
تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ صغري

10/1/2015 528 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة  
البریطانیة 
لاللكترونات

10/1/2015 516 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

10/1/2015 886 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2015 331200 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الشركة المصریة  
   لنقل البیانات
TE Data

1/1/2016 214875 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ صندوق  )
اجتماعي ) ایھاب 
كمال القطان

1/1/2016 218500 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ صندوق  )
اجتماعي ) مكتب 
حماد للمقاوالت 
(صبري فتح هللا 
( حماد

1/16/2016 3007200 ممارسة 
عامة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى click lts

10/1/2015 7250 اتفاق مباشر انتقاالت عامھ 
للعاملین وغیر 
العاملین بالسكك 
الحدیدیھ

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى Deals travel

10/1/2015 5458 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ ابراھیم احمد طلبھ

10/1/2015 52625 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 3100 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 50693 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 2100 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 2310 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  ابناء المنیاوي

7/1/2015 4080 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ابو الھول 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2015 539 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ابوالھول 
لالستیراد 
والتصدیر
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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
7/1/2015 225696 ممارسة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى اتقان الكترونكس صغري

10/1/2015 12992 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ احمد السید 
المصري

10/1/2015 1300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ احمد جمال سید 
عبد العزیز

1/10/2015 2000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ احمد سید جمعة

1/10/2015 29200 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ احمد عید حسن 
العالف

10/1/2016 1150 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ احمد كامل ابو 
شعره / دمنھور

10/1/2015 1092424 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ احمد محمود 
الرفاعى

7/1/2015 345 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ احمد مصطفي 
محمود

7/1/2015 500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ ادارة مرور 
بالسویس

1/1/2016 450 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ استودیو احمد 
امین

10/1/2015 1250 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ اشرف محمد سید 
رمضان

10/1/2015 2200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 385 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اضواء الكمال

1/1/2016 2161 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2015 39500 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ اغابي الكسسوار 
الكمبیوتر

7/1/2015 660 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ اكسسوار 
الخضري

7/1/2015 638 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ اكسسوار الشیخ

1/1/2016 253 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا

7/1/2015 83 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ اكسسوار المجد

10/1/2015 285 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا

1/1/2016 135 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اكسسوار المنار

10/1/2015 423 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اكسسوار 
المھندس
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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
7/1/2015 1006 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اكسسوار 
المھندس

صغري

1/1/2016 1897 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

1/1/2016 2887 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

1/1/2016 242 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ اكسسوار النجار

10/1/2015 99 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ االبنودي لقطع 
غیار السیارات

1/1/2016 3927 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ االتحاد االوربي

10/1/2015 23000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االجھزة العلمیة 
(والطبیة ( النوم

10/1/2016 850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  االخالص

7/1/2015 77 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة العامة 
للمشتریات 
10/1/2015والمخازن 36500 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر

وكتب
التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 10155 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 300 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 603 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 624 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 2500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 125000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 429 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االداره العامة 
للمشتریات 
والمخازن

10/1/2015 1640 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 935 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ االستشارى 
للحاسبات

10/1/2015 4260 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ االسراء 
للمقاوالت "محمد 
"خطاب

1/1/2016 41180 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ األشراف

7/1/2015 313 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  االصیل سنتر
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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
7/1/2015 530 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ صغري االصیل سنتر

7/1/2015 181 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2015 237 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2015 302 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2015 1265 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

1/1/2016 165 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید

1/1/2016 7655 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 198 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 1793 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2015 272 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 1850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 18113 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ االلفي الدوات 
الصید

7/1/2015 2112 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ االنظمة الھندسیة 
امصریة

10/1/2015 1518 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

10/1/2015 660 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

7/1/2015 21998 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االنوار للتوریدات 
الكھربائیة

1/1/2016 3761 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الباحث

7/1/2015 2000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ البرنس للحداید 
والبویات

10/1/2016 2500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 7000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 31657 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ البیضاء للتدریب 
والتعلیم المزدوج

1/1/2016 14980 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ التقوي للتوكیالت 
التجاریة

10/1/2016 349 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ التوحید لالدوات 
الصحیة ایمن 
7/1/2015ھیكل 485 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 

 وشبكات
نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة
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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 850 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 

معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ التیسیر لصیانة 
ماكینات التصدیر

صغري

7/1/2015 850 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ التیسیر لصیانة 
ماكینات التصویر

7/1/2015 1525 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ التیسیر لصیانة 
وماكینات 
التصویر

10/1/2016 2000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجامعیة 2000

7/1/2015 5850 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ الجزیرة لخدمات 
االستضافة 
وتصمیم المواقع

10/1/2015 44885 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ الجمال ترامیزات 
للتوریدات

7/1/2015 3000 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة  التعاونیة 
 للبترول

1/1/2016 2567 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الجمعیة 
االستھالكیة 
لمركز شباب 
التجارین

7/1/2015 33510 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة االنتاجیة 
لصناعة المالبس 
الجاھزة

10/1/2015 1110 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ  الجمعیة التعاونیة

1/1/2016 753600 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
الھالي عزبة 
اللحم بدمیاط

7/1/2015 9045 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
للعاملین بالخارجھ

1/1/2016 49300 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
للعاملین بمركز 
شباب الخارجة

10/1/2015 8445 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 االنتاجیة

10/1/2015 854 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 10000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 163 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 

الصناعیة للمالبس 
الجاھزة

7/1/2015 7022 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

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
7/1/2015 1192000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة بالمنیب

صغري

1/1/2016 107 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
اإلنتاجیة لخدمات 
الحاسب اآللى

7/1/2015 1243 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة  
المالبس الجاھزة

7/1/2015 100 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة 
7/1/2015المالبس الجاھزة 118 مناقصة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 100 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 108 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 118 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 158 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 163 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 169 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 200 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 261 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 857 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 2143 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 631 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید

1/1/2016 7895 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لالنشاء 
ةالتعمیر

1/1/2016 47485 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لالنشاء 
 والتعمیر

10/1/2015 1030212 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

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

10/1/2015 1063334 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
10/1/2015 1217814 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

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

صغري

7/1/2015 177940 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 
للمقاوالت 
بالحومدیة

7/1/2015 7601 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لنقل 
الكتب بالسیارات 
بسوھاج

7/1/2015 9267 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 8891 اتفاق مباشر اصدار كتب و 
مجالت ونشرات 
 ثقافیھ و علمیھ

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 5041 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
البترول

11/1/2015 311000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
بالغربیة

11/1/2015 6238450 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التعلیم

11/1/2015 18493664 ممارسة 
عامة

مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التعلیم

1/1/2016 7895 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
النتاج واالنشاء 
والتعمیر

1/1/2016 47485 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
النشاء والتعمیر

7/1/2016 85.6 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لخدمات الحاسب 
7/1/2016اآللى 256.8 مناقصة 

محدودة
ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 1070 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 10914 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 12198 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 12049 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لصناعات 
المالبس

7/1/2016 651 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 2280 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة
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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 384665 مناقصة 

محلیة
تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 لالنشاء والتعمیر

صغري

7/1/2015 1128864 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2015 246887 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لالنشاء والتعمیر 
بالوادي الجدید

10/1/2016 15600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للبترول باالقاھرة

7/1/2015 3210 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للحاسب االلي

10/1/2015 7937 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للمنتجات الورقیة 
( ( الصفوة

7/1/2015 2500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیھ 
االنتاجیة لصناعة 
المالبس الجاھزة

1/1/2016 1200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الجمعیة المائیة 
لتحسین الصحة

1/1/2016 1000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الجمعیة النائیة 
لتحسین الصحة

10/1/2015 550 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الجمعیة النسائیة 
لتحسین الصحة

7/1/2015 1900 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 2400 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمل لالدوات 
الصحیة

10/1/2015 3650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمھوریة 
 لالدویة

7/1/2015 2000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ الجمیل للطباعة

1/1/2016 2840 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ الحریة للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 25100 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الحمد لقطع 
غیارالسیارات 
والتوریدات 
العمومیة
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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 1000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ الخطاط عبد 
 المحسن رجب

صغري

10/1/2015 7655 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الخلود للتوریدات 
 العامة

10/1/2015 7655 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2015 1089 اتفاق مباشر مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الدحروج  
للتوریدات

7/1/2015 297 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الدحروج 
للتوریدات

7/1/2015 6000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

1/1/2016 86000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ الدسوقي رافت 
موسي

10/1/2015 69800 ممارسة 
عامة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الدولیة لیمتید

1/1/2016 22350 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الراشدین 
لالستیراد 
1/1/2016والتصدیر 135560 مناقصة عامة نفقات نشر و 

 اعالن
نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 152000 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الراشدین 
لالستیرادوالتصدي

ر
10/1/2015 971670 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الرحمن للمقاوالت 
والتوریدات 
الحكومیة

1/1/2016 2570 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ الرضا والنور 
لحدادة  الكرتال / 
ایمن عبد الواحد

1/1/2016 14824.5 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الریاضیة 
والتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 8495 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الزھراء 
للتوریدات

10/1/2015 550 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ السالم ترافل

10/1/2015 8000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 850 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ السالم ترافیل  
للسیاحة

