
تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 1600 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ 23000 كبري

10/1/2015 9163 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى AD_REPUB
LTC

10/1/2015 2055 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ te data

10/1/2015 1125 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 289900 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ابر كول للتكییف

10/1/2015 44336320 مناقصة 
محدودة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى ابناء المھندس 
محمود حنفى 
سھمود

10/1/2015 53316328 مناقصة 
محدودة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

7/1/2016 4497.5 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ابوقیر تریدنج 
للتجارة الدولیة

4/1/2016 2420725 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اجیبترا

7/1/2016 273125 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ احمد حامد على 
الدین

1/1/2016 121754 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ احمد عبد الرؤف 
عبد الحمید

3/12/2017 1184546 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ احمد عبد الفتاح 
للمقاوالت

3/12/2017 1370853 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

3/12/2017 1693440 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

4/1/2016 1656.4 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ادارة الحمایة 
المدنیة
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7/1/2016 480 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ادارة المساحة 
 العسكریة

كبري

7/1/2016 28700 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

1/1/2016 29700 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ ادارة المساحة 
بالقوات المسلحة

7/1/2016 21624850 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
لحمایة الشواطئ

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اركیمارین 
للمقاوالت

7/1/2016 3740000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

قطاع حمایة البیئة ھیئات خدمیھ اسواق المتحدة

7/1/2016 53745 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ اشرف ابراھیم

7/1/2016 692934 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 266050 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ اشرف ابراھیم 
محمود

4/1/2016 1712182 مناقصة عامة نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى اكسبریس لخدمات 
االمن والحراسة

1/1/2016 223850 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ االحمدي 
للمقاوالت 
والتجارة

4/1/2016 178612.5 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ االدارة العامة 
التصاالت 
الشرطة

7/1/2016 19 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ اإلدارة المركزیة 
لشئون الدمغة 
7/1/2016ورسم التنمیة 9500 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر

وكتب
الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2016 5580 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى االسراء للتجارة 
 والتوریدات

10/1/2015 4328 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 
األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ االشقر للمقاوالت

1/1/2017 55995 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 
األوبرا

7/1/2016 5400 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ االعالنات 
المصریة
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7/1/2016 11800 اتفاق مباشر نفقات نشر و 

 اعالن
نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ االعالنات 
المصریة

كبري

7/1/2016 16500 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 78000 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ االمارات لالعمال 
البحریة 
والتوریدات

1/1/2016 5071 ممارسة 
محدودة

نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االمانة العامة 
لرئاسة مجلس 
الوزراء

4/1/2016 13025 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى االمتیاز للكابالت

1/1/2016 1039 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االمطابع االمیریة
 

7/1/2015 2918 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 46600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ االنتاج الحربي

4/1/2016 275 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االندلس 
للتوریدات اجھزة 
وطابعات 
ومستلزمات 
كمبیوتر

7/1/2016 89324 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االنشطة 
التكنولوجي

6/1/2015 113100 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االنظنة المتحدة 
للتجارة والتسویق

4/1/2016 1795 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الترا الب

4/1/2016 39475 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الترا الب ساینس

3/1/2017 2350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ التعاون للبترول

10/1/2016 920 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2016 24000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید
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4/1/2016 9933 مناقصة عامة مواد تزیت 

وتشحیم
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ التعاون للبترول كبري

7/1/2017 73 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2017 3500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2015 332 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

1/1/2016 737 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 818 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 64600 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلنتاج الحربى

قطاع الدفاع 
واألمن القومى

7/1/2016 18770 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
اإلنتاج الحربى

4/1/2016 3640 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

7/1/2016 14300 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 32 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم

6/1/2015 4900 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

التعلیم بطنطا

10/1/2015 15800 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2017 5250 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ التعاون للبترول 
بالقاھرة
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الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:03:32 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 17616 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیة التجاریة 
واالنتاجیة

كبري

7/1/2016 40000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 594094 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
الھالى الخلفاوى

10/1/2016 1024991 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
الھالى عزیة 
اللحم

4/1/2016 784 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
للعاملین بمدریة 
الشباب والریاضة

4/1/2016 1471 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1526 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1569 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 7455 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 4948 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
للعاملین بمدریة 
الشیاب والریاضة

1/1/2016 1605699 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة العمال 
 التشیید والبناء

1/1/2016 134910 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا

1/1/2016 148900 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا

7/1/2016 135000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة النتاج 
وتورید مواد 
البناء ساندستون

10/1/2016 6063630 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة النشاء 
والتعمیر بابو تیج

10/1/2016 24457576 مناقصة عامة مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة النشاء 
والتعمیر 
بالقوصیة
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4/1/2015 417500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لتصنیع 
واستغالل 
المحاجر

كبري

4/1/2015 621680 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 1243 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة 
1/1/2016المالبس 281 مناقصة 

محلیة
مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید

4/1/2016 1204 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة 
المالبس الجھزة

1/1/2016 2250 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
اإلنتاجیة 
لألساسات 
المیكانیكیة 
واإلنشاءات

7/1/2016 14920 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لالعمال 
المتكاملة

1/1/2016 147850 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
اإلنتاجیة لإلنشاء 
والتعمیر بأبوتیج

10/1/2015 1825293 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 28375204 مناقصة 
محدودة

تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للتشید 
10/1/2015والتعمیر باسیوط 1679535 مناقصة 

محدودة
صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

10/1/2015 357500 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للخدمات 
المعماریة لالنشاء 
والتعمیر بساحل 
سلیم

10/1/2015 445880 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
الصناعیة لمنتجى 
ادوات النظافة

4/1/2016 95040 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
بالبحیرة

4/1/2016 784 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
الستھالكیة 
للعاملین بمدریة 
الشباب والریاضة

4/1/2016 1471 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة
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4/1/2016 1526 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 

الستھالكیة 
للعاملین بمدریة 
الشباب والریاضة

كبري

4/1/2016 1569 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 3041 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 4948 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 7455 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1063 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 239 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 54421 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
ألھالى الطالبیة

1/1/2016 4500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
لالساسات 
المیكانیكیة

1/30/2017 340019 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة المنیا إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لالنشاء و التعمیر 
بالمنیا

7/1/2016 40700 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لالنشاء والتعمیر 
 بالقوصیة

7/1/2016 113220 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لالنشاء والتعمیر 
 بدیروط

10/1/2015 82 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

10/1/2015 1000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 438 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 16800 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

10/1/2015 609.5 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة
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4/1/2016 2614 اتفاق مباشر مواد تزیت 

وتشحیم
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

4/1/2016 2851 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 322 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

10/1/2016 138650 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

7/1/2016 1250 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القلیوبیة

4/1/2016 867 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة

4/1/2016 8100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

4/1/2016 5830 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

4/1/2016 16995 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 418 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

4/1/2016 1100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 1100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 12600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة
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4/1/2016 10200 مناقصة عامة مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

4/1/2016 2000 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 10575 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2016 1110 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

10/1/2016 640 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

4/1/2016 1754 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 3340 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 9000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 14400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط

7/1/2016 22000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 1600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج

4/1/2016 3465 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة قنا

10/1/2016 7160 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

1/1/2017 4000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 2000 ممارسة 
محدودة

مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ
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10/1/2016 19505 ممارسة 

محدودة
مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

7/1/2016 10000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

7/1/2016 19500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

المجلس األعلى 
للجامعات

قطاع التعلیم جھاز إدارى

7/1/2016 175750 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

1/1/2016 5553 مناقصة 
محلیة

مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

4/1/2016 40000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2016 116000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 75000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

10/1/2015 19500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 4009 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 45000 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

7/1/2015 3100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة الضرائب 
العقاریة

4/1/2016 7500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة الضرائب 
العقاریة

4/1/2016 1000 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة الضرائب 
العقاریة
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7/1/2016 371 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

7/1/2016 530 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة سك العملة

7/1/2016 10725 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة سك العملة

7/1/2015 35250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 46520 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2016 2241 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2015 14300 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 14600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2016 14912 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

4/1/2016 15100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 15100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2016 15100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

1/1/2016 48600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز بحوث 
الصحراء
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4/1/2016 50400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

4/1/2016 25000 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز بحوث 
الصحراء

7/1/2016 49750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

نقطة التجارة الدولیة

7/1/2015 54000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة

10/1/2016 152500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 22830 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

4/1/2016 14700 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 107910 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 24500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 49000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 49000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2016 39500 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 8327 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 31400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 32900 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 35600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة
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1/1/2016 39500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

كبري

10/1/2015 22500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

1/1/2016 22500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

4/1/2016 22500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

1/1/2016 103 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 126 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم اإلسكندریة

6/1/2015 1275 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 25500 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم جامعة بورسعید

7/1/2016 188410 مناقصة 
محدودة

مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 20850 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز البحوث 
الزراعیة

4/1/2016 2115 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز البحوث 
الزراعیة

4/1/2016 2700 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة

1/1/2016 4650 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مستشفى بنھا الجامعى
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7/1/2016 22400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول بالقاھرة

كبري

7/1/2016 1100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید

10/1/2015 10800 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط

1/1/2016 129000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

1/1/2016 715 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

10/1/2016 3900 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة الضرائب 
العقاریة

4/1/2016 1374 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 53250 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 144 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى

4/1/2016 212 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى

4/1/2016 392 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى

4/1/2016 16700 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 36000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

2/1/2016 11250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ
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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
7/1/2016 70200 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول بالقاھرة

كبري

7/1/2016 360000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

10/1/2015 1950 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة

1/1/2016 1000 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
للبترول بالقلیوبیة

10/1/2015 7700 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للبترول بدمیاط

7/1/2016 55333 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
للبترول فرع 
دمیاط

1/1/2016 3481363 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
للتشیید ومواد 
البناء

1/1/2016 17600 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
 للحاسبات

1/1/2016 40826 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 26743 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2016 31163 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 550 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

4/1/2016 7030 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

4/1/2016 14620 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

4/1/2016 11003 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

معھد التخطیط القومى

12/1/2016 12000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

15

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
10/1/2016 6272 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
 للحاسبات

