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هو  مرز  املللوما  و ع  جل ًااستمراربناء على تكليف السيد املهندس رئيس جملس الوزراء و

املثرية للجدل على شبكا  التواصل املوضوعا   , يف متابلة ورصداختاذ القرار مبجلس الوزراء

 االجتماعي وعلى املواقع اإلخبارية املختلفة ومتابلة ر و  األفلال وحتليلها بهدف توضيح

   خالل الفرتة من التاليةواملوضوعات  فقد مت رصد الشائعات, احلقائق حول تلك املوضوعا 

 :(    2017نوفمرب  32حتى  15)

  املدعم على البطاقات التموينيةختفيض حصة املواطنني من اخلبز. 

 ختفيض حصص الدقيق املدعم للمخابز.  

 انتشار بنزين مغشوش وخملوط داخل حمطات الوقود. 

 حظر استرياد اخلضروات والفاكهة املصرية يف دول اخلليج لعدم صالحيتها. 

 خصخصة املستشفيات احلكومية بعد تطبيق قانون التأمني الصحي اجلديد. 

  الصفوف الثالثة األوىل باملرحلة االبتدائية هذا العامإلغاء امتحانات. 

  انتشار عدوى "اجلديري" بني طالب املدارس. 

  فرض رسوم على كل عمليات السحب واالستعالم عن الرصيد من خالل ماكينات

 ATMالـ 

 

 

اجتاه ب ت التواصل االجتماعي أنباء ُتفيديف العديد من وسائل اإلعالم وصفحا أثري

دمة للمواطنني على ختفيض عدد أرغفة اخلبز املقوزارة التموين حنو 

وقد قام املركز بالتواصل مع وزارة , اطق الريفية واحلضريةاملن يف بطاقات الدعم

 أنمؤكدة , مجلة وتفصياًل , واليت نفت صحة تلك األنباءالتموين والتجارة الداخلية

مبعدل لكل فرد  أرغفة يوميًا 5 بواقع رييكما هو دون تغاخلبز املدعم عدد أرغفة 

  .رغيف للمواطن شهريًا150

 البطاقات التموينية حصة املواطنني من اخلبز املدعم علىختفيض 
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وعدم حدوث أي خلل بها  ,نظومة اخلبز اجلديدةمبار العمل استمرإىل الوزارة وأشارت 

مع استمرار عملية حصول املواطنون على اخلبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, ويف أي 

 .وقت وطوال اليوم

ختلف مباملخابز على مجيع بصفة مستمرة هناك محالت رقابية الوزارة أن أضافت كما 

ة حصول املواطن على حصته كاملة من سهولللتعرف على مدى حمافظات اجلمهورية 

 .قروش لكل رغيف 5بواقع  وفقًا لألسعار املقررة من قبل الوزارةاخلبز املدعم 

رغيف اخلبز ويف النهاية ناشدت الوزارة املواطنني يف حالة وجود أي شكاوى تتعلق ب

خالل املدعم يف أي حمافظة من حمافظات اجلمهورية, يرجى اإلبالغ عنها من 

( أو  www.shakwa.eg  )  اإللكرتوني لبوابة الشكاوي احلكومية  على املوقع  الدخول

  (.16528اخلط الساخن هلا ) االتصال على  

 

 العديد من املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء عن يف تردد

ورغم نفي املركز  ,لدقيق املدعمحصص املخابز من اوزارة التموين ختفيض 

إال أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة  (92)رقم العدد الشائعة يف تقرير سابق له بهذه 

دفع املركز األمر الذي , بهدف إثارة بلبلة الرأي العام مرة أخرى خالل الفرتة احلالية

نفت تلك األنباء مجلة  اليتومع وزارة التموين والتجارة الداخلية, للتواصل جمددًا 

ويتم تسليم القمح والدقيق  اإلنتاجوفق دورة تسري منظومة اخلبز مؤكدة أن  وتفصياًل,

حصص القمح  ىوحيصل كل شريك يف املنظومة عل للمطاحن واملخابز بانتظام 

 ز لمخابلختفيض حصص الدقيق املدعم 
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ن , مشددة على أالنظام بشكل يومي ىعل اخلبز  إنتاجوالدقيق دون تغيري, ويتم تسجيل 

