
بمحافظة القاهرة



أهم مجهودات 

مديرية التموين والتجارة الداخلية 

خالل الفترة منبمحافظة القاهرة

2022/ 31/12حتى 2022/ 1/  1

فى الرقابة على االنشطة التموينية 



المخالفات المحررة بمعرفة : اوال 

ادارة الرقابة التموينية 

على المخابز والبدالين ومستودعات 

البوتاجاز ومحطات الوقود والمحالت العامة



المخابز-:أوال 

عدد المحاضرنوع المخالفة

7714انتاج خبز ناقص الوزن

3871خبز غير مطابق للمواصفات

770توقف عن اإلنتاج بدون اذن

957عدم وجود سجالت

913إدارة وتشغيل بدون ترخيص

259بيع بازيد من السعر الرسمي

314%87دقيق ش 5970تصرف وتجمبع دقيق في كمية 
503عدم وجود ميزان حساس

3274أخرى متنوع
18575اإلجمالي



البدالين التموينين-:ثانيا 

عدد المحاضرنوع المخاالفة 

297عدم اعالن أسعار

190غلق بدال

47عدم إعطاء بون

36بيع بازيد مقررات تموينية

190متنوع

760اإلجمالي



البوتجاز ومحطات البنزين-:ثالثا 

عدد المحاضرنوع المخالفة

204بيع بازيد بوتاجاز من السعر الرسمي

27توقف محطة بنزين عن النشاط بدون اذن

174متنوع

405اإلجمالي



المحالت العامة-: رابعا 

عدد المحاضرنوع المخالفة

2350عدم اعالن عن االسعار

1629عدم وجود شهادة صحية

498(94لسنة113مخالفة القرار) عدم وجود فواتير

615مزاولة النشاط بدون ترخيص

309انتهاء صالحية

398غش تجاري

284بيع بازيد

299اوكازيون

1309متنوعة

7691اإلجمالي



اإلجمالي العام لعدد المحاضر خالل

31/12/2022حتى1/1/2022

عدد المحاضرنوع المخالفة

18575المخابز                                                

760البدالين التموينين                                     

405البوتجاز ومحطات البنزين                           

7691المحالت العامة                                       

27431االجمالى



المخالفات المحررة بمعرفة-:ثانيا

اإلدارة العامة للتجارة الداخلية 

على االسواق والمحال التجارية 



عــــــدد المحاضـــــرنـــــوع المخالفـــــة

757سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات

544سلع مجهولة المصدر

2626مخالفة قانون حماية المستهلك

299اوكازيون وهمي

15دفاتر وسجالت

434بيع بأزيد

615بدون ترخيص

1629شهادات صحية
1074أخـــرى

7993االجمــــالــــي



اهم المضبوطات المحرزة 



السلـــع الغــذائيــــــة-: أوالً 

الكميــــةنوع المضبوطـــاتم

طن84.7سكر1

طن160.3دقيق2

طن67.6أرز3

طن101.9مكرونة 4

لتر53322+  طن 18.3زيت طعام5

طن122.3وكبدةومصنعة مجمدةلحوم 6

طن14.09دواجن7

طن1.7+ علبة 1868تونة + أسماك8

قطعة14400+ طن 14.1حلوى المولد9



تابع السلـــع الغــذائيــــــة

الكميــــةنوع المضبوطـــاتم

طن 47.8رمضان ياميش10

طن 36.1مستلزمات حلوى 11

عبوة1458+ طن 7.8منتجات البان12

طن11.5وقهوة وكاكاوشاى13

طن 67.9بقوليات14

طن36.8عطارة 15

طن37.8سمن 16

طن 24.2أخرى 17

عبوة55896+ طن 4.8متنوعةعبوات غذائية 18



ـ الســلع الغيرغذائيــــة: ثـانيــا 

الكميــــةنوع المضبوطـــاتم

1
قطعة947اجهزة وادوات كهربائية 

2
ادوات منزلية

قطعة423

3
مالبس جاهزة

قطعة6587

4
اقمشة

متر31100

5
21660مصنوعات جلدية 

6
1242زيوت سيارات لتر

7
مستحضرات تجميل 

قطعة18522



تابع الســلع الغيرغذائيــــة

الكميــــةنوع المضبوطـــاتم

كجم2510وبوياتحدايد9

ي1320كيماويات10 عبوة مبيد حشر

متر سلك كهرباء184030مستلزمات دش

قطعة8740مستلزمات طبية

عبوة 11100منتجات العناية بالشعر

لتر 1242زيوت هيدروليكية

قطعة 1320أخرى 



االشراف والرقابة 

على المزادات 

الحكومية 

والقطاع الخاص



عدد المزادات 

تم تسديدها للمزادات بالجنية التىالرسوم اجمالى
عدد المحاضر تصفية 

,  57ل100موسمية 

99ل17

عدد المحاضر حماية 

مستهلك

2018ل 181ق

خ.قع.ق

169129394458337767512544



د عبد النعيم حام/ اللواء دكتور

وكيل أول الوزارة

مدير مديرية تموين القاهرة



مع تحيات 

إدارة نظم المعلومات 

والتحول الرقمى 

مدير اإلدارة 

هانى سيد محمد / م
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