كبري

10/1/2016 3842 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
السیاحة

4/1/2016 2241 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
الصناعة

9/1/2016 1960 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

4/1/2016 4100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 7950 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2016 8165 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 5119 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 703510 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الجمعیة 
التعاونیةالنشاء 
والتعمیر

10/1/2015 3563.6 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الجھاز القومى 
لتنظیم اإلتصاالت

1/1/2016 1498750 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الحاسبات المتقدمة 
((اكت

7/1/2015 1580000 مناقصة عامة البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 304000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الحسین للمقاوالت 
العمومیة

10/1/2015 523500 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الحناوى

4/1/2016 185625 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الخدمات 
للتوریدات

4/1/2016 4370 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الدلتا الصناعیة 
((ایدیال

10/1/2015 540000 ممارسة 
محدودة

وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الدولیة لتصنیع 
وتجمیع السیارات 
((انترباص
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الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 195660 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الدولیة للتجارة 
والتوكیالت

كبري

1/1/2016 2450 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الدولیة للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 3960 مناقصة 
محلیة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

10/1/2015 6683.6 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

4/1/2016 5340 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الرضا 
للمستلزمات 
الطبیة

4/1/2016 1888.15 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الریادة 
للمستلزمات 
الطبیة

7/1/2016 42812 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ السركة المصریة 
 لتجارة االدویة

7/1/2016 14580.4 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 22007.5 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 30450 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى السویدي لالضاءة 
والكابالت

4/1/2016 29381 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى السویدي للكابالت

7/1/2016 70991608 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ السید المغاوري 
علي عبد الرحمن

1/1/2016 935 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة االلمانیة 
للمستلزمات 
الطیبة

10/1/2016 1154737.5 مناقصة عامة نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الشركة االھلیة 
للمقاوالت

4/1/2016 3135 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
الجھزة المكتبیة

7/1/2016 11660 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1567 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 152163 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الدولیة 
الدارة وخدمات 
الوثاءق الھندسیة

4/1/2016 2641 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
لتحویل االوراق
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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 87000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الدولیة 
لتحویل الورق 
وتعبة خامات 
الطباعھ

كبري

4/1/2016 353 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
لتحویل الورق 
وتعبئة خامات 
 الطباعة

10/1/2015 7762.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 665600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الدولیة 
لتحویل الورق 
وتعبئة خامات 
الطباعھ

7/1/2016 330 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الدولیة 
لالستیراد 

والتصدیر وتجارة 
الزجاج

4/1/2016 14494942 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة الدولیة 
للتجارة والتسویق 
والتوكیالت 
التجاریة

7/1/2015 3795 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة العالمیة 
للكھلرباء 
والمیكانیكا

7/1/2016 11930055 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الشركة العالمیة 
للھندسة 
والمقاوالت

10/1/2015 31651696 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 8610270 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

4/1/2016 23750 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ الشركة العربیة ( 
( امیكو

10/1/2015 1246785 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الشركة العربیة 
العالمیة 
للبصریات

3/12/2017 386942 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الشركة العربیة 
لالنشاء 
والمقاوالت

1/1/2016 4015 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة العربیة 
للتوریدات 
المیكانیكیة 
 والكھربیة

4/1/2016 35000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2016 14308 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ الشركة العربیة 
للمستلزمات
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 3010 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة العربیة 

 للمقاوالت
كبري

4/1/2016 26327 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 47980 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة العربیة 
 للمھمات الطبیة

8/1/2016 23700 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الغربیھ 
لتجارة االخشاب

4/1/2016 16500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

10/1/2015 71983 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة القابضة 
لمیاه الشرب

1/1/2016 3960 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة القطریة 
للمستلزمات 
4/1/2016 الطبیة 1320 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

4/1/2016 990 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

1/1/2016 1155 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 1155 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 3370 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة القومیة 
لالسكان

2/26/2017 3370 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة القومیة 
 لالسمنت

10/1/2016 8663750 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
للتجلرة 
ةوالمقاوالت

10/1/2015 60500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
للطابعھ والنشر

10/1/2015 386806 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
للطباعھ

10/1/2015 143858 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 46750 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
للطباعھ والنشر

10/1/2015 627000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 93600 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 46750 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ
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4/1/2016 60500 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
للطباعھ والنشر

كبري

7/1/2016 43000 ممارسة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  الشركة المصریة
tedata

10/1/2015 5690.32 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
الفرعونیة للسیاحة

4/1/2016 52250 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
الوطنیة 
للھیدرولیك 
(ھیدرولیك 
(مصر

1/1/2016 13272 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
صیانكو

7/1/2015 136400 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
النظمة الطاقة 
الشمسیة

10/1/2016 35200 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
النظمة المتطورة

1/1/2016 2970 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لتصمیم النظم 
االلكترونیة

10/1/2015 1320 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لتصمیم وتصنیع 
النظم االلكترونیة

1/1/2016 619.95 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لتصنیع النقل

7/1/2016 271.48 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لتصنیع وسائل 
النقل

10/1/2015 678.05 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 713.89 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 57400 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 615616 اتفاق مباشر و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

معھد التخطیط القومى
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10/1/2015 12117 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لتصنیع وسائل 
النقل ( غبور 
( مصر

كبري

10/1/2016 193920 اتفاق مباشر و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 316 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لالتصاالت فرع 
 سوھاج

4/1/2016 873 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
لالستیراد 
والتسویق

1/1/2016 3364 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا

7/1/2016 50000 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للتأمین التكافئي

10/1/2015 48622 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 85562.77 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للتجارة الوكیل 
zf المحلى لشركة

7/1/2016 64152 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
للتوریدات 
 الحكومیة

4/1/2016 7260 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للمصاعد

4/1/2016 25740 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 49500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 2166973 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للمقاوالت 
والدیكور

7/1/2015 10560 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للنشا والخمیرة 
 والمنظفات

4/1/2016 40462.5 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
للھندسة 
واالنشاءات

7/1/2016 415 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المصریة 
 لنقل البیانات

1/1/2016 10860 ممارسة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

1/1/2017 650 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الشركة المصریة 
   لنقل البیانات
TE Data7/1/2016 2380 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
مدیریة التربیة والتعلیم
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1/1/2016 8500 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
   لنقل البیانات
TE Data

كبري

10/1/2015 80000 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

1/1/2016 158127 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 1680 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

7/1/2016 4380 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

10/1/2015 102750 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
te لنقل البیانات

9/5/2016 3750 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 7500 ممارسة 
محدودة

تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
 لنقل البیانات

tedata

7/1/2015 350000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
لنقل الكھرباء

7/1/2015 9000000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

7/1/2015 43939200 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

7/1/2015 5900000 ممارسة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

7/1/2015 61192 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

7/1/2015 51000000 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

12/7/2016 605 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
كانون

12/7/2016 907 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق
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12/7/2016 1815 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 

والمرافق
محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 

كانون
كبري

7/1/2016 1914 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

7/1/2015 43905 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الھندسیة 
لتصنیع الورق

4/1/2016 58415 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 9196 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 14876 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة الھندسیة 
لصناعة السیارات

7/1/2015 8250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة الھندسیة 
لالنظمة المتطوره

4/1/2016 440 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة كانون

4/1/2016 742.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 715 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 70490 ممارسة 
عامة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

4/1/2016 440 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة 
4/1/2016والتوكیالت 1320 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
7/1/2016 3060 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
1/1/2016 1300 اتفاق مباشر مستلزمات 

تصویر
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 2870 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 5300 مناقصة 
محلیة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 2240 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 8100 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 8100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة
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7/1/2016 20250 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة 
والتوكیالت

كبري

4/1/2016 8100 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 3349 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة شمال 
سیناء

4/1/2016 968 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة 
والتوكیالت 
ببورسعید

1/1/2016 1275 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
 للصناعات

10/1/2016 51219 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة الھندسیة 
 لمھمات المكاتب

10/3/2016 31635 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

10/1/2016 957 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2015 1340 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 49800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة الوطنیة 
للتویردات 
العمومیة

1/1/2016 258340 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركھ المصریة 
لصیانة وتجارة 
مھمات المكاتب

10/1/2016 7914 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ الشروق لتورید 
االدوات 
الكھربائیة

4/1/2016 450 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشروق 
للمقاوالت 
والتوریدات 
الحكومیة ( 
شریف  محمد 
( الجابري

4/1/2016 24984 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الصالون االخضر 
ببنى سویف

10/1/2015 10312.5 اتفاق مباشر نفقات الحفالت و 
االستقباالت

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العالمیة لتجارة 
النجف 
والكریستال

3/12/2017 355708 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ العالمیة للتوریدات 
والمقاوالت
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7/1/2016 4744240 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز التنفیذى 
للمشروعات المشتركة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى العجیمي 
للمقاوالت

كبري

4/1/2016 7925 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العدوي جروب

4/1/2016 1936 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

4/1/2016 1866 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العربي للصناعھ 
والتجارة (توشیبا 
(العربي

10/1/2016 160469 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ العربیة فالكون

4/1/2016 51750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العربیة لصناعة 
المستلزمات 
10/1/2015(الطبیة (امیكو 207000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 82500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ العربیة للتجارة 
والتوكیالت

10/1/2016 1245 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 3300 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العربیة للمھمات

10/1/2015 83465 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

12/1/2016 14080 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الغدارة العامة 
لالعالنات 
بمؤسسة االھرام

10/1/2015 3000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الفا ایجیبت لنظم 
الحاسبات

4/1/2016 3103.93 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى القاھرة لتوزیع 
السیارات

10/1/2015 1356.3 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى القاھرة لتوزیع 
خدمة السیارات

10/1/2015 1518 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 2279.9 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

9/1/2016 1492908 مناقصة عامة صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اللؤلؤة البحریة 
للغطس
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9/1/2016 1297582 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 

لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اللؤلؤة البحریة 
للغطس

كبري

7/1/2015 880 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المانسترلى 
لألطارات 
والبطاریات