1/1/2016 1300 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ السالم ترافیل 
للسیاحة
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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 89774 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 

معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ السالم للتوریدات صغري

10/1/2015 77356 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ السالم للتوریدات 
 العمومیة

10/1/2015 1400 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ السالم للزیوت

10/1/2015 1980 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 138 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ السمیر للدیكور

1/1/2016 9350 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ السید فاروق 
القطب

7/1/2015 6455 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ السید فاروق 
القطب للتجارة

1/1/2016 82764 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ السید قطب محمد 
قطب

1/1/2016 1330 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ السید محمد 
العسال

7/1/2015 3280 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشرق للتكییف 
والتبرید

7/1/2015 5998 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

7/1/2015 2400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 11646 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة  العالمیة 
الوطنیة نسكو

10/1/2015 40249 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ الشركة  الفنیة 
للتجارة

7/1/2015 770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة 
االستشاریة

10/1/2015 1760 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

10/1/2015 1680 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 71 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة االلمانیة 
لاللكترونیات

7/1/2015 2475 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة األلمانیة 
لمھمات المكاتب
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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 3916 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة االلمانیة 

 لمھمات المكاتب
صغري

1/1/2016 990 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

10/1/2015 685 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة التجاریة  
لالطارات

10/1/2015 685 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة التجاریة 
لالطارات

10/1/2015 45419 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة الحدیثة 
للتجارة ومھمات

7/1/2015 6050 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

7/1/2015 54195 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الدولیة 
 لتحویل الورق

1/1/2016 1070 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
لتمویل والتورید

1/1/2016 2567 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 50200 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
 للتجارة والتوزیع

10/1/2015 23900 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة السویدیة 
للتجارة والھندسة 
 والمقاوالت

1/7/2015 176413 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة الشرقیة 
 لتجھیز السیارات

1/1/2016 3800 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة الطبیة 
العلمیة

10/1/2015 2695 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة

7/1/2015 7034 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ قطاع التنمیة اإلداریة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة العالمیة 
الحدیثة للسیارات

7/1/2015 10648 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ قطاع التنمیة اإلداریة

7/1/2015 22000 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
الوطنیة

10/1/2015 22000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
الوطنیة نسكو

1/1/2016 2059.2 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للتجارة 
1/1/2016والتوریدات 316 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة القلیوبیة

10/1/2015 49500 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة العالمیة 
للفیبر جالس

7/1/2015 902 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للكمبیوتر

11

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
4/9/2019 11:04:59 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/4/2016 105 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للكمبیوتر

صغري

1/4/2016 924 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 55 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 181.5 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 236.5 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 286 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 880 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/7/2015 29712 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للمقاوالت

1/1/2016 101322 ممارسة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للمقاوالت 
 والتوریدات

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 1451 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
لمھمات المكاتب

11/1/2015 415000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیئات خدمیھ الشركة العامة 
لالالت الكتابیة

10/1/2015 18000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة العربیة  
للكھرباء 
والمیكانیكا

10/1/2015 256330 ممارسة 
محدودة

مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة العربیة 
 اكما

10/1/2015 93500 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة العربیة 
( الطبیة ( میدیاك

10/1/2015 12743 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة العربیة 
 لمھمات المكاتب

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

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
 التجاریة

10/1/2015 550 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
للتجارة

1/1/2016 495 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/10/2015 450 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
 للتجارة والھندسة

صغري

1/1/2016 7150 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

1/1/2016 800 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/7/2015 8140 مناقصة 
محلیة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
للمثقاوالت

1/7/2016 447000 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة الفنیة 
الجھزة السلكیة

1/1/2016 600 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة الفنیة 
لصیانة السیارات

1/1/2016 1500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

1/1/2016 5450 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

10/1/2015 24964 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ الشركة الفنیة 
للتجارة

10/1/2015 69943 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 40249 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ الشركة الفنیة 
للتجارة 
والتوریدات

1/7/2015 1780 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ الشركة الفنیة 
للخراطھ

10/1/2015 2335 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
 لالعالن

10/1/2015 22122 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

1/1/2016 70 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة المتحدة 
للسیارات

1/1/2016 3240 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة المتحدة 
 للمصاعد

1/1/2016 3990 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة

7/1/2015 26500000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة المساھمة 
المصریة 

 للمقاوالت " العبد
"10/1/2015 63000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 

الصرف الصحى
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 160000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 

الصرف الصحى
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة المساھمة 
المصریة 

 للمقاوالت " العبد
"

صغري

10/1/2015 550 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
 االلمانیة

1/7/2015 525 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
الجدیدوة ىلتوزیع 
االدویة

1/16/2016 2700 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
 العالمیة للسیارات

7/1/2015 43000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
 العامة للمباني

7/1/2015 715 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
الدارة خدمات 
الوثائق

10/1/2015 2000 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
الدارة وخدمات 
 الوثائق

7/1/2015 125400 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
النظمة الطاقة

7/1/2015 317900 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة

7/1/2015 420 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لتقل السیارات

7/1/2015 358125 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لخدمات التتبع 
وتكنولوجیا 
المعلومات

1/7/2015 825 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لالتصالت

10/1/2015 1613 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لالمن الصناعي

7/1/2015 8800 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
للتكنولوجیا 
7/1/2015الحیویة 8800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
7/1/2015 350 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 

 للرحالت
10/1/2015 700 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
10/1/2015 750 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
7/1/2015 1500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
10/1/2015 2400 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
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10/1/2015 7500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 

 للرحالت
صغري

7/1/2015 64469 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
للھندسة 
 والمقاوالت

3/20/2016 250 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة الھنجسیة 
للتجارة 
والتوكیالت 
(السابقة لھا 
المفروض تكتب 
(كدة

10/1/2015 2178 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ  الشركة الھندسیة

1/1/2016 330 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
 للتجارة

1/1/2016 2596 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 2805 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة

7/1/2015 1947 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2015 330 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 330 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة

7/1/2015 913 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة 

والتوكیالت كانون
7/1/2015 282197 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتوریدات 
والمقاوالت 
 الكھربائیة

9/1/2015 479600 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الشركة الھندسیة 
للمشروعات 
 الكھربائیة

10/1/2015 1980 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة الوطنیة 
 المتحدة

7/1/2015 553350 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الوطنیة 
للحاسبات

1/1/2016 308 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة فرست 
مان للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 14285 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشروق 
للمقاوالت 
والتوریدات 
الحكومیة
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1/1/2016 15827 ممارسة 

محدودة
صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشروق 
للمقاوالتوالتوریدا
ت الحكومیة

صغري

1/1/2016 900 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الشطبي 
للتوریدات

1/1/2016 11700 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 2000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 8480 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 360 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 370 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الشیخ للتوریدات 
 العمومیة

10/1/2015 900 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

7/1/2015 355 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 900 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 1500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ الصالون االخضر

1/7/2015 561 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ الصفوه تك

10/1/2015 2910 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ الطارق للمعدات 
المكتبیة

7/1/2015 225 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الطبیة العلمیة 
المداد المستشفیات

12/31/201
5

3404 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العالمیة الحدیثة 
للسیارات

12/31/201
5

2960 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

10/1/2015 174000 ممارسة 
عامة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى العالمیة للخدمات 
والتوریدات

1/1/2016 5038 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ العرب للتجارة 
 والصناعة

7/1/2015 325 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ العربي للتجارة 
 والصناعة

7/1/2015 7164 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس
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1/1/2016 175 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ العسقالنى لقطع 
غیار البحر 
االصلیة

صغري

7/1/2015 132000 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ العطار للتجارة 
واالدوات 
الكھربائیة

10/1/2015 15552 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ العلمیة الوطنیة 
نسكو

1/10/2015 30673 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ العمومثیة الحدیثة 
للتوریدات

1/1/2016 49827 مناقصة 
محلیة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ  العمید للمقاوالت

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الفاروقیة 
للتوریدات

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر نفقات تشغیل لدى 
الغیر ومقاولى 
 الباطن

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا

7/1/2015 2971 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ الفاطمیة 
للمقاوالت 
والتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 8000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ الفتح لمھمات 
المكاتب

1/1/2016 10275 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الفتح موتورز 
لقطع غیار 
السیارات

1/1/2016 10275 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الفتح موتوز لقطع 
غیار السیارات

10/1/2015 3202 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الفراعنة للھدسة 
والتوریدات

1/1/2016 9690 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الفراعنة للھندسة 
والتوریدات

1/1/2016 5363 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الفراعنھ 
لمستلزمات 
المناحل الحدودیة 
الصناعیة

7/1/2015 110 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الفرسان جروب

10/1/2015 500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الفؤاد العمال 
التكیف

10/1/2015 500 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الفؤاد العمال 
التكیف وفالتر 
المیاه

10/1/2015 6360 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الكابتن للمالبس 
واالدوات 
الریاضیة

1/1/2016 3182 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الماسة لالحبار 
والطابعات
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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 126000 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الماسة لالعمال 

الھندسیة
صغري

1/1/2016 2300 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 120000 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الماسة للحاسبات 
والنظم

7/1/2015 42047.5 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المتحدة للتوریدات 
العلمیة

