




1440لعامالمباركالفطرعيدحلولقرببمناسبة

األمةعلىهللاأعادهميالدية2019/هجرية

يهاتلتوجووفقا ًوالبركاتواليمنبالخيراإلسالمية

يةالتموينالرقابةأعمالتكثيفزيادةنحومعاليكم

األسواقوضبطالهامةالسلعكافةعلىوالتجارية

مواعيدوتعديلبالمخابزالعملانتظاممنوالتأكد

فرةوومتابعةالكريموالشهريتناسببماتشغيلها

ىمدمنوالتأكدللمواطنينالهامةوالسلعالبوتاجاز

ةالمديريقامتوعليهاآلدمىلالستهالكصالحيتها

-:كاالتــــــــــــــــىذلكلمتابعةخطةبإعداد











بطها تكثيف الحمالت الرقابية على كافة األنشطة وخاصة األسواق لض✓

تها للتأكد من توافر السلع الغذائية واإلعالن عن أسعارها ومدى مطابق

.مخالفة للمواصفات القياسية ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية فى حالة ال

على المرور على المحالت التجارية لبيع المالبس واألحذية ولوازم العيد✓

.أن تَُوجه الحمالت نهاراً وخالل المساء

حافظة تم تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بجميع المخابز البلدية بنطاق م✓

واطنين القاهرة ، ويتم المرور المستمر عليها للتأكد من توفير الخبز للم

باألوزان والمواصفات القياسية ، وتذليل وحل أى مشكالت تواجه 

.المخابز أو المواطنين 

دم يتم حصر المخابز التى ستأخذ مهل أثناء العيد واخطار المطاحن لع✓

.صرف حصة دقيق لهم 

ن على يتم متابعة توزيع السلع المقترح توفيرها للمواطنين المربوطي✓

.ملهالدعم التموينى ومتابعة البدالين التموينين ومخازن وشركات الج





علىًخـطـةًتـشـغـيلً✓ بناءاً 

ركةًمـصانـعًالتـعبـئـةًالتـابـعـةًلش

(بتروجاسً)ًالغازاتًالبتروليةً

خاللًايامًعيدًالفطرًالمباركً

عسوفًيتمًتشغيلًمراكزًالتوزي

(ًًشبابًالخريجين–خاصً–عامً)

-:كاآلتىً



راكزًيتمًتشغيلًجميعًالم-:يومًوقفةًالعيدً-1
%100والمكاتبًبنسبةً

اعًيتمًايقافًالصرفًللقط-:أولًأيامًالعيدً-2
لقىًالخاصًوسياراتًشبابًالخريجينًومكاتبًت

سيةًالطلباتًويتمًتشغيلًمراكزًالتوزيعًالرئي
ئيسىًعينًالصيرةًالر)التابعةًلشركةًبوتاجاسكوً

حمراءًبورسعيدًالرئيسىًبالزاويةًال–بمصرًالقديمةً

طاميةًمستودعًالق–السالمًالرئيسىًبمدينةًالسالمً–

(ًوانًحل-ــًالحديدًوًالصلبًبالتبينً"الزهورًسابقا"ً



يتمًتشغيلًجميعًالمراكز-:ثانىًأيامًالعيدً-3

والمكاتبًوسياراتًشبابًالخريجينًًًًًًًًًً

%.75ًًبنسبةً

يتمًتشغيلًجميعًالمراكزً-:ثالثًأيامًالعيدً-4

والمكاتبًوسياراتًشبابًالخريجينًًًًًًًًًً

%100بنسبةً



اجازًتسكينًمفتشًمقيمًبمستودعاتًالبوت✓

يمًالرئيسيةًلإلشرافًعلىًالتوزيعًوتسل

:ًًحصصًسياراتًشبابًالخريجينً،ًوهىً

–عينًالصيرةًالرئيسىًبمصرًالقديمةً)
سالمًال–بورسعيدًالرئيسىًبالزاويةًالحمراءً

اميةًمستودعًالقط–الرئيسىًبمدينةًالسالمً

ينًــًالحديدًوًالصلبًبالتب"ًالزهورًسابقا"ً

(ًحلوانًً-



تكليف مديري اإلدارات بتكثيف الحمالت على ✓

المستودعات و الباعة الجائلين واتخاذ اإلجراءات 

ه القانونية فى حالة مخالفتهم  حرصا على توفير هذ

السلعة اإلستراتيجية الهامة بالسعر الرسمى 

التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس بطرح أى✓

ي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من االحتياط

يات االستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق فى الكم

عاً المسلمة للمستودعات وسيارات شباب الخريجين من

لشكاوى المواطنين





تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات✓

–ل شركة الني) الغذائية من خالل الشركات التابعة لها   
–المصرية للجملة -المصرية للحوم –االهرام 

لة و كذلك المنافذ الثابتة والمتنق( المصرية لالسماك 

ارة التابعة لجهاز الخدمة  الوطنية  والمنافذ التابعة لوز

ق دقي–بعرض كميات من السكر الحر ( أمان ) الداخلية 

بيعى الزبد الط-( صناعى –طبيعى ) المسلى بنوعيه –

-البيض -اللحوم -االسماك الطازجة والمجمدة -

.الخضر والفاكهة من خالل هذه المنافذ -الرنجة 





يتم التنسيق بين مديرية الطب البيطرى✓

ومديرية الشئون الصحية لعمل حمالت 

تستهدف محالت الجزارة وبيع اللحوم 

ومحالت وأسواق بيع األسماك الطازجة 

( الرنجة ) ومحالت األسماك المدخنة 

( الفسيخ والسردين ) واألسماك المملحة 

بط للتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمى وض

وإعدام ما هو غير صالح حفاظاً على الصحة

.بعد إتخاذ اإلجراءات القانونية–العامة 



لغذائية يتم متابعة الباعة الجائلين للسلع ا✓

للتأكد من صالحيتها وااللتزام بحمل 

الشهادات الصحية وأخذ عينات للفحص

.والتحليل 