4/1/2016 35000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المجد للتجارة

10/1/2016 483555.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ المجموعة الدولیة 
للدھانات الحدیثة 
( ( میدو

7/1/2016 7520 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعة العالمیة 
لكنولوجیا 
المعلومات

2/1/2016 4000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعة المتحدة 
العمال الھندسیة

10/1/2015 42722872 مناقصة 
محدودة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ المجموعة 
المصریة الدولیة 
للھندسة 
 والمقاوالت

7/1/2016 442910 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المجموعة 
المصریة 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 16750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 67000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 50000 اتفاق مباشر نفقات تشغیل لدى 
الغیر ومقاولى 
 الباطن

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ المجموعة 
الھندسیة المتكاملة

10/1/2016 1918 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المجموعھ 
الھندسیة للتجارة 
والمقاوالت

10/1/2016 290 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ المدینة الصناعیة

10/1/2015 13500 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ المركز التجارى 
الدولى

7/1/2016 19884 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 36565 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المركز التجاري 
العربي

7/1/2016 7436 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ المركز الدولى 
للخدمات الطبیة 
7/1/2016باسیوط 27280 مناقصة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 7280.36 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

26

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:03:32 AM
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7/1/2016 8699.98 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة قنا إدارة محلیھ المركز الدولى 

للخدمات الطبیة 
باسیوط

كبري

7/1/2016 3327.51 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 8250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركز الطبى

1/1/2016 33000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركز الطبى 
المصرى

4/1/2016 20790 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركز الطبى 
المصرى الدولى 
لالدویة

9/5/2016 9647.25 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المركز العام 
لمعلومات شیكات 
مرافق القاھرة

9/1/2016 135566 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المركز العربى 
للتجارة والھندسة

10/1/2016 9180 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ المركز الفني

4/1/2016 12250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 29880 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 61286632 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ المساھمة 
المصریة 
للمقاوالت

4/1/2016 106150 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة االسبانیة

4/1/2016 2704 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة 
االیطالیة 

للتوریدات الطبیة
7/1/2016 6187 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المصریة الدولیة 
لتكنولوجیا الغاز

4/1/2016 19800 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة الدولیة 
للصناعات 
7/1/2016(الدوائیة (ایبیكو 439581 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
7/1/2016 17466 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 44000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المصریة برنت 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 1398.7 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة لتصنیع 
وسائل النقل

1/1/2016 9075 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة 
 لالتصاالت
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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 13750 مناقصة عامة مستلزمات تعلیمیھ 

و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة 
 لالتصاالت

كبري

1/1/2016 48622 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المصریة للتأمین 
التكافلى

1/1/2016 194490 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2017 101775 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ المصریة 
للتوریدات

10/1/2015 10860 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة لنقل 
TE البیانات

7/1/2016 775 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ  المطابع االمیریة

7/1/2016 6201 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 71.54 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة

10/1/2016 1401.2 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 150 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 354.82 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 737.9 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2016 3481 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القلیوبیة

10/1/2016 3135 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

12/7/2016 3138 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

4/1/2016 750 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 2000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط

10/1/2016 3559 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 14928 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 4193 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 2684 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح
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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 64680 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر

وكتب
مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ كبري المطابع االمیریة

7/1/2016 81840 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 2909 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

10/1/2016 13558 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

7/1/2016 71500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 1576 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

10/1/2015 1155 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 1232 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 8930 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 466 مناقصة 
محدودة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 260 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 920.15 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلنتاج الحربى

قطاع الدفاع 
واألمن القومى

10/1/2016 1864 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 770 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

1/1/2016 6930 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 52800 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 187440 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2016 37300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 43064 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

10/1/2016 28523 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

7/1/2015 2597 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
7/1/2015والبترول 4609 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2016 8598 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة
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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 102526 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ كبري المطابع االمیریة

10/1/2015 1815 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 88 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
7/1/2016الدینیة 192 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 5226 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 19629 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 431 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 5930 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 204707 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 113437.5 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

قطاع حمایة البیئة

7/1/2016 32857 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

7/1/2016 4389 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

1/1/2016 13000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المعادى الھندسیة 
للسیارات

1/1/2016 22111.13 ممارسة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 14853 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 15334.43 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 10633846 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 5484 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المعادى لھندسة 
السیارات

1/1/2016 104445 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المعھد القومى 
 للقیاس والمعایرة
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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 49000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ المعیة التعاونیة 
للبترول

كبري

10/1/2015 2520072 مناقصة 
محدودة

مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ المقاول / وسام 
محمد احمد طایل

7/1/2016 307005 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

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

7/1/2016 407005 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 14186.12 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المنصور 
شیفرولیة

10/1/2016 1515 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ المؤسسة الدولیة 
للتوكیالت

3/1/2017 2085 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2015 175 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المؤسسة العالمیة 
للتصنیع 
والتوریدات

7/1/2016 1462200 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز التنفیذى 
للمشروعات المشتركة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى المؤسسة العامة 
النشاءات

10/1/2015 11770 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المؤسسة العربیة 
لصیانة اصالح 
السیارات

10/1/2015 1727 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة 
المصریة للتجارة 
والتوریدات محمد 
محمود

10/1/2016 13000 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ النصر للتوریدات 
العامة

10/1/2016 9386207 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 461763.75 مناقصة عامة نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ النصر للمقاوالت 
العامة

4/1/2016 760000 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى النیل الدولیة 
لألجھزة الطبیة

10/1/2016 37740000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ النیل العامة 
لالنشاء والرصف
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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 61250000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ النیل العامة 
لالنشاء والرصف

كبري

1/1/2016 627475 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى النیل لالدویة

7/1/2016 1040.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى النیل للتوریدات 
الطبیة

10/1/2015 29920 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة االمداد 
والتموین

4/1/2016 222 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة الثقومیة 
للبرید

7/1/2017 1423 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة العامة 
بالمطابع االمیریة

1/1/2015 2170 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
لشون المطابع 
االمیریة

7/1/2016 12610 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع اال 
10/1/2015 میریة 203 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

7/1/2016 850 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 1032 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 1386 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 6000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2015 1323 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الصناعة

4/1/2016 19352 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 220 اتفاق مباشر شراء حقوق 
المؤلفین

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
األمیریة

10/1/2016 858 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم

4/1/2016 154 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 4950 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 االمیریة

1/1/2016 12485 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة
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7/1/2016 1980 اتفاق مباشر كتب و مجالت 

ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 االمیریة

كبري

4/1/2016 9442.6 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة

7/1/2016 2772 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 352 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 648 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 7350 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 194 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 717 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 1004 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 4414 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 223 مناقصة 
محلیة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 5060 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة القوى العاملة

6/30/2016 7931 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح

7/1/2016 9158 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 18700 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 115429 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 11363 اتفاق مباشر اصدار كتب و 
مجالت ونشرات 
 ثقافیھ و علمیھ

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

1/1/2016 13521 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

10/1/2015 300190 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

1/1/2016 532 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة
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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 648 اتفاق مباشر كتب و مجالت 

ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 االمیریة

كبري

7/1/2016 77 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة سك العملة

7/1/2016 50 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 1895 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

4/1/2016 5280 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

4/1/2016 371 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 371 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 3349 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

1/1/2016 4133 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2015 1761 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2015 3410 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2015 5500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2016 4304 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

7/1/2016 4584 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

نقطة التجارة الدولیة

4/1/2016 42680 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

7/1/2016 2083.4 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2015 2459 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 11322 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

10/1/2015 6328.3 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 12986.6 اتفاق مباشر شراء حقوق 
المؤلفین

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى
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10/1/2015 7451.1 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 االمیریة

كبري

1/1/2016 8360 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2016 55 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

10/1/2015 998 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم

4/1/2016 1155 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

10/1/2015 1430 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

10/1/2016 12474 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

تعلیم جامعة بنھا

10/1/2015 1155 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 12160 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 15012 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 19352 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 26309 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2016 935 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

7/1/2016 636900 اتفاق مباشر نفقات تشجیع 
التألیف و المؤلفین

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

4/1/2016 154 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مركز البحوث 
الزراعیة

4/1/2016 624 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مركز البحوث 
الزراعیة

7/1/2016 1384 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
7/21/2016 باالمیر یة 34320 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة

1/1/2016 385 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ
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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 1197 ممارسة 

محدودة
صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 باالمیریة

كبري

1/1/2016 16703 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

7/1/2016 221 مناقصة 
محلیة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید

7/1/2016 405 مناقصة 
محلیة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 5280 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

4/1/2016 589 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 5192 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2015 48196 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 28855 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 83487 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2016 40115 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

10/1/2015 3575 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
لشئون المطابھ 
 االمیریة

4/1/2016 2207 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون مطابع 
االمیریة

7/1/2016 1369 مناقصة 
محلیة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید

7/1/2016 237 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2016 90 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

معھد التخطیط القومى

1/1/2015 662 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
لشئون ىالمطابع 
االمیریة

10/1/2015 2000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة العامة 
 للبرید
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2015 17000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الھیئة العامة 

للبرید بالدقھلیة
كبري

4/1/2016 385 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة العامة 
للرقابة االمیریة

10/1/2015 58990 ممارسة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
للكتاب

10/1/2015 310000 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
للمساحة

7/1/2016 772.2 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
للمطابع األمیریة

7/1/2016 22340 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الھیئة العامة 
 للمطابع االمیریة

4/1/2016 10615 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة

4/1/2016 836 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الغربیة

7/1/2017 90 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 2574 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

1/1/2017 6254 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح

10/1/2015 11737 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

1/1/2016 2207 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2016 1760 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة سك العملة

7/1/2016 658 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 7526 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 462 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 209 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

6/1/2015 341 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2016 935 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
6/1/2015 3783 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر

وكتب
التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 

 للمطابع االمیریة
كبري

7/1/2016 4818 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام المركز القومى 
للبحوث التربویة

10/1/2015 47 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 70180 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج

1/1/2016 5911 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
 لمطابع االمیریة

