
تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 6502 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ DSUZ كبري

10/1/2015 140522 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى Ibm

10/1/2015 539861.38 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

7/1/2015 3262 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ  ادارة مرور قنا

7/1/2015 128709 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2015 2265 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2015 625 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2015 3262 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2015 2265 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 685 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا

1/1/2016 19859 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ اكرامي محمد عبد 
الرحمن

10/1/2015 760 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة العامة 
لبرید االسكندریة

7/1/2015 6710 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ االمطابع االمیریة
 

1/1/2016 1543 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ التعاون للبترول

1/7/2015 10158 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعبیة التعاونیة 
للبترول

1/1/2016 261 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة 
المالبس

1

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
4/9/2019 11:01:46 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 1044828 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للبناء 
بالبحیرة

كبري

10/1/2015 808024 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للتشید 
والبناء بالبحیرة

1/7/2015 425 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

1/7/2015 5252 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

محافظة بنى سویف

1/7/2015 36000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

محافظة بنى سویف

1/7/2015 1800 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

محافظة بنى سویف

1/1/2016 529 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

1/1/2016 1367 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 1724 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

1/7/2015 2750 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة

1/7/2015 3591 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 5490 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 7445 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

2

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/7/2015 8000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

1/7/2015 8235 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 9000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 36000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 45000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 63000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 29712 مناقصة 
محدودة

مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

7/1/2015 27000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 555 ممارسة 
محدودة

مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

1/7/2015 21400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 18000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 445 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 480 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

3

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 676 اتفاق مباشر مواد تزیت 

وتشحیم
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

10/1/2015 1028 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 1511 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 701 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

1/1/2016 24000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید

1/1/2016 1405 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

1/1/2016 9400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط

10/1/2015 3791 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا

1/1/2016 1444000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل

12/31/201
5

75000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

12/31/201
5

75000 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

10/1/2015 2835 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 10100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 81000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

4

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 97500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

10/1/2015 1950 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم

7/1/2015 1176 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2015 1800 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

1/7/2015 18000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة ةالتعاونیة 
للبترول

7/1/2015 25520 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ السویدى للكابالت

1/1/2016 173680 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ الشركة الحدیثة 
للمقاوالت وانشاء 
1/1/2016ورصف الطرق 209000 مناقصة عامة صیانھ طرق 

وجسور و كبارى
نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 342800 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 410200 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 660000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 799900 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 931000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 38000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الشرقیة 
للمصاعد

1/1/2016 49218 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ الشركة العربیة 
للمستلزمات 
البیطریة

10/1/2015 1045 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
ألدارة وخدمات 
الوثائق الھندسیة

1/1/2016 1842 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
للتوریدات 
7/1/2015 الحكومیة 1004 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 

واإلدارة
محافظة القاھرة
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1/1/2016 38000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المصریة 
للمصاعد

كبري

1/1/2016 38000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 140 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المصریة 
   لنقل البیانات
TE Data

10/1/2015 1300 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة 
3/20/2016والتوكیالت 1550 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 800 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 1300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 4537 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة

7/1/2015 429 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2015 45497 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
 للصناعات

7/1/2015 136493 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة

1/1/2016 13200 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
 لمھمات المكاتب

7/1/2015 990 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة

7/1/2015 885 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 1400 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 368500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ الشركةالحدیثة 
للمقاوالت وانشاء 
ورصف الطرق

7/1/2015 3000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ العامة 2000

1/1/2016 67050 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ الفالكوني 
للمصاعد االمنة

10/1/2015 118000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ المجموعة المتحدة 
العمال الھندسیة
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10/1/2015 77 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المحافظة كبري

10/1/2015 126 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

1/7/2016 3630 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المركزالھندسي 
لتصنیع وتجارة 
المقطورة

1/1/2016 10100 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ المصریة 
للتوریدات

10/1/2015 15500000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ المصریة 
للمقاوالت العبد

10/1/2015 1760 اتفاق مباشر اصدار كتب و 
مجالت ونشرات 
 ثقافیھ و علمیھ

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  المطابع االمیریة

10/1/2015 2629 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

10/1/2015 3494 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 5885 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 403200 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المقاول  عبد 
الشافي محمد 
حسن