10/1/2015 160000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المتحدة للطباعة 
والنشر

1/1/2016 26635 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ المجموعة الدولیة 
للتجارة 
1/1/2016 والتوریدات 101135 مناقصة عامة صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 59000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ المجموعة المتحدة 
 لالعمال الھندسیة

10/1/2015 792 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة بورسعید إدارة محلیھ المجموعة المتحدة 
للمصاعد

10/1/2015 675 مناقصة عامة مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 7315 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط

7/1/2015 2400 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المحجوب لتجارة 
االدوات الصحیة

1/1/2016 17980 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ المحددیة 
الصناعیة

10/1/2015 4030000 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المخابرات العامة

10/1/2015 1573 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المخازن العامة 
لمحافظة 
 االسكندریة

10/1/2015 12416 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة

12/31/201
5

3286 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المراكز 
االلكترونیة

10/1/2015 15900 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المركز الفنى 
 لتجدید السیارات

1/10/2015 775 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ المركز الفني 
لخدمة الدیزیل
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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 1390 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المركز المصرى 
 لالعمال

صغري

1/1/2016 48320 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ المركز المصرى 
للتسویق والتجارة

1/1/2016 275 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ المركز المصرى 
للصوتیات 
والمرئیات

1/1/2016 3075 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المركز المصرى 
للكمبیوتر

7/1/2015 99 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ المركز المصري 
الدولي لالستیراد

10/1/2015 750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ المركز المصري 
صوتیات 
والمرئیات

10/1/2015 25559 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ المرؤة لالجھزه 
الكھربائیة

1/1/2016 2263 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ المصرفي 
للمالبس الریاضیة

10/1/2015 1966 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المصریة األلمانیة

7/1/2015 82500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 181269 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المصریة العالمیة 
للسیارات

10/1/2015 5150 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المصریة لتورید 
الخزائن الحدیدیة 
((أوجیدا

10/1/2015 16672 مناقصة 
محدودة

اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ المصریة للتجارة 
والتوریدات ( 
مصطفي كامل 
الحلبي) عالءعلي 
عرفھ المتولي

10/1/2015 45329 مناقصة 
محدودة

اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ المصریة 
للتجارةوالتوریدا
ت ( مصطفي 
كامل الحلبي ) 
عالءعلي عرفة 
المتولي

1/1/2016 60 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المصریة 
 للحاسبات والنظم

1/1/2016 800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ المصریة 
للرحالت

7/1/2015 1245024 ممارسة 
عامة

ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المصریة للنقل 
اطفیح

1/1/2016 29273 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ المصطفي 
للتوریدات 
العمومیة
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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 29273 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 

الجدید
إدارة محلیھ المصطفي 

للتوریدات 
العمومیھ

صغري

7/1/2015 935 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المعادي 
للتجھیزات الطبیة 
وتالعلمیة

10/1/2015 1584 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المعایرجى 
للتجارة والتوزیع

10/1/2015 330 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2015 336500 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2015 17400 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المقاول / عبد 
الفتاح صابر قنفود

10/1/2015 391090 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول احمد 
محمود الرفاعي

10/1/2015 1071441 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 1179135 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول ایھاب 
كمال القطان

10/1/2015 1253631 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 945568 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول عماد 
الدین نیازي 
القطان

10/1/2015 1749550 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

10/1/2015 1279215 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول فوزي 
محمود الرفاعي

1/1/2016 195392 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ المقاول محمد 
رجب محمود
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10/1/2015 1391769 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المقاول محمد 
محمود الرفاعي

صغري

10/1/2015 604800 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

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

10/1/2015 80000 ممارسة 
محدودة

خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ المكتب 
االستشارى 
فیوتشوكنسلف

7/1/2015 120000 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ المكتب 
االستشارى 
للھندسة الصحیة

7/1/2015 28825 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المكتب الدولى 
لتورید وتصنیع 
 المھمات

1/1/2016 5330 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ  المكتب الدولي

1/1/2016 3640 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المكتب العلمى 
لمستلزمات 
1/1/2016المعامل 169 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
1/1/2016 2550 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
1/1/2016 2750 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
1/1/2016 3640 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
1/1/2016 26652 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
1/1/2016 2550 مناقصة عامة مواد متداولھ مواد تعبئھ 

وتغلیف
مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 36600 مناقصة عامة مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/7/2015 939 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ المكتب العلمي 
لالنظمةالمتطورة

7/1/2015 2151 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المكتب المصري

7/1/2015 556430 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المكتب المصري 
 للمقاوالت

7/1/2015 66500 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المكتب الھندسى 
للمقاوالت
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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 4580 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المنصور 

للسیارات ( 
منصور شیفرولیة

 )

صغري

7/1/2015 1000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ المنصوري 
للریداتیر

1/1/2016 770 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ المھمات 
للتوریدات العامة

7/1/2015 16180 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المھندسون 
 المتحدون

10/1/2015 3710 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المھندسون 
المتحدون لنظم 
الحاسبات

1/10/2015 127814 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ المؤسسة العربیة 
للتجارة 
والتوریدات 
الكھربائیة

7/1/2015 5926 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المؤسسة العربیھ

10/1/2015 689 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره التعلیم بجامعة حلوان قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المؤسسة 
 المصریة للتجارة

1/10/2016 650 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ المؤسسة الھندسیة 
الحدیثة

1/1/2016 1720 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ المؤسسة الھندسیة 
الحدیثة لمھمات 
1/1/2016المكاتب 1720 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 6534 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المؤسسة لتجارة 
األدوات المنزلیة

1/7/2015 8660 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ النادي للتوریدات

1/7/2015 31650 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/7/2015 33240 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/7/2015 46000 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 57442 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ النادي للتوریدات 
العامة

1/7/2015 61092 مناقصة 
محلیة

مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

1/7/2015 23805 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ النادي للتوریداتا
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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 14904 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى النساجون 
الشرقیون للسجاد

صغري

7/1/2015 1200 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ النموذجیة لطباعة 
بدمنھور

1/1/2016 2100 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھدى للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 1897 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھدي لتجارة 
المھمات

10/1/2015 110 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھدي للتجارة 
االدوات  المكتبیة

10/1/2015 4560 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھدي للتوریدات

10/1/2015 4000 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 4560 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھدي للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 9900 مناقصة عامة تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الھندسیة 
لاللكترونیات 
والتجارة

1/1/2016 7215 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 450879 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 16450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 1391 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھندسیة للتجارة

1/1/2016 297 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھندسیة للصیانة 
سامح الزینى

1/1/2016 522.5 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 700 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھندسیة لمھمات 
المكاتب

7/1/2015 97439 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة التعاونیة 
النشاء والتعمیر 
بالوادي الجدید

23

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
4/9/2019 11:04:59 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 126515 مناقصة 

محلیة
تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة التعاونیة 
لالنشاء والتعمیر

صغري

7/1/2015 54482 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة التعاونیة 
لالنشاء والتعمیر 
بالوادي الجدید

1/10/2016 3421 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
االمیریھ

7/1/2015 54682 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ الھیئة العامة 
للخدمات البیطریة

 7/1/2015 180000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 802600 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
للتصنیع ( مصنع 
الطائرات القطاع 
( التجاري

1/1/2016 4996000 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 1499900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
للتصنیع ( مصنع 
الطائرات القطاع 
(التجاري

7/1/2015 20350 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التنمیة اإلداریة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العربیة 
للتصنیع 
االلكترونیات

10/1/2015 1950 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة القومیىة 
للبرید

7/1/2015 126000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الھیئة الھندسیة 
 للقوات المسلحة

1/1/2016 1980 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ الھیئة 
لاللكترونیات 
والتجارة

10/1/2015 298320 ممارسة 
عامة

ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الواعد للرحالت

1/1/2016 2800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ الوان لتورید 
االجھزة 

االلكترونیة فرع 
االقصر

7/1/2015 920 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 450 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ الوان لتورید 
االجھزة 
اللكترونیة

7/1/2015 308 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الورشة الفنیة

1/1/2016 2700 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
الصالح 
 السیارات

1/1/2016 350 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
العمال الشكمان
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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 15000 مناقصة 

محلیة
صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
لتجدید السیارات 
( (الفرش

صغري

1/1/2016 800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ الورشة الھندسیة 
الصالح السیارات

10/1/2015 950 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ الورشة الھندسیة 
للحام وتركیب 
الشكمان

10/1/2015 1480 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الوطنیة للحاسبات
 

7/1/2015 110 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ الوطنیة للحسابات

10/1/2015 45320 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس اكسبریس 
للمصاعد

10/1/2015 219800 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ ام ایھ میدیكال

7/1/2015 9740 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ امریكان جروب

10/1/2015 87777 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ امیكو للھیدرولیك

1/7/2015 2368 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ امیل منیر مسعود

10/1/2015 490000 مناقصة عامة نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى انتراكونسلت 
تیلیكوم

10/1/2015 15500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ انترناشول اودیو 
فیجوال مصر

7/1/2015 11220 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ انترناشونال اودیو

7/1/2015 2700 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ انترناشونال اودیو 
فجوال

10/1/2015 4000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ انوار الرحمن 
للتوریدات

