
                                                                 

 
         

                                

                                                  

                                                        
 

 

 
 

 املرحلة الثالثة مبادرة "دراجتك .. صحتك"
 

 

 :واسعارها انواع الدراجات 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   عدد الدراجات ابملرحلة الثالثة
 :كالتاىل  على عدة مراحلدراجة  (7200)لمبادرة  ابمجاىل عدد املرحلة الثالثة ليتم تنفيذ 

   " دراجة .  900"عدد املرحلة األوىل : 
 

 

 :   طريقة حصول املواطن على الدراجة 
شرة جبميع حمافظات اجلمهورية  تاملن) أبسبقية الدفع ( من خالل ماكينات شركة فورى  الدراجاتطرح يتم  -

 .   الثانية عصراً يف متام الساعة م 10/1/2021املوافق   االحد بداية من يوم 

 
 
 
 

 

 
 م

 
 املوديل 

 
السعر بعد 

 الدعم 

 
 أمجايل سعر الدراجة

 "بدون شحن"     

 
أمجايل سعر 

الدراجة  "متضمن  
 خدمة الشحن"

 
 

 
 خدمات ما بعد البيع 

 
كادر  على  شهادة ضمان ملدة عام  - ج 1998 ج 1909 ج 1894 دراجة جبلي 1

الدراجة وشهرين على األجزاء ، 
ضد عيوب الصناعة وليس سوء  

 االستخدام  . 

مركز صيانة مبصنع قادر   -
شارع   –للصناعات املتطور 

 مدينة نصر .   –الطريان  

 
 
2 

 
 

 دراجة هجني

 
 
 ج 2316

 
 
 ج 2331

 
 
 ج 2420



                                                                 

 
         

                                

                                                  

                                                        
 

 
 بيان بأماكن تسليم الدراجات بمحافظات الجمهورية ، ومنسق المبادرة بكل محافظة

 
 

 مكان التسليم موبايل الصفه االسم المحافظة م

منسق  أحمد عبده أبو القاسم قنا 1
 المبادرة

 مركز شباب مدينة قنا 01061243835

منسق  حمد حسنعصام م ش سيناء 2
 المبادرة

 نادى العريش الرياضى  01093147953

منسق  اسالم حسين عبدالكريم األقصر 3
 المبادرة

 مديرية الشباب والرياضة 01009272972

منسق  أحمد  أحمد حمد بني سويف 4
 المبادرة

 مركز شباب العبور 01202014559

البحر  5
 األحمر 

منسق  ممدوح خليفه
 المبادرة

 استاد الغردقة 01018729646

منسق  محمد فوزي محمد حسن اإلسماعلية  6
 المبادرة

 النادي النوبي 01224175428

منسق  حمد السيد السيدأ ج سيناء 7
 المبادرة

 استاد طور سيناء  الرياضي 01003663349

منسق  عالء بيومي شتية  المنوفية 8
 المبادرة

 نادي كفر المصيلحة 01003958523

منسق  الدين محمد مختار عماد بور سعيد 9
 المبادرة

مخزن عموم مديرية الشباب  01225544317
 والرياضة

منسق  وائل فهمي عبد هللا الشرقية 10
 المبادرة

 الصالة المغطاه بالزقازيق 01001087167

منسق  حسام كمال أبو سالم كفر الشيخ 11
 المبادرة

 مركز شباب كفر الشيخ 01007455410

منسق  نفي محمودمحمود ح السويس 12
 المبادرة

 ديوان عام المديرية 01001301795

منسق  عادل أحمد فؤاد رياض أسيوط 13
 المبادرة

 مركز شباب ناصر 01003538871

محمد حامد إبراهيم   القليوبية 14
 عزازي

منسق 
 المبادرة

 مركز شباب مدينة بنها 01005185928

منسق  د/ ضياء محمد عيسى المنيا 15
 المبادرة

 نادي المنيا الرياضي 01000213916

منسق  أحمد صدقي راشد دمياط 16
 المبادرة

الصالة المغطاه بمدينة رأس  01000530346
 البر

منسق  محمد السيد حسبو الطيب البحيرة 17
 المبادرة

فندق الشاب بإستاد دمنهور  01006206295
 الرياضي

منسق  عزت علي محمد أسوان  18
 المبادرة

 مدينة أسوان  كز شبابمر 01111531095

الوادي  19
 الجديد

منسق  محمد فكري يونس
 المبادرة

ش طريق -مدينة الخارجه  01092338467
 الداخله

منسق  أمير بدير الغرباوي الغربية 20
 المبادرة

 نادي سيجر  الرياضي 01222541334

منسق  علي عبدالرحمن عبده الدقهلية 21
 المبادرة

 والرياضة مديرية الشباب 01016690543

منسق  هاشم محمود هاشم سوهاج 22
 المبادرة

 توشكي مركز شباب 01026026081

منسق  محمد سعيد عبدالعزيز اإلسكندرية 23
 المبادرة

 مديرية الشباب والرياضة 01223368676



                                                                 

 
         

                                

                                                  

                                                        
 