10/1/2015 302400 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المقاول عبد  
الشافي محمد 
حسن

1/1/2016 708480 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المقاول عبد 
الشافي  محمد 
حسن

7/1/2015 215000 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول عبد 
الشافي محمد 
7/1/2015حسن 280000 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 96500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا

1/1/2016 117700 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 175800 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 206200 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 226000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 241920 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 245600 مناقصة عامة صیانھ طرق 

وجسور و كبارى
نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المقاول عبد 

الشافي محمد 
حسن

كبري

1/1/2016 251250 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 291440 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 309750 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 318720 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 320800 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 322560 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 348480 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 368550 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 401000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 405000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 496650 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 502000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 551750 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 712000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 288000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المقاول عبد 
الشافي محمدحسن

7/1/2015 253200 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول 
عبدالشافي محمد 
1/1/2016حسن 300400 مناقصة عامة صیانھ طرق 

وجسور و كبارى
نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا

10/1/2015 702800 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 1144130 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول مصطفي 
لبیلي

1/1/2016 326000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المكتب  العربي 
العمال المدنیة

1/1/2016 1551 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المكتب العربي 
العمال  المدنیة

1/1/2016 177500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 71250 مناقصة عامة صیانھ طرق 

وجسور و كبارى
نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ المكتب العربي 

العمال المدنیة
كبري

10/1/2015 125000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 145600 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 171090 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 219000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 257000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 268750 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 284750 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 317500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 337500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 341200 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 346550 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 387200 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 402600 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 425700 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 441500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 445600 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 652800 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 500000 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 548000 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 598000 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 350950 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المكتب العربي 

لالعمال المدنیة ( 
( نجع حمادي

كبري

1/1/2016 37836 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ المكتب الفني 
للمقاوالت

1/1/2016 346440 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 278550 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ المؤسسة 
االسالمیة  
للمقاوالت 0م 0 
محمود خیري 
زیاد

10/1/2015 96000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ النصر للمرافق 
والتركیبات

7/1/2015 1523 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون البرید

10/1/2015 5978 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع اال 
10/1/2015 میریة 3448 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

1/1/2016 1744.6 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
1/1/2016األمیریة 1400.3 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الشئون 
الصحیة

1/10/2015 3421 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة

1/1/2016 539 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة

1/1/2016 770 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/7/2015 1287 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
1/7/2015 االمیریة 888 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

محافظة بنى سویف

1/1/2016 854.7 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة

1/1/2016 2717 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 1291 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة

1/10/2015 3421 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 984 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر

وكتب
دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 االمیریة

كبري

10/1/2015 100320 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
باالمیریھ

10/1/2015 440 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون مطابع 
االمیریة

10/1/2015 4975 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2015 4070 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 9005 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 1028 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 550 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون مطابع 
االمیریھ

1/7/2016 1031 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
 للمطابع االمیریة

7/1/2015 1578 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 6926 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 2740 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید

7/1/2015 6926 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
 للمطابع باالمیریة

10/1/2015 1578 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
 لمطابع االمیریة

7/1/2015 286 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

7/1/2015 109890 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 6066 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
 للتصنیع

10/1/2015 350150 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/7/2015 7095 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العربیة 

 للتصنیع
كبري

10/1/2015 837000 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

10/1/2015 1430 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2015 24300 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2015 214500 ممارسة 
عامة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2015 11250000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 23500000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 28000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 125000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 130000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 134000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 185000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 265000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 150000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الھیئة القومیة 
لالستشعار من 
البعد وعلوم 
الفضاء

10/1/2015 12000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الھیئة القومیة 
لالنتاج الحربى 
شركة قھا 
للصناعات 
المتطورة

10/1/2015 180000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 450000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 

الصرف الصحى
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الھیئة القومیة 
 لالنتاج الحربي

كبري

1/7/2016 2000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة القومیة 
 للبرید

10/1/2015 1950 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید

1/1/2016 4500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

12/31/201
5

6000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

12/31/201
5

6500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 3000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 50000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

1/1/2016 488 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة لعامة 
لشئون المطابع 
االمیریھ

10/1/2015 394433 مناقصة عامة كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ الیكس بوك سنتر

10/1/2015 4275900 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى تنمیة صناعة 
تكنولوجیا 
المعلومات