7/1/2015 600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ انور علي حسن 
البودي

1/1/2016 81747.6 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ أوبتیما إیجیبت

7/1/2015 17489 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اوبتیما ساینتفك

7/1/2015 1500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  اوفیس تك

25

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
10/1/2015 330 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ صغري اوفیس تك

10/1/2015 330 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

1/1/2016 42375 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ اوالد شریف 
لالجھزه 
الكھربائیة

1/1/2016 6920 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ اولیفكو للتوریدات 
العمومیة

10/1/2016 10000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اونكس لالجھزة 
المكتبیة

7/1/2015 15810 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  ایجلز للكمبیوتر

10/1/2015 17400 ممارسة 
عامة

اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى ایجیبت فارم

1/1/2016 6700 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ایجیبشیان 
میكروسولیا سنتر

10/1/2016 500 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ ایمن صابر

1/1/2016 850 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ ایمن فرج عبد 
الواحد /  ورشة 
 الرضا بدمنھور

10/1/2015 1800 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ ایمنج سولیوشن

7/1/2015 1400 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

7/1/2015 950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

1/1/2016 19047 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ باور ایجیبت

10/1/2015 150402 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى برناسوس

10/1/2015 1750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ بالك ھورس

1/1/2016 90500 مناقصة عامة مستلزمات 
موسیقى

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ بیانو لصیانة 
االالت

7/1/2015 4955600 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ تامر عبد الرحمن 
تامر عبد الرحمن

10/1/2015 4750 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ تجارة الصدق 
واالمانة

1/1/2016 616 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ تریدنج دینامیك
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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 2805 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ تریدنج دینامیك صغري

1/1/2016 255 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ توریدات 
المحافظة

10/1/2015 90666 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى تى كمبیوتر

10/1/2015 680000 ممارسة 
محدودة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى تى كمبیوترز

7/1/2015 73462 مناقصة 
محلیة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ ثروت محمد 
سالیمان

7/1/2015 160459 مناقصة 
محلیة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ ثروت محمد 
سلیمان

7/1/2015 605005 مناقصة 
محلیة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 3883 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ ثرى اس 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 567617 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت ا  النشاء 
المباني واالعمال 
المتكاملة

1/1/2016 368520 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت ا  للتشیید 
ومواد البناء

1/1/2016 1003227 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت ا العمال 
الفنیة االساسیة

1/1/2016 474812 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ج ت االنتاجیة 
لالساسات 
الخرسانیة

1/1/2016 935985 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 4371951 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم
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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
1/10/2015 500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ جابر عیاد مرجان صغري

1/1/2016 25180 مناقصة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ جالل معوض ابو 
جاللة

1/1/2016 5490 مناقصة 
محلیة

كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ جالل معوض 
ابوجاللة

1/7/2015 9500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ جمعة ةمحمود 
عبد العزیز

1/1/2016 51855 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ جمعیة رعایة 
الحرفیین واسرھم 
بكفر الشیخ

1/1/2016 259240 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 340150 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 346610 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 483190 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 2149250 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

7/1/2015 150 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ جمعیةعید االم

10/1/2015 18000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ جھاز الخدمات 
العامة بالقوات 
 المسلحة

1/1/2016 94788 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ جھاز مشروعات 
الخدمة  الوطنیة 
بوزارة الدفاع

10/1/2015 3509880 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ جھازمشروعات 
الخدمة الوطنیة 
  بوزارة الدفاع

1/1/2016 1593.9 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ جى ام للتوریات

1/1/2016 236.5 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ جى ام للتوریدات
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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 6204 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ جى ام للتوریدات صغري

1/1/2016 385 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ حداید وبویات

1/1/2016 1500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ حداید وبویات 
النجد

1/1/2016 795 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ حسن مصباح

1/1/2016 537 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 695 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة

7/1/2015 40254 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ حسین احمد 
شحاتھ

10/1/2015 86660 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ حلمي حسن علي

10/1/2015 3880 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ حمزة عبد الفتاح 
 حمزة

10/1/2015 1500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ خدمة بیجو

1/1/2016 5936 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ خزام لتجارة 
االدوات 
الكھربائیة

1/1/2016 1760 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ داتا الینتر 
للتكنولوجیا

7/1/2015 560 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ دار التصمیم 
والعالن صبحي 
ابو العزم

1/10/2016 2921 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ دار السالم

7/1/2015 285 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار جامعة 
المنصورة والنشر

7/1/2015 530 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار جامعة 
المنصوره 
للطباعة والنشر

10/1/2015 753910 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى دار كمبیوتر

7/1/2015 56440 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ داودنادى محمد 
سعد

7/1/2015 1870 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ دلتا للتجارة 
والتوكیالت

1/1/2016 67430 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ  رادیو طلعت
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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 63375 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ رادیو طلعت 
2000

صغري

10/1/2015 957 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة بورسعید إدارة محلیھ رضا احمد 
ابراھیم ابو العال

1/1/2016 996 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 16355 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ رضا سید ابراھیم

10/1/2015 120 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ روشنھ

7/1/2015 5255 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رویال للستائر

1/1/2016 650 اتفاق مباشر نفقات الحفالت و 
االستقباالت

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ زنداح للتوریدات

1/1/2016 198 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ زنكغراف 
لالقصي

10/1/2015 970 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ زنكوغراف 
الوطني

10/1/2015 83500 اتفاق مباشر وقود  وزیوت  كھرباء
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى زیرووان 
الكترولكس

7/1/2015 102290 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سالزبور ج

7/1/2015 544 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ سامح  الزیني

7/1/2015 308 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ سامح الزیني

10/1/2015 28170 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ سامي عوض 
فكري

7/1/2015 2976857 ممارسة 
عامة

اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى سامیت للحلول 
والتقنیة

1/1/2016 4779 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ سبكترا جروب 
دیاجنوستیل

1/1/2016 29199 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 2222 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ ستل تیلیكوم

1/7/2016 13170 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ سدمنت الجبل

10/1/2015 4200 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ سعد مبارك 
مرسي
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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 4200 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ سعید مبارك 

مرسي
صغري

1/1/2016 3750 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ سما  للتوریدات 
الحكومیة

1/1/2016 5019 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ سمیر محمد 
یوسف

10/1/2015 2749 مناقصة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ سنتر جاما 
لمھمات المكاتب

1/7/2015 5950 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ سندمنت الجبل

1/1/2016 5019 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ سھیر عمرو 
یوسف احمد

10/1/2015 83578 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى سومیت

10/1/2015 16142.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى سى ارام 
لتكنولوجیا 
المعلومات

7/1/2015 5999 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سیجما

7/1/2015 825 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سیستل للتجارة 
والتسویق

1/10/2015 1000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ سیف االسالم طھ

7/1/2015 15000 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ سیلي الكمیاء

7/1/2015 240 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ ش/ مون الیت 
لالضاءة الحدیثة

10/1/2015 14534 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شرطة المنار 
لالدویة البیطریة

1/1/2016 320 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة  اسك

1/1/2016 11900 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة  البكري 
للتجارة 
والتوریدات

7/1/2015 1742 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة  الجسر

7/1/2015 3950 اتفاق مباشر دفعات مقدمھ متنوعھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة  الصفا 
لتورید وصیانة  
مكتب المصطفي 
للتوریدات الطبیة
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10/1/2015 500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 

شمس
قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة  

انترناشیونال 
اودیو فجوال 
مصر

صغري

7/1/2015 148 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة  ماركت 
مینا

9/1/2015 206800 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  ABB شركة
للصناعات 
الكھربائیة

10/1/2015 1551 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة ابراھیم 
مرزوق

7/1/2015 550 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ابو العنین 
ترافیل للرحالت

1/7/2015 1700 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة اجریتا 
لالدویة البیطریة

7/1/2015 518000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة اجیبكو 
للتجارة

7/1/2015 221 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة احمد محمد 
حبشي

10/1/2015 451 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة احمد محمد 
خلیل سعید

7/1/2015 5240 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة اریكان 
 جروب

7/1/2015 79200 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة اس زد 
 لالمن والحراسة

(sz )

7/1/2015 3058 مناقصة 
محلیة

صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اسامة 
الحبروتي

10/1/2015 23367 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اسامھ 
الحبروتي

10/1/2015 1244500 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة 
اسبرانزللتجھیزا
ت العلمیة

10/1/2015 5885 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة استون

7/1/2015 27500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

1/1/2016 25 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة اسك

1/1/2016 1700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة اسكندریة 
الالجھزة المكتبیة

1/1/2016 1842 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة
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1/1/2016 2585 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة اسكندریة 
الالجھزة المكتبیة

صغري

1/1/2016 836 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 1650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة

10/1/2015 6275 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 1800 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة اسالم 
للحداید

7/1/2015 696796 مناقصة 
محدودة

نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اسما

10/1/2015 937 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره التعلیم بجامعة حلوان قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اسوان 
الستیراد

1/10/2016 368 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة اطلنطا 
الستیراد 
والتصدیر

1/10/2016 550 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة اطلنطا 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2015 35400 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة اغابي 
اكسسوار  
كمبیوتر وصیانھ

