
تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 59 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 

العدل
قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى ابن خصیب كبري

1/1/2017 49470 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ ابو زعبل

7/1/2017 1044 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 151522 مناقصة 
محلیة

فوائد سابقھ على 
بدء التشغیل

متنوعھ دیوان عام المحافظة محافظة دمیاط إدارة محلیھ احمد احمد صادق 
ابو العطا

7/1/2016 20500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

4/1/2016 3747367.2
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مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ احمد عبد الرحمن 
زكریا كیالنى

7/1/2017 1200 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ ادارة مرور 
بورسعید

7/1/2017 714472 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ االعمار 
للمقاوالت 
العمومیة

7/1/2017 778598 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2017 12000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ البططي للتجارة

1/1/2017 3500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ التعاون للبترول

1/1/2017 5250 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2017 7050 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح

4/1/2016 2500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى الثورة

4/1/2017 10463 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
بمدریة الشباب 
روالریاضھ

4/1/2017 4576 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
للعاملین بمدریة 
الشباب والریاضة

1/1/2017 5082 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2017 8910 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2017 7810 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 

االستھالكیة 
للعاملین بمدریة 
الشیاب والریاضة

كبري

1/1/2017 12000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 3280090 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
لخدمات االنشاء 
والتعمیر بالغربیة

1/1/2017 7000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول

1/1/2017 8500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

4/1/2017 1600 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

1/1/2017 2450 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

4/1/2017 9400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

1/1/2017 2491 مناقصة 
محلیة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2017 6440 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة قنا

7/1/2017 1580 ممارسة 
محدودة

مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

4/1/2017 9545 ممارسة 
محدودة

مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

7/1/2016 234000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2017 155900 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

جھاز مدینة برج 
العرب الجدیده

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2017 18100 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 للبترول بالقاھرة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2017 2500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للبترول ببورسعید

كبري

4/1/2016 21014850 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
للتشیید مواد البناء

1/1/2017 2491 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للتشیید ومواد 
4/1/2016البناء 752311.62 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 5250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى الحسام نور

7/1/2017 899042 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الحمد للمقاوالت 
العمومیة

7/1/2016 48 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى الرمادي

7/1/2016 53 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 1478 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 2013 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 60 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى الریان

7/1/2016 437 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 165 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى السھم الفضي

10/1/2016 234050 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ الشركة الحدیثة

10/1/2016 273300 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 341900 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2016 393900 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ الشركة الحدیثة كبري

1/1/2017 8500 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الشركة المصریة 
الدولیة الجھزة 
االطفاء ومھمات 
االمن الصناعى

10/1/2016 3515 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
للتوریدات 
10/1/2016 الحكومیة 211120 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 805300 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
للخدمات الفنیة

7/1/2017 1940 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الشركة المصریة 
 لنقل البیانات

7/1/2017 2160 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2017 650 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المصریة 
   لنقل البیانات
TE Data7/1/2017 741 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 805300 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
لنقل وتوصیل 
الغاز

11/1/2016 3898 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
كانون

7/1/2016 264000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ العالمیة للمصاعد 
االلمانیة

7/1/2016 4532 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى المتحدة

10/1/2016 4960 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ المجموعة 
المصریة الدولیة 
للھندسة 
 والمقاوالت

7/1/2016 85 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى المصطفي

7/1/2016 20 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 147 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 490 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 10 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
العدل
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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 5192 مناقصة عامة مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ كبري المطابع االمیریة

10/1/2016 118 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى 
للترجمة

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 
الدینیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2016 178 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى 
للترجمة

10/1/2016 578 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى 
للترجمة

10/1/2016 1124 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى 
للترجمة

10/1/2016 4969 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى 
للترجمة

4/1/2016 451 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى المھندس

8/14/2017 451 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 60 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى الموجز

4/1/2016 200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 1125 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 1500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 4500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 11293 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 180 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 990 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2017 12503 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ النجمھ الذھبیة 
للتوریدات