10/1/2016 217 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العامھ 
للمطابع االمیریة

10/1/2015 6736000 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
 للتصنیع

1/1/2017 2498364 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة

4/1/2016 850000 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة

1/1/2016 25105 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

1/1/2016 1030150 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

4/1/2016 56900 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

7/1/2016 64700 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 11477 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 9800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

7/1/2016 4680 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 6450 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 9450 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 264344 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 

 وشبكات
نفقات الصیانھ مركز بحوث 

الصحراء
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الھیئة العربیة 
 للتصنیع

كبري

10/1/2016 90400 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 72210 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 63000 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

4/1/2016 8821880 ممارسة 
عامة

وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الھیئة العربیة 
للتصنیع مصنع 
قادر

1/1/2016 190300 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الھیئة العربیة 
للتنصیع مصنع 
الیكترونیات

10/1/2015 46300 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة الفنیة 
بمجلس الدفاع 
الوطنى

10/1/2015 485300 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

7/1/2016 45000 اتفاق مباشر تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الھیئة القومیة 
لالستشعار عن 
البعد وعلوم 
الفضاء

10/1/2015 600000 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الھیئة القومیة 
لالستشعار من 
البعد وعلوم 
الفضاء

10/1/2015 10000 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الھیئة القومیة 
 للبرید

7/1/2016 30000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

1/1/2016 1500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس

10/1/2016 4000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة

7/1/2016 5000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

10/1/2016 4000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید

39

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:03:32 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2016 2000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة القومیة 

 للبرید
كبري

10/1/2016 400 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 3000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل

1/1/2017 25000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح

7/1/2016 10000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

7/1/2016 45600 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

1/1/2016 500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

1/1/2016 10000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 20000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2015 14130 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

7/1/2015 6000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

4/1/2016 1000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2016 8754 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

11/17/201
6

1000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مصلحة سك العملة

4/1/2016 1225 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 2000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 5000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2015 4000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2016 20000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ
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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 3190 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ الھیئة القومیة 
 للبرید

كبري

7/1/2015 3632 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2015 4000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

7/1/2016 240 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 3000 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 7000 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

تعلیم اإلسكندریة

8/15/2016 3000 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

تعلیم جامعة بنھا

1/1/2016 6000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

7/1/2016 15000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 3500 اتفاق مباشر مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مركز البحوث 
الزراعیة

10/1/2015 11278 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة المصریة 
العامة للكتاب

1/1/2016 10000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الھیئة المصریة 
العامة للمواصفات 
والجودة

10/1/2016 6798 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الوطنیة المتحدة 
لالطارات 
والبطاریات

1/1/2017 50746048 ممارسة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 
األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ الوطنیة ترافكو

1/1/2016 28500000 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الوطنیة للمقاوالت 
 العامة

4/1/2016 28500000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

10/1/2015 2390974.7
5

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ امین مصطفى 
محمد مصطفى

4/1/2015 1999000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ انجال رفاعي 
للمقاوالت
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 2800.7 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ اوتراك للمعدات 
الثقیلة

كبري

4/1/2016 80011.03 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 684783 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 25936 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح

10/1/2015 44026 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 174000 مناقصة عامة و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ اوتو ایجیبت

7/14/2016 329900 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اوربت ساینتفك

1/1/2016 1125 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اوالد ذكي بخیت 
سعد

10/1/2016 649.75 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ اونیكس لالجھزة 
المكتبیة

10/1/2016 203.4 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

3/1/2017 5627 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

4/1/2016 616200 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اى اس ایمیجینج 
سولیوشن

7/1/2016 13770 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایبكو ( المصریة 
الدولیة للصناعات 
( الدوائیة

4/1/2016 89600 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ایجل للمقاوالت 
العامة والتوریدات

1/1/2016 18760 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایجیبت للتجارة 
والھندسة

10/1/2016 175000 مناقصة عامة و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ ایجیبت للمصاعد 
والساللم

4/1/2016 5975 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایھاب محمد علي 
عید عرام

4/1/2016 147500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ بابیروس لتحویل 
الورق

4/1/2016 247500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 459000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ بابیروس لتحویل 
الورقذ
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7/1/2016 8415 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ بافاریا مصر فرع 
الفیوم

كبري

4/1/2016 30000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى باورلیمتد 
للمصاعد

4/1/2016 30000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 214995 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى برفكت تكنولوجي

4/1/2016 247610 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

7/1/2016 244170 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى بروفیشنال

1/1/2016 410907 مناقصة 
محلیة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ بكري عبد الستار 
جوده

1/1/2016 49500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  بي ام ایجیبت

1/1/2016 49995 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 574 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى بیت االكاوتش 
والبطاریات

1/1/2017 46870 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ بیع المصنوعات 
المصریة

4/1/2016 11244 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ بیوت االزیاء 
 الراقیة

7/1/2016 42300 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ تبمكو تكنولوجى 
للمعدات الطبیة

1/1/2016 511325 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ تكستي للصناعھ

1/1/2016 396000 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى تكنولوجي فیجن

4/1/2016 126 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ توریدات محافظة 
بورسعید
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10/1/2016 245 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ توریدات محافظة 
بورسعید

كبري

10/1/2016 82 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

2/26/2017 5857 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ توكیل مصر 
القدیمة احمد 
عمارة

10/1/2015 13400 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جریدة األھرام

7/1/2016 12870 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ جریدة الجمھوریة
 

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط

10/1/2016 4000 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 1750 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 32500 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى جلوبال تكنولوجى

4/1/2015 1344785 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ جمعة بدر نوح 
للمقاوالت 
 العمومیة

4/12/2016 238188 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1713968.8
8

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ  جمعیة الفتح

12/7/2016 5000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ جمعیة محافظة 
بور سعید 
االستھالكیة

9/1/2016 4880000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ جھاز الصناعات 
والخدمات البحریة

7/1/2016 12086504 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ جھاز الصناعات 
والخدمة البحریة 
الشركة المصریة 
الصالح وبناء 
السفن

7/1/2017 40000 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز بحوث 
ودراسات التعمیر 
بوزارة االسكان
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10/1/2015 1344 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز تنمیة مدینة 
اسیوط الجدیدة

كبري

1/1/2016 50000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز خدمة 
المشروعات

10/1/2015 141432 اتفاق مباشر مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز مدینة 
اسیوط الجدیدة

9/5/2016 4375000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز مشروعات 
اراضى القوات 
المسلحة

1/1/2016 100000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز مشروعات 
الخدمة المدنیة

7/1/2016 158400 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ جھاز مشروعات 
 الخدمة الوطنیة

7/1/2016 349965 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 126750 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2016 100000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

9/5/2016 100000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 251430 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

معھد التخطیط القومى

4/1/2016 1173230 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

معھد التخطیط القومى

4/1/2016 1236040 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 265220 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 49658 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2016 97708 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

10/1/2016 97767 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة
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10/1/2015 2304270 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ جھاز مشروعات 
 الخدمة الوطنیة

كبري

7/1/2015 4400 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 4400 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

4/1/2016 2833380 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ جھاز مشروعات 
الخدمة الوطنیة 
4/1/2016وزارة الدفاع 12429120 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 2300 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 20663624 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم

1/1/2016 10633846 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز مشروعات 
الخدمة الوظنیة

4/1/2016 115 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ حداید وبویات 
الجامعة

10/1/2015 44709000 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ حسنى عبد العزیز 
على للمقاوالت 
وانشاء ورصف 
الطرق

10/1/2016 69481000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ حسني عبد العزیز 
علي للمقاوالت

10/1/2016 7956 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ حلوانى مصر 
الصعیدى

10/1/2015 4363447 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ حمودة للمقاوالت 
المتكاملة

10/1/2016 558315 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ خالد بیومي مختار

1/1/2016 67371 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى خطاب بیبر 
بوینتت
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10/1/2016 945945 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ خلیفة عبد السمیع 
على

كبري

4/1/2016 12551 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار أخبار الیوم

4/1/2016 7750 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 1750 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید

6/1/2015 3000 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید

6/1/2015 5320 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید

6/1/2015 6580 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید

6/1/2016 6580 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید

4/1/2016 1120 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار الثقافة العربیة

9/5/2016 750 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار الدرعات

10/1/2015 770 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار الدفاع 
للصحافھ والنشر

10/1/2015 1080 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار المدرعات

10/1/2015 840 اتفاق مباشر نفقات الحفالت و 
االستقباالت

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 390 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار جامعة 
المنصورة 
7/1/2016 للطباعة و النشر 1265 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 2745 اتفاق مباشر اصدار كتب و 
مجالت ونشرات 
 ثقافیھ و علمیھ

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 18136 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة
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7/1/2016 1375 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار جامعة 
المنصورة 
 للطباعة و النشر

كبري

7/1/2016 2755 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 8410 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 10500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 15697 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 6465 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط

10/1/2016 4200 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط

10/1/2016 9925 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط

1/1/2016 217 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار جامعة دمیاط 
للطباعة والنشر

1/1/2016 285 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

تعلیم دمیاط

1/1/2016 2728 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط

1/1/2016 3008 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط

1/1/2016 14968 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط

1/1/2016 2014 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط

1/1/2016 5081 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط

1/1/2016 6483 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط

4/1/2016 1500000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ دار ضباط 
الحراسة

4/1/2016 5030 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار ضباط المشاة
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1/1/2016 27140 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 

التدریبیھ
تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار ضباط المشاة كبري

10/1/2016 8932 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ دلتا للتجار ة 
والتوكیالت 
التجاریة

10/1/2016 2000 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ دیوان عام 
محافظة البحیرة

4/1/2016 1603 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ دیوان عام 
 محافظة دمیاط

1/1/2016 796450 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى رودیا حنوسیتكى 
ایجیبت للتجارة

1/1/2016 352091.09 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سانوفى افینش

10/1/2015 15853 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ سشركة الطاقة 
المصریة باور 
ایجیبت

7/1/2016 60000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سمارت سیستمز 
لالجھزة العلمیة