وميكن , قروش 5ــ حمدد بوسعره  املساس به  رغيف اخلبز املدعم خط أمحر ال ميكن 

 . للمواطن صرف حصته من أي خمبز داخل نطاق حمافظته

 ول مارس من العام القادم,أ ىأرصدة القمح كافية إلنتاج اخلبز حتوأضافت الوزارة أن 

شراء االقماح من اخلارج من خالل مناقصات  ىاهليئة العامة للسلع تتعاقد علن مؤكدة أ

 ر.مستمرصدة بشكل دولية لتعزيز األ 

الوزارة أن التغري يف حصص الدقيق املدعم للمخابز يرجع إىل تطبيق منظومة  وتابعت 

اخلبز اجلديدة اليت تعتمد على نظام إلكرتوني يف صرف حصص املخابز من الدقيق 

املدعم, واليت ختتلف من خمبز ألخر حسب حجم اإلنتاج الفعلي لكل خمبز ووفقًا لقيمة 

  خمبز.التأمني الذي يسدده كل 

اخلبز ويتم إصدار تعليمات  جتاإننها تتابع بشكل منتظم دورة أالوزارة  وأوضحت

مستوى اجلمهورية للرقابة املستمرة على  مديري املديريات على  وتوجيهات جلميع 

  الدقيق املدعم واملقررة دون تغيري. وصول كميات  مجيع املخابز والتأكد من 

رغيف اخلبز اطنني يف حالة وجود أي شكاوى تتعلق بويف النهاية ناشدت الوزارة املو

خالل املدعم يف أي حمافظة من حمافظات اجلمهورية, يرجى اإلبالغ عنها من 

( أو  www.shakwa.eg  )  اإللكرتوني لبوابة الشكاوي احلكومية  الدخول على املوقع 

  (.16528اخلط الساخن هلا ) االتصال على  
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انتشار بنزين مغشوش وخملوط ب تفيدل االجتماعي أنباء تداولت صفحات التواص

وقد قام املركز بالتواصل مع اهليئة املصرية العامة , حمطات الوقودبعض داخل 

على  مالحظة ما نشرفور ه أن , موضحةنفت تلك األنباء مجلًة وتفصياًلواليت للبرتول, 

تابعة الدورية ووفقًا إطار امل يف, قامت اللجان املختصة االجتماعيمواقع التواصل 

ملقتضيات عملها بالتوجه إىل احملطات املذكورة لسحب عينات من احملطات املشار 

مؤكدة أن نتائج حتليل تلك العينات أثبتت أن البنزين سليم ليها الستبيان املوقف, إ

وليس خملوطًا أو مغشوشًا وأن ما تردد حول هذا الشأن جمرد شائعات ال أساس هلا من 

 الصحة.

على استمرار ضمان جودة الوقود الذى ة كل احلرص صيحرأنها  شارت اهليئة إىلأكما 

, املنتشرة بكافة أحناء اجلمهورية يتم تسويقه من خالل حمطات التموين واخلدمة

 اإلداريةهناك جلنة فنية متخصصة مشكلة من قطاع البرتول وهيئة الرقابة وأوضحت أن 

على احملطات وسحب عينات عشوائية واملستمر  لدورياتقوم باملرور , ووزارة التموين

من حمطات اخلدمة لتحليلها ولتحديد العقوبات على احملطات يف حال وجود 

هذا اإلجراء مؤكدة أن خمالفات أو حيود عن املواصفات القياسية للمنتجات البرتولية,  

  من شأنه ضبط منظومة توزيع وتداول الوقود بكافة احملطات.

يف نشر احلقائق  ية ناشدت اهليئة املواطنني حتري الدقة واملوضوعية ويف النها

معلومات ال تستند إىل  والتواصل مع اجلهات املعنية باهليئة للتأكد من احلقائق قبل نشر 

 انتشار بنزين مغشوش وخملوط داخل حمطات الوقود
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تالعب يف األسعار  أي حقائق, كما ناشدت اهليئة املواطنني يف حالة وجود أي 

اإللكرتوني  املوقع  من خالل الدخول على احملددة للمواد البرتولية اإلبالغ عنها 

هلا    اخلط الساخن  االتصال على  ( أو  www.shakwa.eg  )  لبوابة الشكاوي احلكومية 

(16528.)  