4/1/2017 89661 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ الھیثم للتجارة 
والتوریدات

4/1/2017 2290 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 1000000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
لشئون المابع 
االمیریة
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للفترة من /

الي /

01-07-2017

التاریخ /30-06-2018
4/9/2019 11:04:23 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2017 10018 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الھیئة العامة 

لشئون المطابع 
 االمیریة

كبري

1/1/2017 10438 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

11/1/2016 2887 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

11/1/2016 1866 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

3/1/2017 2650 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2017 1625 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2017 3769 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

4/1/2017 4854 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

4/1/2017 186 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

1/1/2017 90 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2017 749 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2017 1003 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

1/1/2017 1423 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2017 2415 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2017 1033 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2017 1663 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2017 297 مناقصة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2017 416 مناقصة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2015 132 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

المركزى القومى 
للبحوث

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
7/1/2016 100000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 االمیریة

كبري

4/1/2017 644 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
 باالمیریة

4/1/2017 3045 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2017 5983 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2017 1118 مناقصة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2017 108460 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
 للتصنیع

7/1/2017 3900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة القومیة 
 للبرید

11/1/2016 3900 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2017 1825 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

4/1/2017 15000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح

4/1/2016 200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى امبابي

4/1/2016 285 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 762690 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ امیمة عوض عبد 
الفتاح ( الحمد 
( للمقاوالت

4/1/2017 128 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ اورانج

1/1/2017 2486 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ بافاریا مصر فرع 
الفیوم

7/1/2017 4080 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

4/1/2016 520 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى بورسعید

7/1/2017 692869 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت إ ألعمال 
البنیة االساسیة 
واالنشاءات

7/1/2017 5061414 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2017 951335 مناقصة 

محدودة
صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت إ إلنشاء 
المبانى واالعمال 
المتكاملة

كبري

7/1/2017 840683 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت إ لألساسات 
الخرسانیة

7/1/2017 852343 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2017 233525 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت إ لإلنشاءات 
الھندسیة

7/1/2017 631058 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت إ للتشیید 
والبناء

7/1/2017 178769 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت إ 
للمشروعات 
الھندسیة والمدنیة

7/1/2017 203366 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2017 360000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ جلوبال تكنولوجى

4/1/2017 13397650 اتفاق مباشر مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ جھاز مشروعات 
 الخدمة الوطنیة

4/1/2017 8174652 اتفاق مباشر مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2017 13397650 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 2091927 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جولدن جروب 
لتورید وتصنیع 
االدوات واالجھزة 
الریاضیة

7/1/2016 40 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى حسن ماشاء هللا

4/1/2016 120 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 560 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
العدل
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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 1370544 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة دمیاط إدارة محلیھ خالد حلمى عبد 
الفتاح

كبري

7/1/2016 1295 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى دانیا مول

7/1/2016 1350 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 75 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 1350 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى دانیامول

4/1/2016 65 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 1100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى داینامول

4/1/2016 208735 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رجب محمود 
حافظ

7/1/2016 165 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى سراج الدین

7/1/2016 112 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
العدل

4/1/2016 3023151.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سمیر على سید ( 
مقاوالت المبانى 
( الحدیثة

4/1/2016 3893354 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

7/1/2017 309515 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ سویف للمقاوالت 
العمومیة

7/1/2017 485460 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2017 610830 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 17 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى ش المصطفي

4/1/2017 31712 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شراء بالك 
ھورس للتوریدات 
الحكومیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2017 3357 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة احمد عیش كبري

4/1/2017 85520 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة االزیاء 
الحدیثة

7/1/2017 11285 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

جھاز مدینة برج 
العرب الجدیده

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

ھیئات إقتصادیھ شركة التعاون 
للبترول

7/1/2017 1049 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ  شركة الجمھوریة

4/1/2017 4200 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید

1/1/2017 1689 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الجمھوریة 
لألدویة

7/1/2017 204881 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة الزھراء

4/1/2017 18000 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الفائزون 
 بالجنة