7/1/2015 4100 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة اغابي 
اكسسوار كمبیوتر 
وصیانھ

7/1/2015 44000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة افاق 
المستقبل العلمیة

7/1/2015 451225 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة اكرستن

7/1/2015 660 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة اكسسوار 
الخضري

10/1/2015 1089 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا

10/1/2015 5640 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ  شركة اكما

1/1/2016 114812 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح

10/1/2015 50500 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ال ممدوح 
للمقاوالت

7/1/2015 247073 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

7/1/2015 5162 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة االبرار

1/1/2016 4000 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة االبرار 
ترید
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1/1/2016 5216 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره التعلیم بجامعة حلوان قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االتحاد 

لالدوات الصحیة
صغري

7/1/2015 32400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االتحاد 
للتوریدات 
الھندسیة

10/1/2015 795631 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االتحاد 
للمقاوالت العامة

10/1/2015 13000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االجھزة 
العلمیة النوح

9/1/2015 25000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة االخالص 
التجاریة للصیانة 
المیكانیكیة

10/1/2015 380 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االخوة 
للسیارات

10/1/2015 5320 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة االسراء 
للتجارة والتصدیر

10/1/2015 5912 مناقصة عامة اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االسراء 
 للتصنیع

7/1/2015 11750 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 26840 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة االسكندریة 
لالجھزة المكتبیة

1/1/2016 2855 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة األشراف

1/1/2016 41180 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 2855 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

11/1/2015 7250 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االشراف 
 للتجارة

7/1/2015 456 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االصیل

10/1/2015 100000 مناقصة 
محلیة

البعثات متنوعھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة االصیل 
(اشرف حنفي 
( سلیم

10/1/2015 2425 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االلوسام 
للمستلزمات 
الطبیھ

10/1/2015 587169 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االمام 
لتجارة االطارات 
 والبطاریات

10/1/2015 2500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االمانھ 
للمقاوالت

1/1/2016 7749 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة األندلس

7/1/2015 7487 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 380 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االندلس 

للكمبیوتر
صغري

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االنظمة 
الھندسیھ العالمیة

1/10/2016 1560 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة االنوار 
لالطفاء

7/1/2015 165 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة االیمان  
للتوریدات

12/31/201
5

1090 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االیمان 
لتجارة االطارات

12/31/201
5

1700 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

12/31/201
5

4740 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2016 5261 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 13150 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة االیمان 
لالجھزة الطبیة

10/1/2015 18204 مناقصة 
محلیة

اخرى نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الباشا 
للمقاوالت

1/1/2016 8083934 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة البحر 
المتوسط 
 للمقاوالت

7/1/2015 832 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شركة البدري 
وشركاه

10/1/2015 52220 مناقصة 
محلیة

اخرى نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة البشا 
للمقاوالت

12/31/201
5

650 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة البطاریات 
التجاریة

12/31/201
5

2350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

10/1/2015 184497 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة البططي 
للتجارة والتوزیع

1/1/2016 500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة البطل 
 للتوكیالت

1/1/2016 8871 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة البكري 
للتجارة 
والتوریدات

1/19/2016 757701 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة البنا 
 للمقاوالت

1/1/2016 4929 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة البنان 
للتجارة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/7/2015 5225 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الترا ایور 
جاز

صغري

10/1/2015 2100 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة التسر 
للتوریدات

10/1/2015 8932 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة التعاون 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 244419 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة التقوي 
 للتوریدات

10/1/2015 9600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة التوحید 
الجھزة االطفاء

1/10/2015 125417 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة التوكل

10/1/2015 720 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الجبالى 
للكمبیوتر 
1/1/2016واالنترنت 720 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الطرق والنقل محافظة القلیوبیة

10/1/2015 2340 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الجمھوریة  
لالدویة

7/1/2015 4300 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الجمھوریة 
 لالدویة

7/1/2015 17550 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة

7/1/2015 116100 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الجواد 
الذھبى

1/1/2016 5000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الحسین 
للنقل

1/1/2016 2800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الحسین 
للنقل  والرحالت

10/1/2015 4750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ  شركة الحمد

10/1/2015 13195 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة الحمد لقطع 
غیار السیارات

7/1/2015 1465 مناقصة 
محدودة

اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الحمھوریة

7/1/2015 320 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الخطاط 
عبد المحسن

10/1/2015 8726 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الدحروج

10/1/2015 308 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الدحروج 
للتوریدات

10/1/2015 1199 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس
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7/1/2015 9555 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 

شمس
قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الدحروج 

للتوریدات
صغري

7/1/2015 1664 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الدراس 
الدوات الصحیة

6/1/2016 67830 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الرحمة 
للمقاوالت العامة 
والتوریدات 
العمومیة

6/1/2016 235270 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 45126 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الرضا

1/1/2016 980 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة الرضا 
 المصریة

7/1/2015 1040 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة

10/1/2015 260 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة الرضا 
للحداید والبویات

11/1/2015 14498 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیئات خدمیھ شركة الروایة

10/1/2015 5461 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الریم 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2015 21833 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الریماس 
للتجارة والتوزیع

10/1/2015 610 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة السعد لقطع 
الغیار

7/1/2015 340 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة السعد لقطع 
غیار السیارات

7/1/2015 405 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 1380 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 2070 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2015 95600 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة السعد 
للمقاوالت

10/1/2016 1517 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة السكر 
والصناعات 
الحوامدیة

1/1/2016 1300 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة السالم 
ترافل

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة
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1/1/2016 2600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة السالم 

ترافل للرحالت
صغري

10/1/2015 200680 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة السالم 
 للتوریدات

10/1/2015 8600 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 2720 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 1295 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة السالم 
للتوریدات 
 العمومیة

10/1/2015 199095 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة السالم 
للتوریدات 
العمومیة الوجبة 
الجاھزه

1/1/2016 49940 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ شركة السید 
لمھمات المكاتب

1/1/2016 200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 845 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 71863 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2015 302 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة السید محمد 
عبد الرحمن

10/1/2015 80 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الشرق

10/1/2015 120 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

7/1/2015 78780 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الشرق 
 االوسط

10/1/2015 6600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الشرق 
االوسط الالسلكي 
میرك

1/1/2016 7000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الشرق 
االوسط للتوریدات

1/1/2016 1475 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة حلوان قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الشرق 
للتجارة والتصنیع

 

10/1/2015 2000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الشرق 
للتكییف والتبرید

10/1/2015 14751 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 240 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  شركة الشروق
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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 325 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ صغري شركة الشروق

1/1/2016 325 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

7/1/2015 1390 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الشروق 
لالسواق

1/10/2016 1050 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الشروق 
للمقاوالت 
والتوریدات 
الحكومیة

1/1/2016 3000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط

1/1/2016 3225 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2015 29920 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الشطبى 
للتوریدات

10/1/2015 4200 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 1400 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 3980 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 2483 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 3500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 12900 اتفاق مباشر مستلزمات 
موسیقى

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 1900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 3200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 400 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 3276 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الشطبي 
للتوریدات

1/1/2016 1254 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الصعید 
للنقل

1/1/2016 1354 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 2004 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 1204 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة

7/1/2015 39626 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ  شركة الصفا

10/1/2015 2055 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

39

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2015

التاریخ /30-06-2016
4/9/2019 11:04:59 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/7/2015 350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الصفا 
للتبرید والتكیف

صغري

10/1/2015 24566 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الصفوة

7/1/2015 20550 اتفاق مباشر اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الصقا 
لتورید وصیانة 
مكتب المصطفي 
للتوریدات الطبیة

7/1/2015 5665 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الصواني

1/1/2016 5454.9 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الطاقة 
المصریة

1/1/2016 6349 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة الطاقة 
المصریة باور 
ایجیبت

10/1/2015 2460 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الطباعة 
الحدیثة

10/1/2015 135 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الطنطاوي 
للتجارة

10/1/2015 10000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة العاشر من 
رمضان 
لالنشاءات 
واالستثمار و 
التسویق  العقاري

 

1/1/2016 2800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة العالمیة 
للتوریدات

1/1/2016 4000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 103590 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 1148 اتفاق مباشر وقود  وزیوت  كھرباء
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة العدلي 
للبطریات

10/1/2015 175 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العربى 
للتجارة

10/1/2015 2640 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة العربى 
للتجارة والصناعة

 7/1/2015 150 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2015 519 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

1/10/2015 3426 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 161940 مناقصة عامة مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العربي 
 للتجارة
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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 6310 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 

شمس
قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العربي 

 للتجارة
صغري

10/1/2015 700 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة العربي 
للتجارة 
زوالصیانة

10/1/2015 613 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة العربي 
للتجارة والصناعة

 10/1/2015 860 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 760 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1925 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة العرموشة 
التجاریة

10/1/2015 450 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العال 
للتنظیم الحدیثة

7/1/2015 15500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

1/1/2016 1200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة العال للنظم

10/1/2015 1222982 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة العمدة 
للمقاوالت

10/1/2015 1254420 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة العمده 
للمقاوالت العامة

10/1/2015 16500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة الغاز 
الطبیعى للسیارات