منسق  أسامة عيد عبدالسالم الفيوم 24
 المبادرة

 قرية منشأة عبدهللا 01093468107

مرسي   25
 مطروح

منسق  محمد السيد أنور
 المبادرة

 مركز شباب مطروح 01062905177

 

 
 
 
 

 خطوات العميل للدفع من خالل فورى :  
 اىل منفذ فورى . ابلتوجهيقوم العميل  -

 يقوم العميل بطلب كود اخلدمة الختيار نوع الدراجة واحملافظة   -

 امجاىل سعر الدراجة  رقم الكود  اسم الكود 
   يزة  اجلقاهرة و الجبلي 
 شحن(السعر )بدون 

 جنية  1909 42020

 جبلي حمافظات 
 شحن(سعر  متضمن ) 

 جنية  1998 42021

 هجني القاهرة واجليزة  
 شحن( سعر )بدون  

 جنية  2331 42022

 هجني حمافظات  
 )متضمن  سعر شحن( 

 جنية  2420 42023

 

 يقوم العميل إبدخال رقم التليفون ورقم البطاقة .  -

 ستحق للدفع .امل يظهر للعميل املبلغ -

 الدفع ودفع املبلغ املستحق للتاجر .  بتأكيد يقوم العميل  -

 .  يتم طباعة إيصال ابملبلغ املدفوع  -
 

(  ج89يتحمل العميل مصاريف الشحن بقيمة )من على ماكينة فورى  "شحن الدراجة"يف حالة اختيار  -
ويقوم  ان داخل احملافظة ، على ان يتم توصيل الدراجة اىل اقرب مكتضاف على أمجايل سعر الدراجة ، 

 ( يوم من اتريخ دفع قيمة الدراجة .  14ابلتواصل العميل وتسليمة الدراجة خالل )مسئول شركة الشحن 



                                                                 

 
         

                                

                                                  

                                                        
 

اجة مبركز شباب اجلزيرة بداية من يوم  ، يتم تسليم العميل للدر  " الدراجة بدون شحن "يف حالة اختيار  -
موعد االستالم من خالل وزارة الشباب  "على ان يتم االتصال ابلعميل لتحديد م 17/1/2021

 والرايضة" .  

 
 
 
 

 

 يف حالة رغبة العميل يف اسرتجاع الدراجة :  
سعر الدراجة ابإلضافة   أمجايل% من  10صم ( يوم من اتريخ االستالم ، وخي2خالل )يسمح ابالسرتجاع    

خالل   املصري مبكاتب الربيد  لقومي ا ، ويتم إعادة املبلغ للعميل على الرقم  اىل حتمل العميل مصاريف الشحن
 :   كالتايلاالسرتجاع   اماكنأسبوعني من اتريخ اسرتجاع الدراجة ، على أن تكون 

 مركز شباب اجلزيرة   القاهرة واجليزة :   حملافظيت 
 مديرية الشباب والرايضة بكل حمافظة .    حمافظات اجلمهورية :  ابقي

 

 

 

 

MOUNTAIN BIKE ( KADER PHOENIX  ) 
 

 
 



                                                                 

 
         

                                

                                                  

                                                        
 

MOUNTAIN BIKE 26"ALLOY 21 SPEED 

FRAME ALUMINIUM 6061 ALLOY FRAME  

FORK SUSPENSION STEEL FORK WITH LOCK  

HEAD PARTS ED CHINESE BRAND 

HANDLEBAR  STEEL SWALLOW SHARP,620mm*1.2 x Ф 31.8   

STEM Ф 31.8/ Ф 28.6, H=43, ALLOY  

SEAT POST Ф 27.2*300*1.2T STEEL  ED  WITH QUICK RELEASE 

SADDLE LEATHER MODEL  

F/HUB M9*36H*14G*100MM*108,  QUICK RELEASE 

R/HUB M9*36H*14G*135MM*152mm, QUICK RELEASE 

RIM  26*1.75*36H*14G*H25mm A/V 

SPOKE 14G 

TYRE 26*1.95"  PHOENIX  A/V 

INNER TUBE 26*1.95"  PHOENIX  A/V 

CHAIN 1/2*3/32,110L, 7 SPEED  

CHAINWHEEL 24*34*42T/170  -170MM CHINESE BRAND 

F/DERAILLEUR SHIMANO - 3 SPEED 

R/DERAILLEUR SHIMANO -7 SPEED 

SHIFTER SHIMANO BRAND 

PROTECTION PLATE SHIMANO 

FREEWHEEL 7 SPEED  14-28T 

BB SETS CHINESE BRAND  

F/BRAKE CHINESE BRAND ALLOY DISC BRAKE 170MM 

R/BRAKE CHINESE BRAND ALLOY DISC BRAKE 170MM 

PEDAL SEMI ALLOY PEDAL  

ACCESSORY F&R STAND REFLECTOR,WHEEL REFLECTOR , WATCH, KICK STAND 

 

 

 )  KADER PHOENIX( HYBRID BIKE  

 



                                                                 

 
         

                                

                                                  

                                                        
 

 

 

 


