازجةو المستوردة برعاية السيد اللواء

متناول محدودى الدخل باإلضافة إلى عرض لحوم و دواجن مجمدة 

ال تحت اشراف مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين واالحياء ك

بية فيما يخصه ، كما يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشع

ت واألكثر احتياجا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوا

ة المسلحة وشركة امان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزار

.  الزراعة بتوفير اللحوم و السلع الرئيسية في هذه األماكن 






 إسطوانة 35768حصة محافظة القاهرة من البوتاجاز

.كجم12.5منزلية زنة 

 إسطوانة 4471حصة محافظة القاهرة من البوتاجاز

.كجم25تجارية زنة 

 تم مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة

، وذلك % 10حصة المحافظة من البوتاجاز بنسبة 

لمواجهة أى زيادة فى الطلب على البوتاجاز خالل أيام 

.العيد

خطة المحافظة من البوتاجاز 




ت تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارا:وقفـــة العيـــد

%.100شباب الخريجين بنسبة 

ركة يتم البيع بالمراكز الرئيسية فقط لش:أول يوم العيد

.مستودعات( 7) وعددهم % 50بوتاجاسكو بنسبة 

لجميع % 50التسليمات والتوزيع :ثاني أيام العيد

.المستودعات وشباب الخريجين

لجميع % 100التسليمات والتوزيع :ثالث أيام العيد

.المستودعات وشباب الخريجين

ناطق تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتغطية جميع م

:المحافظة خالل إجازة عيد االضحي المبارك كاألتي 





علىلالشرافمستودعبكلمقيممفتشتكليف

ىفقصورباىالمديريةواخطاروالتوزيعالتسليمات

.أكثرالسطواناتالمنطقةحاجةاوالواردةالكميات

ينالجائلوالباعةالتوزيعمنافذعلىالحمالتتكثيف

.المخالفينضدالقانونيةاإلجراءاتواتخاذ

مستودعأليالبوتاجازحصةصرفإيقافحالةفي

ركةلشحصتهإسنادالفترةتلكخالليتمللمتعهدين

المستودعبدائرةبسياراتهالتوزيعهابوتاجاسكو

.المتوقف

اإلجراءاتواتخاذاالسواقعليالرقابةتشديديتم

.المخالفينضدالقانونية






منللتأكدمشتركةحمالتلعملذلكو

والدواجنواألسماكاللحومصالحية

أنمنوالتأكدباألسواقالمعروضة

ةالمعتمدالحكوميةبالمجازريتمالذبح

حالةفيالقانونيةاإلجراءاتواتخاذ

.المخالفة

–موينالتمباحث)منوكالً المديريةبينالتنسيق
(يةالصحالشئونمديرية–البيطريالطبمديرية