7/1/2015 750 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ جریدة االھرام

7/1/2015 13440 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ جریدة الجمھوریة
 

7/1/2015 730 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2015 170350 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ جھاز مشروعات 
 الخدمة الوطنیة

2/11/2016 25625 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

7/1/2015 50000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 24160 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ جین كیم

1/1/2016 2156 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ حداید وبویات 
الجامعة

1/1/2016 2156 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة

1/1/2016 247 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ حسني حسني 
السقا
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 1999 مناقصة 

محلیة
مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ حسني حسني 
السقا

كبري

1/1/2016 4983 مناقصة 
محلیة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 1970 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ دار اخبار الیوم

7/1/2015 1970 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 1970 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل

9/30/2015 1104130 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة  المروة 
للمقاوالت

10/1/2015 167526 مناقصة 
محلیة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة  وائل 
حسني عبد العظیم

7/1/2015 68805 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ A.H.I شركة

10/1/2015 1550 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ  mcv شركة

10/1/2015 45000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2015 65605 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2015 217330 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

7/1/2015 336960 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اتصاالت 
 مصر

7/1/2015 22000 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2015 39750 مناقصة 
محلیة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة احمد ھاشم 
عبد الباقي

1/1/2016 1686 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة استرین 
للتجارة

1/10/2016 2377732 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة اسكندریة 
للمقاوالت

12/31/201
5

129076 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اسمارت 
سرفیس فور 
سمارت كار

1/1/2016 30525 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة اسمارت 
سلیوشیر

10/1/2015 6591 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة اكرستون
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 28928 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة اكرستون كبري

7/1/2015 200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االتحاد 
العربي لالدوات 
الصحیة

10/1/2015 248700 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة االتحاد 
للمقاوالت 
العمومیة  
المتكاملة

1/1/2016 316250 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 189300 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة االتحاد 
للمقاوالت 

1/1/2016العمومیة المتكاملة 255795 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 307500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 316250 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 355500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 391000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 430000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 430500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 442500 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 520000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/10/2015 1159400 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة االسواق 
المتحدة المصریة

7/1/2015 36900 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االعالنات 
 المصریة

1/1/2016 100000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة االھرام 
المصریة الجھزة 
االطفاء

1/1/2016 1031 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ  شركة الجمھوریة

10/1/2015 474 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید

10/1/2015 2232 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 439100 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الحق 
 للمقاوالت

7/1/2015 999870 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الحمد 
للمقاوالت

15

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
4/9/2019 11:01:46 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 1546 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة الرشاد 
للتوریدات 
العمومیة

كبري

10/1/2015 139128 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الرضا 
المصریة 
للمستلزمات 
 الطبیة

10/1/2015 3790 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة

10/1/2015 3790 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة

1/1/2016 3900 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة الرضا 
للمستلزمات 
 الطبیة

1/10/2016 114298 مناقصة عامة مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة الصقر 
للمقاوالت

10/1/2015 88000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة العرباوي 
للمقاوالت 

والتوریدات العامة
12/31/201

5
627 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

التنمیة المحلیة
قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العز 
لصیانة السیارات

1/1/2016 3940 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

12/31/201
5

4700 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

12/31/201
5

13905 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

12/31/201
5

13909 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 30668 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ قطاع التنمیة اإلداریة

10/1/2015 614677 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة العوضي 
للمقاوالت 
المتكاملة

1/7/2016 129150 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المحارث 
واالھندسة

10/1/2015 45650 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المدار 
للمقاوالت  خالد 
عبد القادر

1/1/2016 1693 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المعادي 
الھندسیة للسیارات

1/1/2016 2404 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

12/31/201
5

5722 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

12/31/201
5

6278 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المعادي 
الھندسیة للسیارت
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
12/31/201

5
11249 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

التنمیة المحلیة
قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المعادي 
الھندسیة للسیارت

كبري

1/1/2016 44622 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة المعز 
للتوریدات 
والمشتریات 
الطبیة

1/1/2016 24850 ممارسة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 5500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 8500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 23650 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 68641 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 25725 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 1450 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 29028 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 125468 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 153367024 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة المقاوالت 
المصریة