7/1/2016 2986 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى سمیر وعلي

4/1/2016 1185 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  سورس ایجیبت

1/1/2016 1333500 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى سوفت تریند

1/1/2016 240947.09 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سوفیكم فارم 
لالدویة

10/1/2016 536250 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ سید فوزى ركامى

7/1/2016 3960 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سیدیكو لالدویة

7/1/2016 9575 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 32240 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ سیمنس 
للتكنولوجیا

7/1/2015 18900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شرطة توب 
تكنولوجي

9/1/2016 102300 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ABB شركة
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1/1/2016 9533.38 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 

للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى كبري mcv شركة

4/1/2016 15400 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ  Nalko شركة
Egypt

7/1/2015 3690 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ  soft شركة
trend

4/1/2016 10860 ممارسة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  شركة
TEDATA

7/1/2016 2640 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

قطاع حمایة البیئة ھیئات خدمیھ

7/1/2016 108675 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة أبو الھول 
للتكییف

7/1/2016 21375 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 4814 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة ابو حتة 
لتجارة السیارات

4/1/2016 30000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة ابو قیر 
للصناعات 
الھندسیة 
باالسكندریة

1/1/2016 766 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة اتصاالت 
 مصر

10/1/2015 4300 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة 
اجروانتناشونال

7/1/2016 4350000 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة اجیبكوا

12/7/2016 966 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة احمد عیش

12/7/2016 594 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2016 26724 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة اسبكترا 
جروب

1/1/2016 998341.31 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة اسكندریة 
لتوزیع الكھرباء

4/1/2016 38000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اسما 
تكنولوجى
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 70000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اسما 
تكنولوجى

كبري

10/1/2015 131250 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 8236200 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 8236200 ممارسة 
عامة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 102750 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 411000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

1/1/2016 15565 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اطلس 
العامة للمقاوالت

1/1/2016 8030 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 13896 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اطلسكوا 
ایجیبت للتجارة

10/1/2015 3153 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اطلنط 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 24952 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة اكرستون

7/1/2015 1185 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االتحاد 
العربي للحداید 
7/1/2015والبویات 1264 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

1/1/2016 6407 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة االتحاد 
المصریة للتجارة

4/1/2016 15000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االزیاء 
الحدیثة فرع 
المعادي

7/1/2015 19147.5 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة اإلسراء 
للتصنیع

10/1/2016 9540 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة االعالنات 
 المصریة
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4/1/2016 12000 اتفاق مباشر نفقات نشر و 

 اعالن
نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االعالنات 
 المصریة

كبري

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 21648 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة االعمال 
الھندسیة 
البورسعیدیة

3/12/2017 1487821 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة االمیر 
للمقاوالت

3/1/2017 336 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة االھرام 
لالحبار

10/1/2016 1782 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

4/1/2016 1018750 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االھلى 
الجھزة الحاسب

10/1/2016 28250 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة الجمال 
للبویات

10/1/2016 53901 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 28930 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ  شركة الجمھوریة

10/1/2016 935 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید

10/1/2016 1291.15 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 3745.4 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 2600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

7/1/2016 78000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 75 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

4/1/2016 20193 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة الجمھوریة 
باالسكندریة

7/1/2016 3760 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الجمھوریة 
لألدویة

4/1/2016 412.5 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة
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7/1/2016 5967 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الجمھوریة 
لألدویة

كبري

4/1/2016 13916.17 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 5800 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 4400 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة

4/1/2016 1156.1 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 11410 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

7/1/2016 52000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 11033 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 556 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط

1/1/2017 5497230 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة الجواد 
للمقاوالت 
والتوریدات 
والرصف

10/1/2016 6585315 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة الجیزة 
العامة للمقاوالت 
واالستثمار 
العقاري

7/1/2016 94 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الحسناء 
للتوریدات العامة

10/1/2015 13500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الحسین 
الدولیة

1/1/2016 59500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 260940 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 2500000 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2017 556429 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة الحق 
 للمقاوالت

7/1/2016 22640 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الخلیج 
 العربى

4/1/2016 19950 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الدار 
العربیة لتجارة 
الورق
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4/1/2016 17500 ممارسة 

عامة
ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الدار 
العربیة لتجارة 
الورق

كبري

4/1/2016 41430 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 43000 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الدبیكى 
دیاجنوستیك

10/1/2015 12089 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الدلتا 
للتجارة والتوزیع

10/1/2016 24000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الدوحة 
للتجارة

10/1/2015 399960 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الر حاب 
للتجارة 
والتوریدات

10/1/2016 163346.41 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شركة الرشاد 
للمقاوالت

10/1/2016 220983 مناقصة 
محلیة

مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 5446.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة الرضا 
المصریة 
للمستلزمات 
 الطبیة

4/1/2016 1650 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الرضا 
للمستلزمات 
 الطبیة

7/1/2016 42806376 مناقصة عامة اخرى نفقات الصیانھ الجھاز التنفیذى 
للمشروعات المشتركة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة الرواء

7/1/2016 52583832 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الجھاز التنفیذى 
للمشروعات المشتركة

7/1/2016 1539200 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
لحمایة الشواطئ

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الري 
الشغال العامة

5/29/2017 204881 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة الزھراء

10/1/2016 11987.15 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید

7/1/2017 120 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة السعید
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10/1/2016 998913 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة السالم 
للمقاوالت 
العمومیة

كبري

1/1/2016 7680 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة السویدى 
لالدوات 
والكابالت 
 الكھربائیة

10/1/2015 3337635.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الصقر 
للمقاوالت 
العمومیة

10/1/2015 410872 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الصناعات 
العربیة الحدیثة

10/1/2016 17938.75 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة العبور 
( للبویات ( باكین

10/1/2016 285673.41 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

7/1/2016 7420 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العربى 
للصناعة

4/1/2016 2550 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة العربي 
لتكنولوجیا 
االضاءة

10/1/2015 1230 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العربي 
للتجارة والصناعھ

1/1/2016 32000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

8/1/2016 8670 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 200 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بنھا

1/1/2016 8470 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة العز 
لصیانة السیارات

10/1/2015 30668 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

7/1/2015 4700 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العز 
لصیانھ السیارات

10/1/2015 34890 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العزب 
للمقاوالت 
واالستثمار 
العقارى

9/5/2016 7595 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العزب 
للمقاوالت 
واالستشمار 
العقارى
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4/1/2016 114750 ممارسة 

عامة
تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة العزبى 
الطبیة

كبري

10/1/2015 9378 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العزبي 
للتجارة والصناعھ

4/1/2016 83976 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة العزیى 
الطبیة

1/1/2016 7940.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفا 
للتوریدات

1/1/2016 9281.75 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 20977 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الفؤاد 
الھندسیة

10/1/2016 153562 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة الفیروز 
عصام ابراھیم 
القطان

10/1/2015 7764 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة القاھرة 
لتوزیع السیارات

10/1/2015 148.5 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 3103.9 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 5634.23 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 6450.9 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 969.1 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة القاھرة 
لتوزیع السیارات 
ابو غالى

10/1/2015 1189.54 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 1417.8 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة القاھرة 
للتكییف

4/1/2016 1182 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الكابالت 
الكھر بائیة
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10/1/2016 548606 مناقصة 

محدودة
نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة الكامل عبد 
العال عبد الغفار 
وشریكھ

كبري

10/1/2015 21720204 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة الكتروھانى 
للتوریدات 
والتركیبات 
الكھربائیة

10/1/2015 44976804 مناقصة 
محدودة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

10/1/2015 1698174 مناقصة عامة اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 2754750 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

4/1/2016 42995 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اللرحاب 
للتجارة 
والتوریدات

10/1/2016 34770 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة اللوتس 
للمقاوالت

10/1/2016 440 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة الماسة 
لالحبار 
والطابعات

10/1/2015 4160 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المتحدة 
للطباعھ

2/26/2017 4160 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المتحدة 
للطباعھ والنشر

4/1/2016 796678 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة المجد 
للتجارة 
والتوریدات

7/1/2016 44284 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة المجموعة 
المصریة 
لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2015 385 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المجموعة 
الھندسیة

4/1/2016 643 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة المحاریث 
 الھندسیة

4/1/2016 79530 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 138000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة المحمدى 
للمقاوالت 
 والتوریدات

10/1/2015 177777.16 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المحمودیة 
العامة للمقاوالت
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1/1/2016 1635 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 

للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المختار 
وشریكھ 
للتوریدات

كبري

1/1/2016 82416 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المد 
لتصنیع الورق

4/1/2016 67500 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة المدینة 
للتبادل التجارى

8/1/2016 1320 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة المركز 
العربي للتجارة

1/1/2016 4000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة المشد 
للحداید والبویات

1/1/2016 7920 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 780 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة 
المشروعات 
الھندسیة 
والتكنولوجیھ

1/1/2016 708000 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى شركة المصطفي 
للمقاوالت

1/1/2016 82502 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة المصطفي 
للمقاوالت و

10/1/2015 1538.5 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المعادى 
الھندسیة للسیارات

10/1/2015 76144.9 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 3524990 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة المقاولون 
العرب

10/1/2015 600000 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

10/1/2015 344866976 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

10/1/2015 119999896 اتفاق مباشر مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

7/1/2015 72933176 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ
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7/1/2016 39967828 اتفاق مباشر مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة المقاولون 
العرب

كبري

1/1/2016 440000 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 34588 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المنار 
للتوریدات 
الحكومیة

10/1/2015 2168.99 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المنصور  
للسیارات

10/1/2015 2168.99 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المنصور 
للسیارات

1/1/2016 738000 ممارسة 
محدودة

وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 345.3 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2017 2727643 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة المھندس 
محمد محمد الفقي 
وشركاه

7/1/2016 14623 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المھندسین 
العرب

10/1/2015 25740250 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة المیم 
للھندسة 
والمقاوالت

4/1/2016 3950000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة المیھى 
الھندسیة