4/1/2017 51104 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 67500 ممارسة 
عامة

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

7/1/2016 231850 ممارسة 
عامة

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

7/1/2017 7700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة اوفیس 
تكنولوجى

7/1/2017 7700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2017 3755060 مناقصة عامة مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة ایمن 
محمود فھمى

4/1/2017 2000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة بیع 
المصنوعات

4/1/2017 2000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة بیع 
المصنوعات 
المصریة

4/1/2017 66084 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بیوت 
االزیاء الراقیة 
ھانو

4/1/2017 4390 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة جاما 
جروب

7/1/2017 725640 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة جرین 
مصر
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2017 1418908 مناقصة 

محدودة
صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة جرین 
مصر

كبري

4/1/2016 1758580 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جونسون 
كونزولز

7/1/2016 5909824.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة حمودة 
للمقاوالت 
المتكاملة

4/1/2016 300000 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة داوود 
وشركاه

4/1/2017 367524 اتفاق مباشر مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة طایل 
لالعمال المدنیة

10/1/2016 155125 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة علبك

10/1/2016 345300 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 394000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2016 30250 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة فارما سوید 
مصر

7/1/2016 79200 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كمبیوتك 
العالمیة

4/1/2016 9500 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كونتراك 
للمصاعد

4/1/2017 2290 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة لوكیشینز 
للتجارة

7/1/2017 1755 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

جھاز مدینة برج 
العرب الجدیده

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

ھیئات إقتصادیھ شركة مصر 
 للبترول

7/1/2017 2644 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

جھاز مدینة برج 
العرب الجدیده

7/1/2017 199620 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

جھاز مدینة برج 
العرب الجدیده
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2017 410 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة مصر 
 والشرق االوسط

كبري

7/1/2017 9120 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام جھاز مدینة برج 
العرب الجدیده

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2017 23972 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة نور االیمان

4/1/2017 23972 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2017 1995 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھانو

4/1/2017 110000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة یوسف 
عالم

4/1/2017 12600 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ صندوق تأمین 
 ضباط الشرطة

4/1/2016 3427252.2
5

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عماد عبد الخالق 
خلیل

7/1/2016 4140674.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

7/1/2016 1629200 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة دمیاط إدارة محلیھ فتحى عبد المعز 
ثابت

10/1/2016 3037538 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة

1/1/2017 1890900 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 930 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى كرافتكو توشیبا

7/1/2016 930 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 17180 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
العدل

7/1/2016 715 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى كیمو كار

7/1/2016 2091934 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مالتى ام جروب

7/1/2017 5373200 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

10/1/2017 16371555 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة
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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 743104.62 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مجدى ابراھیم 
محمد عبد العال

كبري

1/1/2017 423 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محافظة بورسعید

7/1/2017 6600 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مدیریة الشئون 
الصحیة ببورسعید

1/1/2017 685 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ مصلحة سك 
 العملة

7/1/2017 47500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مصنع السالم 
لالعالف بالمرج

7/1/2017 3017 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة األقصر إدارة محلیھ مطابع محافظة قنا
 

4/1/2016 3360 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى مطبعة المحافظة

7/1/2016 141 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى مطبعھ المحافظة

7/1/2017 1407996 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتب السید زید

7/1/2017 3765571 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

3/1/2017 1000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب برید 
بورسعید

10/1/2016 40900 مناقصة 
محلیة

مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتب تبارك 
للمقاوالت

7/1/2017 1339885 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتب محمد 
محمود قطب عبده

7/1/2016 3650 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى مكتبة الثورة

4/1/2017 945 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ منشاة العارف

4/1/2017 945 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ منشأة المعارف

4/1/2016 43 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
العدل

قطاع النظام العام 
وشئون السالمة 
العامة

جھاز إدارى نیوسوفت
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4/1/2017 4000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ ھیئة البرید كبري

4/1/2017 4000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 405000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ ولید محمد
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