7/1/2015 47741000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة المقاوالت 
المصریة ( مختار 
( ابراھیم

7/1/2015 8250000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة المقاولون 
العرب

7/1/2015 9000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 27500000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

3/16/2016 40000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 42000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

3/16/2016 50000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 52000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى
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7/1/2015 52840000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 

الصرف الصحى
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة المقاولون 
العرب

كبري

3/16/2016 75000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 80000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 81500000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 93000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 118000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 119000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 149000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 156000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 156880000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 167640000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 197164000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 246000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 275000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 360000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 379670016 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

18

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
4/9/2019 11:01:46 AM
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10/1/2015 3260 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة الملك 
فیصل للتجارة 
وتوزیع الكاوتش 
والبطاریات

كبري

1/1/2016 590 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ شركة النصر 
لقطع غیار 
السیارات

9/1/2015 464640 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة النصر 
للخدمات الوطنیة 
كوین سرفیس

7/1/2015 12000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة النصر 
للمبانى 
واإلنشاءات 
7/1/2015 (ایجیكو 30000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 

الصرف الصحى
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 53000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 65000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 91000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 120000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

1/1/2016 979000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة اوتراك 
 للمعدات الثقیلة

1/1/2016 6250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 979000 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

12/31/201
5

109350 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اوالد رجب 
للتجارة

1/1/2016 507 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایتامكو 
الدولیة للتجارة

7/1/2015 647463 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بابل 
للمقاوالت

10/1/2015 880 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بافاریا
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1/1/2016 42172 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة بیع 
المصنوعات

كبري

7/1/2015 3490 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة

1/1/2016 152000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة تارجت 
للتجارة 
والمقاوالت 
العمومیة

10/1/2015 867 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة تجارة 
الحلو الكبري 
للزجاج

10/1/2015 28319 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة تكنو ساینت 
لالجھزة العلمیة

10/1/2015 1132 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 14750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 13660 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة جاما 
جروب

7/1/2015 11550 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 32140 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 19200 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 4755 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 2600 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 9204 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 12000 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 13255 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 1170 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 35400 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 987862 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة خلفاء 
حلمي عوض
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 1033461 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة خلفاء 
حلمي عوض

كبري

7/1/2015 55000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رایا 
للخدمات العلمیة

7/1/2015 57000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

12/31/201
5

12763 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة رویال 
لتجارة السیارات

1/1/2016 275.25 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة زیروكس

10/1/2015 11998 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة

7/1/2015 275 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا

7/1/2015 1325000 مناقصة عامة البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة زیروكس 
 مصر

1/1/2016 10864 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة سمارت 
سرفیس فور 
سمارت كا ر

12/31/201
5

536 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة سمارت 
سرفیس فور 
1/1/2016سمارت كار 888 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

التنمیة المحلیة
1/1/2016 1345 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

التنمیة المحلیة
1/1/2016 6640 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

التنمیة المحلیة
1/1/2016 2114 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

التنمیة المحلیة
قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة سمارت 
سیرفیس فور 
سمارت كار

7/1/2015 1695 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة صناعة 
 وسائل النقل

10/1/2015 281 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 4850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة صیدناوى 
فرع الخازندار

10/1/2015 167766 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة طارق 
حجاج  حسن / 
العروبھ للمقاوالت

10/1/2016 4945 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ شركة عمر افندى 
السویس
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 18600 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست 
میدیكال 
انترناشیونال

كبري

10/1/2015 20900 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة كارجاس

1/1/2016 46500 مناقصة 
محدودة

مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة كمبیوتك 
العالمیة

1/1/2016 3700 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 30523 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفیتا

1/1/2016 1386 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شركة محاریث 
الھندسة

7/1/2015 29805 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة مصر 
 للبترول

7/1/2015 2988 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 2988 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2015 12603 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 9050 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 1314 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بجامعة حلوان قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
 والشرق االوسط

10/1/2015 2992 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

7/1/2015 712000 ممارسة 
عامة

ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة مودرن 
 موتورز

10/1/2015 712000 مناقصة 
محدودة

وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2015 1032000 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2016 3310 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة میدیكال 
الب

كبري

1/1/2016 14132 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة نور االیمان