 

7/1/2015 2600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2016 80069 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الغربي 
للتجارة 
واالستیراد

1/1/2016 1625 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة الغنام 
للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 11591 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة الفا للقوى 
 الكھربائیة

7/1/2015 4000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة الفابرنت
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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 321600 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الفادنتال صغري

1/1/2016 53800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة الفارس

7/1/2015 7030 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

قطاع التنمیة اإلداریة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفارس 
للتوریدات

10/1/2015 64900 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الفاطمیة 
للتجارة والتوزیع

7/1/2015 6810 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة الفتح

1/1/2016 2035 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة الفتح 
 لمھمات المكاتب

7/1/2015 33500 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الفجر 
 للمقاوالت

7/1/2015 2500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الفراعنة 
 للھندسة

10/1/2015 3920 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة الفرج

10/1/2015 225 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة الفرسان

10/1/2015 535 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 635 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

7/1/2015 515 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفرسان 
 جروب

10/1/2016 158 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الفرماوي

10/1/2015 32913 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الفرماوي 
ترینینج

10/1/2015 5540 اتفاق مباشر شراء االصول 
غیر المالیھ 
اجمالیھ مدرجھ 
بموازنات الجھات

شراء 
االصول غیر 
المالیھ 
االجمالیھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 1089 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2015 1650 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة القاھرة 
 لالجھزة الطبیة

10/1/2015 6800 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 17600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة القاھرة 
 لالجھزة المكتبیة
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10/1/2015 4054 ممارسة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ صغري شركة الكرمة

1/10/2015 622 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الكریم 
لقطع الغیار 
السیارات

10/1/2015 9790 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة الكمار 
 للنقل والرحالت

10/1/2015 2810 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الكمال 
للتجارة والتوزیع

1/10/2015 4119 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الكمال 
للزیوت 
10/1/2015والشحومات 4119 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 

سویف
7/1/2015 1000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الماس

10/1/2015 2870 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المحارث 
والھندسة

10/1/2015 3780 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المحاریث 
 والھندسة

10/1/2015 11340 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المحاریس 
والھندسة بالمنیا

10/1/2015 5720 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة المحالوى 
تورز للرحالت 
والنقل الجماعى

7/1/2015 472560 ممارسة 
عامة

ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة المرح 
 للرحالت

10/1/2015 11527 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة المروة 
للتوریدات 
العمومیة الوجبة 
المطھیة

10/1/2015 1120 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المروة 
للحداید

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

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة 
المستودعلت 
الصناعیة 
والھندسیة

9/1/2015 396000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة 
المشروعات 
9/1/2015الكھرومیكانیكیة 390350 اتفاق مباشر نفقات خدمات 

الصرف الصحى
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

10/1/2015 22237 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المصرى 
للتجارة والتوزیع

10/1/2015 717625 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المصري 
للمقاوالت
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10/1/2015 19550 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 

و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المصریة 
للتكنولوجیا

صغري

1/1/2016 3877 مناقصة 
محدودة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة المطبوعات 
الحدیثة 
1/1/2016بالحمراوي 6544 مناقصة 

محدودة
مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
دیوان عام المحافظة

10/1/2015 700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المعادي 
للتجھیزات  الطبیة

10/1/2015 19606 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ  شركة المعایرجى

9/1/2015 80601 مناقصة عامة مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة المقاوالت 
الحدیثة

10/1/2015 283000000 اتفاق مباشر مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة المقاوالت 
المصریة ( مختار 
 ابراھیم سابقا

10/1/2015 631 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة حلوان قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المكس 
للمالحات

1/1/2016 18736 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الملك 
فیصل لتجارة 
الكاوتش 
 والبطاریات

10/1/2015 2175 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 43215.6 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ  شركة المنصورة

1/1/2016 43215.65 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 7663.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 17013.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/7/2015 17950 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة المني 
للمقاوالت 
العمومیة

1/1/2016 147424 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة المھدي

7/1/2015 8708 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المھندسون 
 المتحدون

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المھندسون 
المتحدون لتنزیم 
الحاسبات

1/1/2016 163764 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة المھندسون 
المتحدون لنظم 
الحاسبات
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11/1/2015 311000 مناقصة 

محدودة
االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیئات خدمیھ شركة المؤسسة 
الھندسیة

صغري

10/1/2015 7460200 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الناصر 
للصناعات 
الغذائیة

1/1/2016 7460200 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الناصر 
للصناعات 
الغذائیة / 
اسكندریة

1/1/2016 660 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ شركة النسر 
لمھمات المكاتب

10/1/2015 130 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة 
النسرللتوریدات

10/1/2015 1589 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 3112 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة النشر 
للتوریدات

10/1/2015 8000500 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة النصر 
 العامة للمقاوالت

10/1/2015 8029560 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة النصر 
للخدمات و 
الصیانة 

جھازمشروعات 
الخدمة الوطنیة 
بوزارة الدفاع

10/1/2015 418000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة النصر 
للكیماویات 
الوسیطة التابع 
لجھاز مشروعات 
الخدمة الوطنیة 
بوزارة الدفاع

7/1/2015 1280 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة النظام 
لالدوات 
الكھربائیة

10/1/2015 3106 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة النقل 
والھندسھ

1/1/2016 7400 مناقصة 
محدودة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة النور 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 370023 ممارسة 
عامة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة النور 
للمقاوالت 
المتكاملة

1/1/2016 939000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة النیل العامة 
للطرق 
1/1/2016 الصحراویة 531000 مناقصة 

محدودة
صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 944600 مناقصة 
محدودة

صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 991500 مناقصة 

محدودة
صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة النیل العامة 
للطرق 
 الصحراویة

صغري

10/1/2015 1098500 مناقصة 
محدودة

صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 1372000 مناقصة 
محدودة

صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 1037900 مناقصة 
محدودة

صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة النیل 
للطرق 
الصحراویة

10/1/2015 21130 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة النیل 
للمشروعات 
والتجارة

1/10/2015 505 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الھبة 
لالدوات 
الكھربائیة

10/1/2015 505 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الھیئة 
لألدوات 
الكھربائیة

1/1/2016 691829 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة الوادي 
الھندسیة

7/1/2015 25 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الوادي 
جروب

7/1/2015 75 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

1/7/2015 296 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2015 20 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2015 1392336 ممارسة 
عامة

ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة الواعد

1/1/2016 1667.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة الوثام 
الطبیة وتجار 
التوریدات

7/1/2015 70000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الوركول 
لخدمات التبرید 
والتكییف

10/1/2015 75985 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة الوسیلة

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الیسر 
 لمھمات المكاتب

10/1/2015 550 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا
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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 330 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الیسرا 
 لمھمات المكاتب

صغري

7/1/2015 660 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 13490 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة الیكس بوك 
سنتر / شركة ابو 
الھول

10/1/2015 1680 مناقصة 
محلیة

اخرى نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الیكس فون

1/1/2016 9115 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة أم القرى

10/1/2015 96 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة امام 
للبویات

10/1/2015 640 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2015 1320 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2015 7890 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة امریكان 
جروب

7/1/2015 9372 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ  شركة امیروف

1/1/2016 107000 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة انتر ھو 
 سبیتالز

1/1/2016 17150 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة انترفیت 
 ایجیبت

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
انترناشونال اوتیو 
مجوال مصر

10/1/2015 1850 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
انترناشونال اودیو 
فجوال

10/1/2015 9000 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
انترناشونال اودیو 
قیجوال مصر

7/1/2015 5750 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة انجاز 
المنوفیة

10/1/2015 7876646 مناقصة عامة مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة انجال 
المھندس حسن 
مناع للمقاوالت

10/1/2015 15468352 مناقصة عامة مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/7/2015 8000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة انجز 

للتوكیالت 
التجاریة

صغري

10/1/2015 1497 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اندلسیة 
للتكنولوجیا 
والتجارة

1/1/2016 81747.6 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة 
اوبتیماساینتفل 
ایجیبت

1/7/2016 1495780 مناقصة عامة و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  شركة اوتو ستار

1/7/2015 141259 مناقصة 
محلیة

وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

12/31/201
5

3190 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اوتوبارتس

1/7/2016 453860 مناقصة عامة و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  شركة اوتوستار

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة اوفیس تك

10/1/2015 39345 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة اوفیس 
تكنولوجي

10/1/2015 60 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة اوالد البلد 
للحام الكاوتش

10/1/2015 38038 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة اوالد 
رمسیس عطیة

9/1/2015 1252700 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اوالد عمر

10/1/2015 31500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة اوالد 
فرحات للھندسة 
والتجارة

10/1/2015 4520 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ایة ام 
میدیكال

10/1/2015 1185 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ  شركة ایجافیت

10/1/2015 11850 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 752 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة ایجیبت 
لمھمات المكاتب

10/1/2015 12150 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ایجیبت 
مصر

7/1/2015 491080 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة ایجیبكو 
للتجارة
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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 89761 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة ایدج 
تكنولوجي

صغري

10/1/2015 38880 مناقصة 
محلیة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 110 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ایمانكو