10/1/2016 472077 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة النجم 
الساطع لالستیراد

4/1/2016 9335550 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة النصر 
التابعة لوزارة 
الدفاع

10/1/2015 841 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة النصر 
لقطع غیار 
السیارات

10/1/2016 90000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة النصر 
للخدمات 
 والصیانة
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7/1/2016 189366464 مناقصة عامة صیانھ مرافق 

 وشبكات
نفقات الصیانھ الجھاز التنفیذى 

للمشروعات المشتركة
قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة النصر 
للمباني

كبري

1/1/2016 13915 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة النور 
للمصاعد والساللم

10/1/2015 2585 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 3762390 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة النیل العامة 
ألنشاء الطرق

10/1/2015 24958000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى

10/1/2015 114025000 مناقصة 
محدودة

صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة النیل العامة 
 للطرق والكبارى

7/1/2016 6858 مناقصة 
محدودة

مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة النیل 
لتسویق البترول

7/1/2016 25300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة النیل 
لصناعة وإصالح 
السیارات

2/26/2017 12894 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة النیل 
للتوریدات 
المعماریة

1/1/2016 114390 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة النیل 
 للھندسة البحریة

10/1/2015 1643000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

9/1/2016 1643000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

10/1/2015 1643000 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

1/1/2016 1643000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة النیل 
للھندسیة البحریة

1/1/2016 23400 مناقصة 
محدودة

نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الھدي 
سیرفیس

1/1/2016 213600 مناقصة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

60

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:03:32 AM
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4/1/2016 1282756 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة الھدي 
للحداده 
والمقاوالت ( 
( ببركة السبع

كبري

1/1/2016 20365 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى شركة الھالل 
للتجارة 
واألستیراد

4/1/2016 958565 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة الوالء 
للمقاوالت 
والتوریدات 
العمومیة

1/1/2017 5929998 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة الیرموك 
للتشیدات والتجارة

10/1/2015 2643.75 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ام بى كى 
لالستیراد

4/1/2016 33896 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة انالسیز

4/1/2016 3456 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 33896 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 231800 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة انتر كوفا

4/1/2016 16115 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة انترجرافیك

4/1/2016 30000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة انتركوم 
انتربرایزیس

4/1/2016 1233750 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

4/1/2016 2978250 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 354060 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 3480000 مناقصة 
محدودة

وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة اوتو ایجیت

4/1/2016 21543 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة اوراسكوم 
التجاریة
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4/1/2016 21391 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 

الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة اوراسكوم 
للحلول التقنیة

كبري

7/1/2016 9831 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اوفیس 
تكنولوجى

7/1/2016 47700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

10/1/2015 118350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اوالد رجب 
للتجارة

10/1/2015 21600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 111200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 675 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اوول فودز 
تسیباس

7/1/2015 99000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

10/1/2015 44000 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اى دى 
ربیابیلك

10/1/2015 30760 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اي اس 
ایمیجنج سولیوش

1/1/2016 19506 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اي ام 
تكنولوجي

1/1/2016 3570 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 8547 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

4/1/2016 3876 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اي ام 
للحلول المتكاملة

10/1/2016 3530 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اي ام 
للحلول المتكاملھ

4/1/2016 48675 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة اي تى اس 
میدیكال

10/1/2015 29040 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایجیبت 
بانل لالستیراد 
والتصدیر

1/1/2016 249600 مناقصة 
محدودة

اخرى نفقات الصیانھ مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 27500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ شركة بافاریا

10/1/2016 10137 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

7/1/2015 24310 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 184 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ
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7/1/2016 38976 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة بافاریا كبري

7/1/2015 22880 مناقصة 
محدودة

مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة باور سیز 
الھندسیة

10/1/2015 9410 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة باور 
للتوریدات

4/1/2016 26000 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة بتروتك 
للمقاوالت

1/1/2016 1340000 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

4/1/2016 10560 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

10/1/2016 308 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة برناسوس 
للصناعھ والتجارة

4/1/2016 149530 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة بروبالن 
للمقاوالت

1/1/2016 180 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بى تك 
للتجارة والتوزیع

1/1/2016 900 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 2340 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

9/5/2016 120636 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة بى تى سى 
نت وركس 
ایجیبت

1/1/2016 3450 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیتا  الب 
جروب

3/1/2017 7500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة بیع 
المصنوعات

4/1/2016 18000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

4/1/2016 27515 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 
التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى
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7/1/2016 16980 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بیع 
المصنوعات

كبري

1/1/2016 1108 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة بیع 
المصنوعات 
المصریة

1/1/2016 1260 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

10/1/2015 3390 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

4/1/2016 249810 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 
التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة بیوت 
االزیاء الراقیة 
 جتتنیو

4/1/2016 228400 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 
التأمینات

7/1/2016 100000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بیوت 
االزیاء الراقیة 
7/1/2016ھانو 2275 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 30900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة تكنسي 
للصناعھ والتجارة

4/1/2016 48500 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة تمكو 
تكنولوجى

4/1/2016 1065000 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة توبار 
للمقاوالت

4/1/2016 512000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة توباور

4/1/2016 700 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة توشیبا 
العربى

7/1/2016 128800 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 12075 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  شركة تى اى داتا
t

7/1/2016 11404 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام وزارة 
السیاحة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 1460 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة ثري ایھ 

لالستیراد 
والتصدیر لوران 
باالسكندریة

كبري

1/1/2016 3127 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة جاك النتاج 
االتوبیسات

10/1/2016 1815 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة جاما 
جروب

7/1/2016 14621 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1300 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة جلوبال 
للكیماویات

10/1/2015 70687 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 77400 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة جوبتر 
للمغاسل

7/1/2015 32040 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة جولدن مان 
ھیر

7/1/2016 5876 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جیجا 
لالتصاالت

4/1/2016 4496250 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة حاسبات 
اكت

10/1/2016 2800 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة حلوان 
لالجھزة

10/1/2016 10400 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

1/1/2016 483177 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة حلوان 
 للمقاوالت

10/1/2015 483177 مناقصة 
محدودة

خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

7/1/2016 200000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة حورس 
للمقاوالت وانشاء 
ورصف الطرق 
مجدى عبد الحمید 
ھیكل وشكراه
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 9975 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة خطاب 
بیبربوینت

كبري

4/1/2016 23345 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة خطاب 
كومبییر

10/1/2015 218225 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة خطاب لیبر 
بوینت

10/1/2016 236385 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة خلفاء 
حلمي عوض

1/1/2016 6799 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة دلتا للتجارة 
والتوزیع

1/1/2016 1400 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة 
ریستنجھاوس 
للتوریدات العامة 
والصناعھ

1/1/2016 27000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة زمالك 
 بزنس سنتر

7/1/2016 2800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة زیروكس

10/1/2016 3173 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة زیروكس 
 مصر

10/1/2016 790410 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة سامح 
شاكر وشركاه

4/1/2016 976542.88 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة سانوفى 
افتس

7/1/2015 12395 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

1/1/2016 1626250 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة سیف ھیلز

10/1/2016 1000586 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة سیناء 
النشاء ورصف 
ىالطرق

8/1/2016 565 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة شاھین 
لتجارة االطارات

10/1/2016 565 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة

7/1/2016 20100 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام المحافظة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ شركة شرق الدلتا 
للنقل والسیاحة

7/1/2016 74500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام المحافظة

10/1/2016 4874 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة صناعة 
 وسائل النقل
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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 1751.2 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 

للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة صناعة 
 وسائل النقل

كبري

7/1/2015 333 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 799 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

7/1/2015 830 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 1255 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

10/1/2015 1943 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

10/1/2015 10000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 4422 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة صناعة 
 وسائل النقل

MCV10/1/2016 9000 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 57200 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 105600 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 166302 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 291500 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 1039500 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 1116500 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 1374648 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 2171097 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 291225 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 3025 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 34989 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 60000 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة صوت 
القاھرة للصوتیات 
والمرئیات

10/1/2015 75000 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة
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4/1/2016 6765 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى شركة صیدناوى كبري

7/1/2016 146420 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة طایل 
وشركاه لالعمال 
المدنیة

4/1/2016 182 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة طیبة 
 للمقاوالت

1/1/2016 21500 مناقصة 
محدودة

خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

4/1/2016 15000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 32340 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة عادل 
عبدالواحد علي

7/1/2016 81922 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة عاطف 
حبیب وشركاة

10/1/2016 650 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة عمارة 
لتجارة االدوات 
الصحیة

10/1/2016 996 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2015 53315 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة عمرو 
افندى

1/1/2016 53315 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

7/1/2016 847440 مناقصة عامة و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة غبور 
 مصر

7/1/2016 3512638 مناقصة عامة و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 290880 مناقصة 
محدودة

و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

5/29/2017 22500 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة فارما
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4/1/2016 30250 ممارسة 

عامة
االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة فارما سوید 

مصر
كبري

1/1/2016 29970 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فرست مان 
للتوریدللتوریدات

10/1/2015 11890 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة فودافون

1/1/2016 11890 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

12/1/2016 11890 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2016 3626 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فیجورا

7/1/2016 540 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة قطارة 
لالالت الزراعیة

1/1/2016 56700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة كالوباك 
للورق

10/1/2015 1772.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 16077243 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة كامل عبد 
العال

10/1/2015 4451145 مناقصة 
محدودة

صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

1/1/2016 13061 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة كمبیو فریند 
لنظم الحاسبات 
والاللكترونیات

7/1/2016 825 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كمبیوتك 
العالمیة

7/1/2016 9000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

2/1/2016 247803 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

1/1/2016 9100 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

1/1/2016 61280 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط
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1/1/2016 681575 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كمبیوتك 
العالمیة

كبري

1/1/2016 479600 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط

7/1/2016 378 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة 
كمبیوھاوس

7/1/2016 378 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

10/1/2015 11820 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 1023750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة لوب ماستر

