
  
  

     محافظة البحر األحمر       
                                                                    مديرية التموين والتجارة الداخلیة

 مكتب مدير المديرية         
  

              
  ٣٠/٩/٢٠١٧حتى  ١/١من فترة الابرز االنجازات وإالسھامات التي تمت خالل 

  
  

  - نتشرف باإلحاطة باالتى :
  من ً  بنجاح كبیر . ١/٧/٢٠١٤تم تطبیق منظومة السلع التموينیة بالكارت الذكي اعتبارا
 من تم تطبیق منظومة توزيع الخبز بالكارت ال ً وتم القضاء  ١/٩/٢٠١٤ذكي فى مدن المحافظة اعتبارا

ً على المشاكل التى كانت تعانى منھا المحافظة فى الحصول على الخبز فى سھولة ويسر  نھائیا
وأدى تطبیق المنظومة إلى وفورات كبیرة فى كمیات الدقیق التي كانت تھدر فى المخابز قبل 

 تطبیق المنظومة.
 من  تم تطبیق منظومة توزيع ً  . ١/١٢/٢٠١٥دقیق المستودعات فى مدن المحافظة اعتبارا
  نتج عن تطبیق منظومتى الخبز والدقیق بالكارت الذكي عن تحقیق وفورات من الدقیق

  -ويمكن توضیحھا كالتالى :والمستودعات 
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  مخبز بلدي مدعم في المناطق المحرومة واألكثر احتیاجا .  ٧الموافقة علي تشغیل عدد (  تم  ( 
 غارب . ورأسمشروع جمعیتي بمدينتي سفاجا ]  ٢[ اح عددتم افتت 
 ٣٠/٩/٢٠١٧حتي  ٢٠١٧الحمالت التموينیة التي قامت بھا المديرية خالل الفترة من يناير  أسفرت 

 : اآلتیةعن تحرير القضايا 
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  ٨٦٨  االجمالي 
 
  تم تخصیص عدد ثمانیة قطع أراضي بمدن المحافظة المختلفة وذلك إلقامة فروع للشركة

 المصرية لتجارة الجملة .
  من خالل تموين الغردقة دارة جديد لإلالبحر االحمر بافتتاح مبني  محافظاللواء / أ.ح تفضل السید

 . ٢٠١٧يناير ٢٢احتفاالت المحافظة بالعید القومي في 
  لتواكب التطور العمراني بمنطقة  ٢٠١٧تم استالم مبني ادارة تموين حاليب في شھر اغسطس

الجنوب وجاري متابعة االنتھاء من التشطیبات للمبني مع الشركة المنفذة للمشروع وھي شركة 
رب وذلك حتي يمارس من خالله العمل حیث تمارس ادارة تموين حاليب عملھا من المقاولون الع

 خالل وحدة توطین مخصصة للمديرية من الوحدة المحلیة 
  في إطار تنفیذ خطة الدولة متمثلة في وزارة التموين ولمحاربة الغالء في األسعار وذلك تنفیذا

وحتي اآلن تم  ١/١١/٢٠١٥لمحافظ ومنذ لسیاسة الوزارة في ھذا الشأن وبتوجیھات من السید ا
إنشاء معرض لعرض وبیع السلع الغذائیة من خالل مشاركة السالسل التجارية الكبري بالمحافظة 
وتم توفیر منافذ للسالسل بالمجان في مقابل أن تقوم تلك السالسل بعرض السلع الغذائیة والغیر 

العامة وبنفس الجودة ويتم مراقبة البیع غذائیة بأسعار تقل عن مثیالتھا باألسواق والمحالت 
بالمعرض من خالل األجھزة الرقابیة التابعة للمديرية ومن خالل التواجد الدائم لمفتشي الرقابة 

 بالمعرض من خالل نوبتجیات عمل.

  
  لمحاربة ارتفاع أسعار اللحوم وتنفیذا لسیاسة الوزارة في ھذا الشأن وبناء علي توجیھات من

البحر األحمر إنشاء العديد من شوادر بیع اللحوم الطازجة المستوردة والتي يتم السید محافظ 
علي ان تقوم تلك الشوادر ببیع اللحوم بأسعار بھامش ربح بسیط ومجزر الغردقة  ذبحھا بمحجر

 ويتم متابعتھا واإلشراف الیومي علیھا عن طريق األجھزة الرقابیة.

  
  في مجال المتابعة للمواد البترولیة يتم التنسیق والمتابعة الدائمة مع شركات تسويق المواد

البترولیة المختلفة والمتابعة الیومیة للمشحون والوارد من المواد البترولیة لعدم حدوث اي 
 صنف في اي مدينة .اختناقات في اي 

 

  
       

  
  