10/1/2015 74820 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایمدج 
للتكییف والتجارة

1/1/2016 28490 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة ایمكو 
للھیدرولك 
والتوریدات

10/1/2015 4300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ایھ ام 
میدیكال

7/1/2015 40000 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة ایھ بي كیر 
للمستلزمات

1/1/2016 492464 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بافاریا 
 مصر

10/1/2015 1621 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

7/1/2015 8750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة باور ترید

7/1/2015 34250 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بدوى كار 
لقطع غیار 
السیارات

7/1/2015 4432 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

التعلیم بأسیوط

1/1/2016 6359 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة برامیدز

10/1/2015 50210 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  شركة برناسوس

10/1/2015 825 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 18035 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة برناسوس 
للصناعة والتجارة

1/1/2016 1650 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة برناسوس 
للصناعة والتجارة 
والمكتبات

1/1/2016 40066 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة برناسوس 
للصناعھ 
والتتجارة
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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 450 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 

ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة بشارا 
شوقي بشارة

صغري

10/1/2015 775 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بكھ

10/1/2015 2118 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بالك 
ھورس

10/1/2015 1920 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

1/1/2016 8385 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة بالك 
ھورس للتوریدات 
10/1/2015الحكومیة 54375 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة

10/1/2015 46090 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 3200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة بودي سنتر

10/1/2015 990 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بورسعید 
لمھمات المكاتب

7/1/2015 9000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بي سي 
جروب

10/1/2015 322530 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة بیت 
الجھزة المباني

1/1/2016 11814 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة بیتاالب 
جروب

9/1/2015 1725900 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مصلحة المیكانیكا 
والكھرباء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة بیراف

1/1/2016 2292 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة بیرامیدز

7/1/2015 1100 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة بیزا 
للمصاعد

1/1/2016 615 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة بیوت 
االزیاء الراقیة 
 وھانو

10/1/2015 4496 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیوجین 
لالستیراد 
والتصدیر 
والتوكیالت

1/7/2015 25185 مناقصة 
محلیة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ةرؤیة 
للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 5650 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة تبارك 
للمقاوالت
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/10/2015 1166 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة تراك انتر 

ناشونال
صغري

1/7/2015 660 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة تراك انتر 
ناشونال ترید

10/1/2015 1166 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة تراك اند 
ناشیونال ترید

7/1/2015 3300 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ترید 
لألجھزة المكتبیة

10/1/2015 500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة تكسان

1/1/2016 1233.1 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة تكسان خیدا 
تورز

6/7/2016 1233.1 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة تكسان 
خیرا تورز

1/1/2016 550 اتفاق مباشر وقود  وزیوت  كھرباء
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة تكستان 
جنید اتور

10/1/2015 43945 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة تكنوسانیت 
لالجھزة العلمیة 
والبصریة

7/1/2015 29700 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة 
تكنوساینتفك

10/1/2015 4180 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة تكنولوجي 
للتجھیزات 
المكتبیة

1/1/2016 36355 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة تكنوماستر

1/1/2016 2750 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة تكنوویف

1/1/2016 5500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 23416.66 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 9010 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة تمكو

7/1/2015 2156 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة توب ماستر

1/1/2016 2425 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة تیرافیو

1/1/2016 1400 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة ثابت 
محسن للنقل 
والرحالت
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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 15901 ممارسة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة جاما 
 العلمیة

صغري

10/1/2015 29839 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 70000 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة جاما ترید

7/1/2015 3850 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة جرین باور

10/1/2015 230 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة جنوب 
الوادي لخدمات 
الھیدرویاك

10/1/2015 250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة جنوب 
الوادي لقطع غیار 
10/1/2015المعدات 900 مناقصة 

محدودة
قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 4000 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 2227 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جوتال 
لاللومنیوم 
والدكور

12/31/201
5

1650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة جولد ترید 
للتوریدات

12/31/201
5

750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

1/1/2016 236.5 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة جى ام 
للتوریدات

1/1/2016 1593.9 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 6204 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 550 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة جي اي 
لالنظمة الطبیة

10/1/2015 54000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة جیتكومصر 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2015 4499 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ  شركة جین الب

7/1/2015 4499 مناقصة عامة اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 4499 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 4499 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 84150 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة
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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 4499 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ صغري شركة جین الب

10/1/2015 1063.6 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة حالف 
كرابو الغازات 
الصناعیة

1/10/2016 6996 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة حداید 
وبویات نور 
االسالم

1/1/2016 17688 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة حیال

10/1/2015 291400 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة دار 
كمبیوتر

7/1/2015 550 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دبلیو سفتي

1/1/2016 4912 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة دكیوتك 
مصر

1/1/2016 65378648 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة دلتا النیل 
النشاءات

10/1/2015 14062 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة دوترا 
للكیماویات

1/1/2016 34230 مناقصة 
محدودة

كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة رادیو 
طلعت

10/1/2015 55050 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ربار 
للمقاوالت العامھ

1/10/2015 10967 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة روان 
للتوریدات

1/10/2015 11967 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ شركة روان 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2015 21335 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة روستیك

10/1/2015 33000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 17980 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة روستیك 
2000

7/1/2015 660 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ریجیتال 
تكنولوجي

7/1/2015 258 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ریحان

10/1/2015 2850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة زیرو 
اوفیس
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10/1/2015 21470 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة زیرو وان 
الكترونكس

صغري

7/1/2015 14250 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ساسمي 
للتوریدات

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

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة سامح 
الزیني

1/1/2016 29199 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة سبكترا 
جروب ویاجنو 
شیك

1/1/2016 33880 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة سرحان

10/1/2015 3450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة سقارة 
لالثاث

7/1/2015 1000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة سكر 
للمستلزمات 
محمود سالم عید

10/1/2015 235320 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة سمارت 
میدیكال اي ام 
ایجیبت

7/1/2015 39600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة سمریلو 
القاھرة

10/1/2015 60000 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سوھو

1/1/2016 13200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة سیجما ترید

10/1/2015 7285 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة سیزام 
للتوریدات 
الحكومیة

10/1/2015 33000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سیمتل

10/1/2015 42624 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة سیمنس 
ھلیثكیر

1/1/2016 3600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة شبرا 
للصناعات 
 الھندسیة

10/1/2015 56300 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة شھاب 
 مصر

1/1/2016 50000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة طیبة 
للتجارة الورق 
ومستلزمات 
الطباعة

1/1/2016 99750 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة طیبة 
للتجارة والورق 
ومستلزمات 
الطباعة
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10/1/2015 3025 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة عابدین صغري

7/1/2015 24840 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة عالم السعد 
للتوریدات العمویة

1/10/2015 550 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة عباد 
الرحمن للتكیف 
والتبرید

10/1/2015 550 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة عباد 
الرحمن للتكییف 
والتبرید

1/1/2016 3000 مناقصة 
محلیة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة عبد هللا عبد 
الحلیم

7/1/2015 7400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة عالء 
كردوشھ

1/1/2016 1040 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ   شركة عماد فایز

10/1/2015 4965 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة عماد محمد 
محمد موسي

10/1/2015 14851 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة عمرو 
حمدي عبد السالم

7/1/2015 5474 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة غتوري  
میدیكال

10/1/2015 2100 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة غتوري 
میدیكال سابالي

7/1/2015 4535 اتفاق مباشر متطلبات اضافیھ 
اخرى لشراء 
االصول غیر 
المالیھ

المتطلبات 
اإلضافیھ 
لشراء 

األصول غیر 
المالیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة غتوري 
میدیكال سبالي

1/1/2016 155132 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة فارما  
 سوید

1/1/2016 780 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فرست 
 للكمبیوتر

7/1/2015 3850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة فرست مان 
للتوریدات 
7/1/2015العمومیة 165 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 6520 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 176 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید

1/1/2016 1015 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 4950 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 42898 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة
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1/1/2016 156 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست مان 
للتوریدات 
العمومیة

صغري

1/1/2016 255 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 317 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 332 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 507 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 2402 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 8002 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 1980 مناقصة 
محلیة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 4125 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة فرسن مان 
للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 7650 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة فرندز 
لالستیراد 
والتصدیر

1/1/2016 4400 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة فریدة 
للتوریدات

1/1/2016 2895 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة فریدة 
للتوریدات  
والتجارة

1/7/2015 9750 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة فوقي 
میدیكو 
للمستلزمات 
واالجھزة الطبیة

1/10/2015 515 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة فیات 
2000

10/1/2015 23000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة فیمتو ترید

1/1/2016 19477 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

1/1/2016 17013.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 17439 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة كالوباك 
 لصناعة الورق

10/1/2015 11340 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة كانزا 
جروب

10/1/2015 770 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ  شركة كانون

1/1/2016 8875 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ  شركة كریم
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7/1/2015 1210 اتفاق مباشر مستلزمات 

تصویر
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كالكس 
المتحدة للتجارة

صغري

7/1/2015 10292 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة كنوز 
الدوات الكتابیة