10/1/2015 41829.16 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة لینوكس 
بالس لنظم 
المعلومات

4/1/2016 82500 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ماتركس 
العلمیة

3/1/2017 26937 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة مارین 
 للتوریدات

7/1/2016 26937 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة المنوفیة

7/1/2016 26937 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة جنوب 
سیناء

4/1/2016 3614 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ماس 
للمقاوالت العامة

4/1/2016 53448 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة مالتى فارما

1/1/2016 109669.1 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 3284346 مناقصة عامة نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مایكل 
اسحق للمقاوالت

10/1/2015 17120000 مناقصة 
محدودة

صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة مجموعة 
رفعت للمقاوالت 
الھندسیة 
والمعماریة

10/1/2016 2508 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة مصر 
الدولیة نادر 
مصطفي
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10/1/2015 1175.5 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مصر 
الوسطى لتوزیع 
الكھرباء

كبري

10/1/2016 115248 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة مصر 
 للبترول

10/1/2016 19424 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 23400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2016 26 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 14962 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

7/1/2016 120 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 36923 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

4/1/2016 48476 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

1/1/2016 9600 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 14723 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

4/1/2016 142035 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

10/1/2015 147234 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

1/1/2016 1050 ممارسة 
عامة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

1/1/2016 40017 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ
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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 5275 مناقصة 

محدودة
مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة مصر 
 للبترول

كبري

7/1/2016 5961 مناقصة 
محدودة

مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

1/1/2016 600000 مناقصة عامة نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
للتأمین

10/1/2015 5335000 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2017 5100000 ممارسة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مصر 
للنظم الھندسیة

7/1/2016 488.4 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة مصر 
 والشرق االوسط

10/1/2016 835.65 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الفیوم

10/1/2016 1627 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

10/1/2016 565 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح

7/1/2016 9812 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

1/1/2016 280 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

4/1/2016 437 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

4/1/2016 220 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

4/1/2016 645 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 4741 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 62449 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 891 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 385 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بأسیوط

7/1/2015 726 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بأسیوط

7/1/2015 913 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بأسیوط

72

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:03:32 AM
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7/1/2015 1540 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
 والشرق االوسط

كبري

7/1/2015 1947 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بأسیوط

7/1/2015 385 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط

7/1/2015 1188 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط

7/1/2015 1199 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط

7/1/2015 1562 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط

1/1/2016 495 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

2/1/2016 4180 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

1/1/2016 396 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بطنطا

1/1/2016 262400 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط

7/1/2016 3085 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2015 14952 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مطاحن 
 شمال القاھرة

10/1/2016 14952 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

1/1/2016 230145 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ممدوح 
العزب فتوح 
10/1/2016العزب 191811 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط

7/1/2016 606.5 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة منصور 
 شیفرولیة

7/1/2016 944 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة مودرن 
تكنولوجي كو

10/1/2015 25500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 25500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 11615 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 25500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 96664 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة
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7/1/2016 380 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة مودرن 
 موتورز

كبري

7/1/2016 380 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

3/1/2017 7685 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة

7/1/2016 1812 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

1/1/2016 25731 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2016 172000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 1025000 ممارسة 
محدودة

و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مودرن 
(موتورز (نیسان

10/1/2015 2515.15 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة میاة الشرب 
والصرف الصحى

9/5/2016 804047 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة میاه الشرب 
بالقاھرة الكبرى

10/1/2016 52946.2 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة میراترید

7/1/2016 1320 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

1/1/2016 24670 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مینا 
تكنوبرنت

1/1/2016 164775 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 39600 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة مینا فارم 
لالدویة

7/1/2016 6405 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 132101 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

1/1/2017 6907373 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة ناصر 
حسین مسلم

10/1/2016 1921 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة نبیل 
الھندسیة

1/1/2016 1627.5 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة نور االیمان
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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 1824 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة ھانو كبري

10/1/2015 99000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ھلیوبلس 
للصناعات 
الكیماویة

10/1/2015 17187.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ھلیوبولیس 
للصناعات 
الكیماویة

10/1/2015 73700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ھنكل 
للتنقنیات

4/1/2016 103661.2 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة وادینا 
للتوریدات 
والتصدیر

1/1/2016 8224.21 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة وسائل 
النقل

10/1/2015 3041 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ معھد التخطیط القومى

7/1/2015 1050 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

7/1/2015 1186 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 1478 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 2100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 9299 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 17221.87 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة وسائل 
MCV النقل

10/1/2015 70687 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة وفا 
كیمیكالز

10/1/2015 8623 مناقصة 
محلیة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ومكتبات 
سمیر وعلي

10/1/2015 113088 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 18600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة یوسف 
عالم

1/1/2016 4296 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 2640 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 21120 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا
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1/1/2016 5082 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة یوسف 

عالم
كبري

7/1/2016 9900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2017 23000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج

7/1/2016 825 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة یونیفرسال 
كمبیوتر سیرفیس

10/1/2016 185800 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركطة الفیروز 
عاصم ابراھیم 
القطان

1/1/2017 5866825 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركمة االستاذ 
للمقاوالت 
العمومیھ

1/1/2016 300 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شكة العادل 
الغزاوى 
لالستیراد 
والتصدیر 
والتجارة 
والتوكیالت 
التجاریة

4/1/2016 78860 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ صادقكو الوكیل 
المحلى لشركة 
التو االمریكیة

10/1/2015 53264808 مناقصة عامة صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى صبحى حسین 
احمد للمقاوالت

4/1/2016 1300000 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ صناعة وسائل 
 mcv النقل
الوكیل المحلى 
لشركة مرسیدس

7/1/2016 52500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ صندوق التأمین 
على الثروة 
الحیوانیة

10/1/2015 32010 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ضیاء كي 
لالستشارات

10/1/2016 6800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ طیبة الدولیة 
لالستیراد 
والتصدیر

4/1/2016 6500 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى طیبة للتكنولوجیا 
الطبیة

4/1/2016 50836 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى طیبھ للمقاوالت

1/1/2016 5280 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ظالل للتند 
والستائر الراسیة

76

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:03:32 AM
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1/1/2017 6966400 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ عبد الرحمن تامر 
عبد الرحمن

كبري

10/1/2015 2620421 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عماد عبد الخالق 
خلیل

1/1/2016 2973249 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

4/1/2016 1180 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ عمر افندى

10/1/2015 133250 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى فاركو ماك

4/1/2016 1437.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى فاركوماك 
للصناعات الطبیة 
المتطورة

7/1/2016 55626.59 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى فایزر مصر

9/5/2016 1700 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى فراشة المعلم 
محمد فؤاد عبد 
العزیز

9/5/2016 1160 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى فراشة المعلم 
محمد فؤاد عبد 
الغزیز

10/1/2015 67000 اتفاق مباشر نفقات االشتراك 
فى المؤتمرات 
المحلیھ

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى فندق سونیستا

1/1/2016 7248.45 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى فندق ماریوت 
القاھرة

1/1/2016 54885 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 124713 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ فوزي محمود 
الرفاعي

4/1/2016 12354910 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 79664832 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 11687.5 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ فیوال للتجارة 
والتوریدات

10/1/2016 1872104.5 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم
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4/1/2016 1937.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى قطاع تنظیم 
األسرة بوزارة 
الصحة

كبري

4/1/2016 5050 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى قناوي لتجدید 
السیارات

10/1/2016 450 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

1/1/2016 1350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

10/1/2015 2100 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى كاش بو

1/1/2016 22552 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ  كانون

1/1/2015 83850 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كلیك سنا

7/1/2016 1518454 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ كوین سیرفیس

10/1/2016 11900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى لیمتد للمصاعد 
والساللم المتحركة

10/1/2015 3666.67 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى لینوكس بالس 
لنظم المعلومات

10/1/2015 40000 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 534000 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى م/ محمدعبد 
اللطیف الیماني 
للمقاوالت 
العمومیة

1/1/2016 8112896.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مالتى ام جروب

4/1/2016 4998 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مالتى فارما 
لالدویة

7/1/2016 29350 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 9515 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 21500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مالتى فارما 
لألدویة 
4/1/2016والكیماویات 150000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 5460 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 5460 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى
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7/1/2016 1486705.1

2
مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى مالتى فارما 

لألدویة 
والكیماویات

كبري

7/1/2016 91780 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

9/5/2016 108463 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى محافظة القاھرة 
حى شرق مدینة 
نصر

4/1/2016 500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ محافظة بنى 
سویف

4/1/2016 120 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 1974 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة

12/7/2016 70 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محافظة بور سعید

10/1/2016 245 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2017 423 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2016 82 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محافظة بورسعید

7/1/2016 115 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ محطة التعاون

7/1/2016 2029172 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ محمد الغریب 
الغریب

7/1/2016 1062926.1
2

مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محمد محمود على 
ابو زید

10/1/2016 2000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مدیر عام منطقة 
البرید بالقلیوبیة

1/1/2016 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مدیر عام منطقة 
برید القلیوبیھ

1/1/2016 2536.6 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مدیریة التربیة 
والتعلیم بالدقھلیة

10/1/2015 171.6 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 171.6 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 757.2 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 792 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1023 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

79

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:03:32 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 1295.8 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر

وكتب
دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مدیریة التربیة 

والتعلیم بالدقھلیة
كبري

4/1/2016 1977 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 1991 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 2059.1 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 3113 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 3418.8 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 3491.5 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مدیریة الطب 
البیطرى

4/1/2016 189524.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مركز افكو 
العالمى

7/1/2016 26950 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مركز التدریب 
المھنى لشرطة 
 القاھرة

7/1/2016 6105 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز الخدمة 
العامة بالمدن 
الجامعیة

7/1/2016 52000 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للتنمیھ 
السیاحیھ

قطاع السیاحھ ھیئات إقتصادیھ مركز الدرسات 
والبحوث التعدینیة

1/1/2016 19623 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ مركز اي دي سي 
لتطویر المعدات