 

 

ظر استرياد حبتفيد  أنباءالتواصل االجتماعي صفحات العديد من  أثري يف

روط اخلضروات والفاكهة املصرية يف دول اخلليج لعدم مطابقتها للش

اليت نفت وزارة الزراعة واستصالح األراضي, وقد قام املركز بالتواصل مع  ,واملعايري

مؤكدة على جودة وسالمة اخلضروات والفاكهة املصرية ومطابقتها  ,صحة تلك األنباء

استمرار واالشرتاطات الدولية املتفق عليها, وموضحة يف الوقت نفسه املعايري جلميع 

والفاكهة املصرية لدول اخلليج والدول األجنبية وعدم توقفها  عملية تصدير اخلضروات

معدالت الصادرات الزراعية قد شهدت زيادة كبرية منذ بداية هذا بل على العكس فإن 

 .% عن العام املاضي25مبعدل العام 

أن مجيع الرسائل التصديرية لدول اخلليج يتم إرفاق شهادتني معها, وأضافت الوزارة 

شهاد  هيصحة النباتية تؤكد خلوها من اآلفات احلجرية والشهادة األخرى  األوىل من ال

ل املنتجات الغذائية ذات األصل وللمعايري الدولية لتدا متبقيات املبيدات وهى وفقًا

 .املعروفة  باسم "الكودكس" يالنبات

حظر استرياد اخلضروات والفاكهة املصرية يف دول 

 اخلليج لعدم صالحيتها
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ل مجيع الصادرات الزراعية تنطبق عليها مجيع االشرتاطات من خالوتابعت الوزارة بأن 

لالشرتاطات الدولية  تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية املصرية اجلديدة وفقًا

واحلدود املعتمدة ملتبقيات املبيدات "معايري منظمة الكودكس", للحفاظ على مسعة 

مصر الزراعية, ورفع جودة املنتجات الزراعية املصرية سواء لالستهالك احمللى أو 

 .التصدير

فحص ومتابعة الصادرات ب املتعلقةاجلديدة أن تطبيق املنظومة  ىعلت الوزارة وشدد

املصرية من اخلضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ لألسواق الدولية, 

مصر, واحلد من متبقيات  يفأن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير ة مؤكد

 بها. لنسب املسموحللمعايري الدولية ل وفقًا املنتجات, املبيدات يف

ووسائل اإلعالم املختلفة بتحري الدقة ويف النهاية ناشدت الوزارة املواطنني 

واملوضوعية يف نشر احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية بالوزارة للتأكد من احلقائق 

قبل نشر معلومات ال تستند إىل أي حقائق, حتى ال يؤثر ذلك بالسلب على مسعة مصر 

 اإلضرار باالقتصاد املصري.التصديرية و

 

 

ُتفيد انتشر يف العديد من املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء 

الشامل  الصحيتطبيق قانون التأمني صخصة املستشفيات احلكومية بعد خب

اليت نفت صحة تلك وقد قام املركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, , اجلديد

التأمني ملستشفيات احلكومية بعد تطبيق قانون اخصخصة 

 اجلديدالصحي 
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املستشفيات احلكومية بعد  اجتاه خلصخصة يوجد أيمؤكدة أنه ال  ,اطعبشكل ق األنباء

للدولة, ملك هو  هذا القطاعأن حيث , الشامل اجلديد الصحيتطبيق قانون التأمني 

 وأن احلديث عن خصخصته ال أساس له من الصحة.