7/1/2016 2362 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة ومكتبات 
 برناسوس

7/1/2015 19800 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة یوسف 
عالم

10/1/2015 555270 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركةعبد العزیو  
الدكماوي

10/1/2015 148222 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركةكمال 
محمدطھ حسان/ 
مكتب العمید 
للمقاوالت

7/1/2015 5148500 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ عبد الرحمن تامر 
عبد الرحمن

7/1/2015 256880000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ عثمان احمد 
عثمان

7/1/2015 242430 ممارسة 
عامة

اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  فوجیستو مصر

1/16/2016 1730891 ممارسة 
عامة

اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

7/1/2015 22000 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى فودافون

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ قسم السیارات 
 بالمدیریة

10/1/2015 307824 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مجلس الدفاع 
الوطنى

10/1/2015 590756 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مجموعة (3) 
الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة بدمیاط

10/1/2015 397150 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مجموعة المستقبل 
الطبیة فالكون

7/1/2015 11575 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محالت محمد 
یقوت

10/1/2015 317700 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ محموعة(2) 
مسعد روزیق 
وشریكھ

10/1/2015 1000 مناقصة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ مخازن محافظة 
قنا
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 730452 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مدرسة الزرقا ع 

المھنیة ( الجمعیة 
( التعاونیة بدمیاط

كبري

10/1/2015 649597 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مدرسة میت 
ابوغالب (  السید 
( یوسف زعتر

10/1/2015 35 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز الحساب 
 العلمي

7/1/2015 86 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 180 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 2440 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

10/1/2016 18475 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 29629 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

9/1/2015 149800 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مركز بحوث 
وتطویر الفلزات

7/1/2015 15000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ  مصلحة الكیمیاء

10/1/2015 530 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مصلحة سك 
 العملة

10/1/2015 43097128 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مصنع الطائرات 
الھیئة العربیة 
للتصنیع

7/1/2015 200000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

10/1/2015 19700 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مطابع المخابرات

10/1/2015 1320 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مطابع محافظة قنا
 

1/1/2016 99 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 352 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2015 3800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة الجامعة

10/1/2016 16000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 25480 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 271713 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتب ابناء 
بسیوني للمقاوالت
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 444124 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب االندلس 
للمقاوالت

كبري

10/1/2015 40725 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب االیمان 
للمقاوالت 

العامةوالتوریدات

10/1/2015 93200 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب الدعایة 
للمقاوالت

9/30/2015 132590 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مكتب الربیع 
للمقاوالت

1/1/2016 2500400 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتب السلكاوي 
للمقاوالت العامة 
ورصف الطرق

10/1/2015 42340 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب الصادق 
للمقاوالت

1/1/2016 331458 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مكتب المتحدة 
للمقاوالت ( باسم 
(/ السید شریف

10/1/2015 174715 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب النور 
للھندسة 
والمقاوالت

10/1/2015 498059 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب النیل 
للمقاوالت

10/1/2015 500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب برید 
الجامعة

10/1/2015 1750 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب برید 
مطروح

10/1/2015 48200 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مكتب سینیور 
لالستشارات 
الھندسیة

1/1/2016 11156 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ مكتبة اوسكار

10/1/2015 1465 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ مكتبة سمیر وعلى
 

12/31/201
5

416 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى منصور شیفورلیھ

12/31/201
5

676 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 435 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ قطاع التنمیة اإلداریة قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى منصور شیفورلیھ كبري

7/1/2015 21996 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  موبینیل

10/1/2015 241050 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة وایت 
ھورس للمقاوالت 
العمومیة

1/1/2016 827091 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ میجاتك للھندسة 
والمقاوالت

10/1/2015 2472800 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى ناسیونال 
تكنولوجى

10/1/2015 30000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ نور االیمان 
للتورید

10/1/2015 14490 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ نور االیمان 
 للتوریدات

1/7/2015 11500 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ ھندسة بني سویف

1/1/2016 128276 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ وائل معوض 
احمد بسیوني

10/1/2015 9900 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ وزارة االنتاج 
الحربى

7/1/2015 13194 مناقصة عامة مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ وزارة الداخلیة

7/1/2015 20000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ وزارة الصحة

7/1/2015 20000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة
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