7/1/2015 18000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ مركز بحوث 
وتطویر الفلزات

1/1/2016 91500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 50000 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

10/1/2016 390000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مركز طیبة

10/1/2016 260 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مرور بورفؤاد

7/1/2016 16900 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مستشفى الطلبة 
الجامعى

4/1/2016 13500 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مستشفى مبرة 
مصر القدیمة
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10/1/2016 1500040 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مشروع وحدة 
الرصف االنتاجیة 
بكفر الشیخ 
مشروع وحدة 
الرصف

كبري

10/1/2016 3139910 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مشروع ىوحدة 
الرصف االنتاجیة 
بكفر الشیخ

1/1/2016 2596 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ مصانع القیناوي 
الھندسیة

10/1/2015 14962.5 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ  مصر للبترول

1/1/2015 81 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 126183 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2015 166355008 مناقصة 
محدودة

تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ مصطفى احمد 
بغدادى عبد هللا

10/1/2015 646.7 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مصلحة الضرائب 
على المبیعات 
مأموریة المنافذ 
الجمركیة

10/1/2015 550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مصلحة سك 
 العملة

7/1/2016 25000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم

7/1/2016 675 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

1/1/2017 110 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح

4/1/2016 675 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

جھاز إدارى

4/1/2016 28875 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

7/1/2016 4500 اتفاق مباشر مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 530 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 675 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

قطاع حمایة البیئة

10/1/2016 2120 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ مصلحة سك 
العملیة
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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 43050 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مصنع الفا مصر 
للبویات

كبري

10/1/2015 28500 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مصنع زارا 
فاشون

1/1/2016 1228500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ مصنع قـادر 
للصناعات 
المتطورة

4/1/2016 260000 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 1233225 مناقصة عامة و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 3079650 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

7/1/2016 4866000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 
البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 89430 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ مصنع ھانوتكس

1/1/2016 33841 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مطابع الشرطة 
 للطباعة والنشر

10/1/2016 45472 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 33841 ممارسة 
عامة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

7/1/2016 1732 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المركز القومى 
للبحوث اإلجتماعیة 
والجنائیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

ھیئات خدمیھ

6/1/2016 2200 مناقصة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المركز القومى 
للبحوث اإلجتماعیة 
والجنائیة

6/1/2016 246150 مناقصة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المركز القومى 
للبحوث اإلجتماعیة 
والجنائیة

7/1/2016 4769 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة األقصر إدارة محلیھ مطابع محافظة قنا
 

7/1/2016 3195 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

10/1/2016 791000 مناقصة عامة اخرى نفقات الصیانھ ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مطابع محرم 
الصناعیة
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7/1/2016 2794 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مطبعة التأھیل 
االجتماعى

كبري

10/1/2015 38461 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مطبعة الجامعة

10/1/2015 75000 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 3100 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 12500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 2750 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

10/1/2015 5500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2015 3000 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

10/1/2016 1673.5 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1560 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة جامعة 
 طنطا

1/1/2016 1800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2016 2310 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2015 3520 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

4/1/2016 4500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2016 8750 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2016 27000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2016 57200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

4/1/2016 2750 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

4/1/2016 377 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2016 2450 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

التعلیم بطنطا
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1/1/2016 2800 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة جامعة 

 طنطا
كبري

1/1/2016 220000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

10/1/2015 7281 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة طنطا

1/1/2016 1000 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى معرض الكتاب

1/1/2016 450000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ معھد بحوث النیل

1/1/2016 510800 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

4/1/2016 450000 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

4/1/2016 510800 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

10/1/2016 13810 اتفاق مباشر مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مقاول / صابر 
فوزى عبد البارى

10/1/2016 119700 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مقاول احمد نصر 
هللا طھ

3/12/2017 1147495 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب االسراء 
للمقاوالت

3/12/2017 1841912 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

4/1/2016 2504400 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب الجودة 
للمقاوالت 
محمدعبد الحمید 
ابومره

7/1/2016 977560 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مكتب السباعي 
للمقاوالت

7/1/2016 1030590 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مكتب السباغي 
للمقاوالت
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4/1/2016 421298 مناقصة 

محدودة
صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب الصفا 
للمقاوالت ولید 
رضوان بالوحدة 
الصحي بكفر 
الحضره م 0 
الباجور

كبري

1/1/2017 1575885 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ مكتب الكنز 
للمقاوالت

1/1/2017 1949545 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ مكتب المحمدي 
للمقاوالت

1/1/2016 6737 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ مكتب المھندس 
الستیراد وتجارة 
لوازم الطباعھ

7/1/2016 2799282 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مكتب النور 
للمقاوالت 
المتكاملة

1/1/2016 247648 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب النیل 
للمقاوالت

7/1/2016 3375 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتب برید 
القاھرة

4/1/2016 4000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتب برید بنھا

7/1/2015 2000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة الضرائب 
العقاریة

1/1/2016 3000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة الضرائب 
العقاریة

10/1/2016 3000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة الضرائب 
العقاریة

10/1/2016 6000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب برید 
بورسعید

10/1/2016 6000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 50 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 6000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

9/1/2016 796720 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مكتب تبارك 
للمقاوالت
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 1266125 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مكتب سباعي 
للمقاوالت

كبري

3/12/2017 391582 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب عبد الخالق 
عبد الحمید

2/1/2016 450547 مناقصة عامة اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب قرطبة 
للماوالت

10/1/2015 510800 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مكتب محب محمد 
االعصر

1/1/2016 510800 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

1/1/2016 55715 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مكتبات سمیر 
 وعلى

10/1/2015 162 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2015 610 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

7/1/2016 1444 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 6000 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتبة االسكندریة

10/1/2016 95 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مكتبة الجامعة 
بطنطا

10/1/2015 34137 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتبة العربي 
للنشر والتوزیع

7/1/2016 3769 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتبة برناسوس

7/1/2016 594 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 3575 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

1/1/2016 1342 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

10/1/2015 5933 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة
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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 393626 مناقصة عامة تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ منازل المصریة 
للمقاوالت

كبري

7/1/2016 873121 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 416 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى منصور شیفورلیھ

7/1/2015 533 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

10/1/2015 435 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

1/1/2016 600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ منى للتجارة 
والتوكیالت

7/1/2016 1017 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مؤسسة االمین 
لالستیراد

1/1/2016 1874 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ  مؤسسة االھرام

1/1/2016 10400 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

1/1/2016 531 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 972 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا

1/1/2016 10000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 959 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة التصدیر 
التجاریة

7/1/2015 650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة التصدیر 
التجاریة(اكسیرف

)

10/1/2016 215 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مؤسسة الدكتور 
للتجارة ولوازم 
السیارات

10/1/2016 24750 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة السلمي

10/1/2016 6505 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

7/1/2016 12450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ مؤسسة الفتح 
للتوریدات 
4/1/2016الحكومیة 13800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 1635 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 

للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة الفتح 
للتوریدات 
الحكومیة

كبري

1/1/2016 13620 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 7111 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة الفتح 
للمقاوالت العامة / 
صفیة بدوي سید 
احمد

1/1/2016 8690 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة الفتح 
للمقاوالت صفیة 
بدوي سید احمد

4/1/2016 76560 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة النیل 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 32280 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/2/2015 1485 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2016 2468 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

1/1/2016 10938 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة الوسیلة 
لتجارة االطارات

7/1/2016 94810 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة وایت 
ھورس للمقاوالت 
4/1/2016العمومیة 250650 مناقصة 

محلیة
مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

8/15/2016 17865 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسو وینر 
لالستیراد 
والتوریدات

7/1/2016 214343 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مینا فارم لالدویة 
والصناعات 
الكیماویة

1/1/2016 34425 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى نبیل بشیر لتجارة 
االدوات 
الكھربائیة

4/1/2016 10000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ نقابة المحامین

4/1/2016 3286 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ نھضة مصر 
لتصنیع وطبع 
4/1/2016الورق 6864 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ
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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 44000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ نھضة مصر 
لتصنیع وطبع 
الورق

كبري

4/1/2016 58300 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ نور االیمان 
 للتوریدات

4/1/2016 17098 مناقصة 
محدودة

مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى نیتكو

7/1/2016 34900 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى نیكسیس

4/1/2016 145046 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ھایتك نوفل

9/1/2016 6000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة دمیاط إدارة محلیھ ھیئة البرید

7/1/2016 15000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 5000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ھیئة الرقابة 
النوویة 
واالشعاعیة

12/1/2016 566916 اتفاق مباشر مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ھیئة المجتمعات 
العمرانیة

10/1/2016 3044 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى ھیئة المطابع 
 االمیریة

7/1/2016 5056 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 5165 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
السیاحة

7/1/2016 56366 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
السیاحة

10/1/2016 4000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ ھیئة برید البحیرة

4/1/2016 315 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ وحدة المطبعة 
الزراعیة

4/1/2016 1350 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مركز البحوث 
الزراعیة

7/1/2016 427050 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وحدة الورش 
االنتاجیة
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7/1/2016 605500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وحدة الورش 
االنتاجیة

كبري

6/1/2015 166600 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وحدة الورشة 
االنتاجیة بكلیة 
الھندسة

1/1/2016 660513 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وزارة االنتاج 
وجھاز 
المشروعات

1/1/2017 1908000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ وزارة الدفاع

1/1/2017 26620000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2017 644217 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2017 2400696 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2017 16511546 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2017 28687016 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

1/1/2016 165000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 40000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

7/1/2016 114684 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 15000000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى وزارة الدفاع 
(الھیئة الھندسیة 
للقوات المسلحة

1/1/2016 165000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى وزارة الدفاع / 
الحرب الكیمیائیة

10/1/2016 1114960 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى وزارة الدفاع 
الوحدة الرئیسیة 
النتاج المھمات 

رقم 9
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2/26/2017 60380 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 
والبترول

ھیئات إقتصادیھ وفا كیماكالز كبري

10/1/2016 257000 اتفاق مباشر مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ یوسف حامد خلیل
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