الدخول ضمن منظومة قانون التأمني  متاح لهالقطاع اخلاص ن وأشارت الوزارة إىل أ

 عالقة لذلك وال -حال توافرت فيها الشروط الالزمة لالنضمام للمنظومة -الشاملي صحال

مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة , موضحة أن ملستشفيات احلكوميةاصخصة خبأيضًا 

احلرص على صحة وسالمة مجيع  وأن الدولة حريصة كل, يف تقديم اخلدمات الطبية

من خالل  ة الصحية يف مصر ورفع كفاءتهااملرضى على حد سواء وتطوير املنظوم

حتسني اخلدمة املقدمة إىل املواطنني,  تطوير القدرات املادية والبشرية مبا يسهم يف

 .واالرتقاء مبستوى الرعاية الصحية

سيتم , قانون التأمني الصحي الشامل اجلديدويف نفس السياق, أوضحت الوزارة أن 

 يفاجلمهورية حمافظات ليصل لتغطية كل بشكل تدرجيي , 2018بداية من  هتطبيق

موضحة أنه , قانونالسيطبق بها  اليتأول احملافظات هي حمافظة بورسعيد  , وأن2032

النظام,  يف ًاكأن يكون املنتفع مشرتي اجلديد شرتط لالنتفاع خبدمات التأمني الصحي

تتحمل لى أن ع, يوليس اختيار يإلزامعلمًا بأن االشرتاك سيكون  لالشرتاكات ومسددًا

للعالج على نفقة  ييتم اإللغاء التدرجي, كما أنه سخزينة الدولة اشرتاكات غري القادرين

الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم ي ل مرحلة يتم تطبيق التأمني الصحك يفالدولة 

 .تطبيق النظام على اجلمهورية وحتال ميزانياته للتأمني
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لتحقق من أي معلومات أو واطنني يف حالة الرغبة يف اامل وزارةالناشدت ويف النهاية 

أما (, 2792375402االتصال على رقم الوزارة )يرجى  أخبار متداولة حول هذا الشأن

الشكاوي بوابة اإللكرتوني ل الدخول على املوقع يف حالة وجود أي شكاوي ميكن 

 .(16528) ااخلط الساخن هل االتصال على   ( أو www.shakwa.eg  ) احلكومية

 

 

 تفيد التواصل االجتماعي أنباء صفحات املواقع اإللكرتونية والعديد من  تداولت

صدور قرار من وزير الرتبية والتعليم بعدم عقد أي امتحانات لتالميذ الصفوف ب

وقد قام املركز بالتواصل مع وزارة الرتبية , االبتدائيةاألوىل باملرحلة الثالثة 

مؤكدة أنه مل ُيصدر أي قرار  ,صحة تلك األنباءاليت نفت , لفينوالتعليم والتعليم ا

وأن ما  إلغاء امتحانات الصفوف الثالثة األوىل باملرحلة االبتدائية هذا العاموزاري بشأن 

ال أساس هلا من شائعات يرتدد على صفحات التواصل االجتماعي من أنباء جمرد 

  الصحة.

متحانات ال, فلن خيضعوا االبتدائيالصف األول  نه بالنسبة لتالميذأ وأوضحت الوزارة

لألنشطة  حتريرية, لكن سيتم تقييمهم بطريقة )التقييمات الشفهية(, والتقوميات العملية

املستوى دون  -مقبول  -جيد -جيد جًدا  -صورة تقديرات )ممتاز يف الرتبوية وتكون 

ستعقد هلم امتحانات حتريرية ف أما بشأن تالميذ الصف الثاني االبتدائي, حيتاج لرعاية(و

 -جيد -ا جيد جًد -نتيجة هذه االمتحانات يف شكل تقديرات )ممتاز  وستكون عادية

, بالنسبة لتالميذ الصف الثالث االبتدائيأخريًا و ,حيتاج لرعاية(دون املستوى و -مقبول 

 إلغاء امتحانات الصفوف الثالثة األوىل باملرحلة االبتدائية هذا العام
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نتيجة هذه  ولكنحتريرية عادية هذا العام,  يًضا امتحاناتأستعقد هلم  أكدت الوزارة أنه

 .االمتحانات ستوضع يف صورة درجات

وزارة, مجيع وسائل اإلعالم املختلفة بتحري الدقة واملوضوعية الناشدت ويف النهاية 

يف نشر احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية بالوزارة للتأكد من احلقائق قبل نشر  

أوضاع  ام والتأثري سلبًا على معلومات ال تستند إىل أي حقائق, وتؤدى إىل بلبلة الرأي الع 

يرجى  للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأنو, نظومة التعليميةامل

أما يف حالة وجود أي شكاوي ميكن (, 0227963273االتصال على رقم الوزارة )

 ( أو www.shakwa.eg  ) الشكاوي احلكوميةبوابة اإللكرتوني ل الدخول على املوقع 

 .(16528) ااخلط الساخن هل تصال على اال 

 

أنباء ًتفيد  العديد من املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي انتشر يف

وقد قام املركز  ,ديري لبعض الطالب يف املدارسالعدوى باجلحاالت  انتشارب

غري اء لك األنبأوضحت أن ت واليت ,الرتبية والتعليم والتعليم الفينوزارة بالتواصل مع 

املدارس طالب أنه ال صحة النتشار حاالت العدوى باجلديري بني  مؤكدة, دقيقة

حاالت بل إن حقيقة األمر تتمثل يف رصد بعض كما أشيع,  مبختلف احملافظات

على منذ أكثر من شهر ومت التعامل معها حمافظة الدقهلية بني طالب العدوى باجلديري 

حالة مصابة وكان آخرها  حينها الزمةاإلجراءات ال مجيعاختذت و من قبل الوزارةالفور 

 بني طالب املدارسديري" اجل" عدوى ارانتش   
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بإدارة منية النصر التعليمية مبحافظة  االبتدائيةأبو السعود قصر الكردي  مبدرسة

 .من هذه العدوىلشفاء اآلن لالدقهلية, وقد متاثلت 

وزارة, مجيع وسائل اإلعالم املختلفة بتحري الدقة واملوضوعية الناشدت ويف النهاية 

احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية بالوزارة للتأكد من احلقائق قبل نشر  يف نشر 

أوضاع  معلومات ال تستند إىل أي حقائق, وتؤدى إىل بلبلة الرأي العام والتأثري سلبًا على  

يرجى  للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأنو, نظومة التعليميةامل

أما يف حالة وجود أي شكاوي ميكن (, 0227963273رة )االتصال على رقم الوزا

 ( أو www.shakwa.eg  ) الشكاوي احلكوميةبوابة اإللكرتوني ل الدخول على املوقع 

 .(16528) ااخلط الساخن هل االتصال على  

 

 

 

انتشر يف العديد من املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل االجتماعي أنباء تفيد 

بفرض البنوك رسوم على كل عمليات السحب واالستعالم عن الرصيد من 

املصري,  وقد قام املركز بالتواصل مع البنك املركزي ,ATMخالل ماكينات الـ 

, مؤكدًا أنه ال صحة على اإلطالق لفرض أي رسوم  نفي صحًة تلك األنباء متامًا والذي

اخلاصة بالبنك   ATM يف حالة السحب أو االستعالم عن الرصيد من خالل ماكينات الـ 

 التابع له كل عميل.

فرض رسوم على كل عمليات السحب واالستعالم عن الرصيد من خالل 

 ATMماكينات الـ 
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وأضاف البنك املركزي, أنه يف حالة قيام أي عميل بعملية السحب أو االستعالم عن 

فيتم يف هذه احلالة لبنوك أخرى غري تابع هلا,     ATM من خالل ماكينات الـ  الرصيد

 فرض رسوم على العميل ختتلف قيمتها من بنك ألخر.  

ووسائل اإلعالم املختلفة بضرورة حتري ويف النهاية ناشد البنك املركزي املواطنني 

به للتأكد من احلقائق  الدقة واملوضوعية يف نشر احلقائق والتواصل مع اجلهات املعنية

قبل نشر معلومات ال تستند إىل أي حقائق, حتى ال يؤثر ذلك بالسلب على االقتصاد 

 املصري.

 : ملحوظة

أي اإلبالغ عن برجاء  ,السيد املهندس رئيس جملس الوزراء بتوضيح احلقائق للمواطننييف ضوء اهتمام 

أو ساعة طوال أيام األسبوع،  24 ( على مدى0227927407أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي ) اتشائع

الشكاوى احلكومية  أو االتصال على رقم بوابة (rumors@idsc.net.eg)إرساهلا عرب الربيد اإللكرتوني 

(16528.)  

mailto:rumors@idsc.net.eg