1/1/2016 2250 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة كوبي تك

1/1/2016 7243 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة كورناالب

1/1/2016 3281 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 7243 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 15400 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كي تي سي 
للمعدات واالدوات 
الكتابیة

1/1/2016 22550 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مصلحة الجمارك قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة كیر 
سرفیس

10/1/2015 1650 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة كیر 
سیرفیس

7/1/2015 8250 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة كیما

10/1/2015 42350 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة كیمست 
للتوریدات 
الحكومیة

1/1/2016 24200 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة كیمیل

10/1/2015 23180 مناقصة 
محدودة

كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ل الیكس 
بوك سنتر /  
شركة ابو الھول

7/1/2015 1945 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفسیتا

10/1/2015 425 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة لوتس 
للتوریدات

7/1/2015 990 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ماجیك  
سبورت

7/1/2015 121 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة ماجیك 
سبورت

7/1/2015 165 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

6/1/2016 395 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ماجیك الب

6/1/2016 935 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة
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6/1/2016 5610 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ماجیك الب صغري

6/1/2016 300 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

6/1/2016 433 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

6/1/2016 655 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

6/1/2016 806 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 3358 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة

10/1/2015 820 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 2049 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ماس

1/1/2016 8940 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة ماستر

10/1/2015 35910 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة مالتي فارما 
لالدویة 
والكیماویات

1/10/2016 12130 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ محافظة القاھرة إدارة محلیھ إدارة محلیھ  شركة مانتراك

1/7/2015 5228 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام محافظة بنى سویف

1/7/2015 5953 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة

1/1/2016 693 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ماى 
كوالیتي

7/1/2015 2500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة متولي فؤاد

10/1/2015 239250 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مجدي 
 للمقاوالت

10/1/2015 264000 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 494000 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 1545892 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس
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7/1/2015 557910 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مجدي 
 للمقاوالت

صغري

7/1/2015 176962 مناقصة 
محدودة

صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

7/1/2015 4009 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة محمد 
ابراھیم السید

7/1/2015 900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة محمد 
حبشي

10/1/2015 12075 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ شركة محمد كامل 
محمد رفاعي

1/1/2016 300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة محمود 
حسن السید

1/7/2015 367177 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة مصر 
 الدولیة

10/1/2015 25800 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 149640 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
الدولیھ

7/1/2015 10000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة مصر 
 الشرق االوسط

7/1/2015 50000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 856 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
لالثاث الراقي

7/1/2015 3454 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
والشرق األوسط

10/1/2015 1256645 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة مكة 
للمقاوالت

1/7/2015 2307 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة منتراك 
انتر ناشونال ترید

11/1/2015 13800 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیئات خدمیھ شركة موتكو 
للتجارة

7/1/2015 1688 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة موزعي 
 بیطري مصر

10/1/2015 2950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركة میتا 
ماركت
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7/1/2015 385 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة میتالك 
الھندسیة

صغري

7/1/2015 705 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة میجا ترید 
لالن

7/1/2015 660 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة میجا ترید 
لالنترنت

1/1/2016 660 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا

10/1/2015 705 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة میجا زید 
لالنترنت

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة میدو 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2015 89874 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة میدیكال 
جروب

1/1/2016 20326.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

1/1/2016 1320 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة میرا ترید

10/1/2015 1400 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة میراكو 
للتنمیة والخدمات 
10/1/2015 والتجارة 1400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 2030 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة میراكو 
ىللتنمیة والخدمات 
والتجارة

1/1/2016 1787 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة میرو میدیا

7/1/2015 7862 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة میست

7/1/2015 14080 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة میسلو 
 مصر

1/1/2016 1452 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة میكرو 
میدیا

1/10/2015 8613 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة میالكو 
لالجھزة

10/1/2015 7183 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة میالكو 
لألجھزة العلمیة 
10/1/2015والطبیة 8613 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2015 4800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة مینا  
ماركت

7/1/2015 9075 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة مینا بیوتك 
للمستلزمات 
الطبیة

7/1/2015 4800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة مینا 
ماركت
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10/1/2015 65 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة نبیل حبیب 
مرقص

صغري

7/1/2015 56936 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة نوبات 
للتكنولوجیا

1/1/2016 31275 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة نور 
االیمان للتوریدات

1/1/2016 6182 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 190 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ شركة نوفیجن 
للتوریدات

1/1/2016 2725 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ شركة نونرمان 
للتوریدات العامة 
بالعریش

7/1/2015 4392 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة نیحورا

1/1/2016 4105 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة نیل حسیب 
للسیارات

1/1/2016 332 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ شركة نیو فیجن 
للتوریدات

10/1/2015 3780 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة نیو كولدر

10/1/2015 280 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة نیو 
للتوریدات

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة نیون 
لالجھزة الصوتیة

1/1/2016 15166.66 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھاى 
تكنولوجى

10/1/2015 17137 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لتخطیط 
مشروعات النقل

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 2750 مناقصة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھاى سكاى 
 تكنولوجى

10/1/2015 1122 ممارسة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التنظیم 
واإلدارة

1/1/2016 1122 ممارسة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التنظیم 
واإلدارة

1/1/2016 693 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھاى 
كوالیتي

7/1/2015 20446 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ھیومان 
الب

7/1/2015 768 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة وان واى
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7/1/2015 2366445 مناقصة 

محدودة
تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة وایت 
ھورس

صغري

10/1/2015 825 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة وفاء رجب 
عبد العال

7/1/2015 1589 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة وقایة

1/1/2016 1624 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ شركة یطسوف 
اخوان للبویات 
بالعریش

1/1/2016 525 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ شركة ینوفجین 
للتوریدات

1/10/2015 451 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركة یوسف 
لقطع غیار 
10/1/2015السیارات 451 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

7/1/2015 200 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركةاالتحاد 
العربي الدوات 
الصحیة

7/1/2015 5500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركةالقاھرة لال 
جھزة الطبیة

1/1/2016 1880 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ شركةجنوب 
الوادي لخدمات 
الھیدولیك

7/1/2015 85 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ شركةخالد صدیق 
ھاشم

10/1/2015 89898 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركةخطاب بییر 
بوینت

10/1/2015 1100 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركةھیلثي 
فامیلي

1/1/2016 1307 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركت فرست 
مان لتوریدات 
1/1/2016العمومیة 3085 مناقصة 

محلیة
مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 3999 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 37950 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 8050 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 383 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركت فرست 
مان للتوریدات 
العمومیھ

1/1/2016 249 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركت فرست 
مان للتوریدت 
العمومیة
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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 14666 مناقصة 

محدودة
مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
دیوان عام المحافظة محافظة كفر 

الشیخ
إدارة محلیھ شركو النور 

للتوریدات 
العمومیة

صغري

7/1/2015 58500 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شندلر لیمد

10/1/2015 9427 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

10/1/2016 87450 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ شیخون اكس

1/4/2016 422.4 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ صابر سنتر

1/4/2016 750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/4/2016 453 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 522 ممارسة 
عامة

مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ صابر سنتر اسالم 
صابر

1/1/2016 1250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ صیدلیات د/مھا 
الجمال

10/1/2015 5306 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ صیدلیة  ابو الغیط

10/1/2015 5306 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ صیدلیة ابو الغیط

10/1/2015 436000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ ضشركة بیوجین 
لالستیراد 
والتصدیر 
والتوكیالت 
التجاریة

10/1/2015 38720 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ طیبة للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 4500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ عادل احمد بخیت

10/1/2015 250 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ عاطف فتحي 
فخري

10/1/2015 250 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 146101 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ عبد الرحیم احمد 
محمد

10/1/2015 5637 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عبد الرحیم 
 االنصارى

1/10/2015 280 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ عبد السالم علي

1/10/2015 800 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ عبد الغني محمد 
عبد الغني
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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 51450 مناقصة 

محلیة
تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ عبد هللا حماد 
أحمد

صغري

10/1/2015 24185 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ عبد المعطي عبد 
العزیز علي

7/1/2015 274568 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ عبد عبد المنعم 
احمد

10/1/2015 2030 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ عفاف انیس محمد

10/1/2015 880 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 2030 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا

1/1/2016 1070 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

1/1/2016 1070 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ عفعف انیس 
محمد

10/1/2015 504 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عالء الدین حسن 
للتوریدات 
الكھربائیة

1/1/2016 41515 مناقصة 
محدودة

اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالء علي عرفة 
المتولي

1/1/2016 41515 مناقصة 
محدودة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 16221 مناقصة 
محلیة

كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 64987 مناقصة 
محدودة

مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 87933 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالء علي عرفھ 
المتولي

1/1/2016 11300 مناقصة 
محدودة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 39450 مناقصة 
محدودة

اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالءعلي عرفة 
متولي

10/1/2015 3309 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عمارة للكھرباء 
والمحركات

7/1/2015 1480 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ غانم عبد العظیم 
سالم

10/1/2015 12590 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ فراشة البیلي 
االصیل
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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 1075 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ فراشة اوالد جمال 
یسخیردن

صغري

10/1/2015 5440 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ فرست للتجارة 
والتوریدات

10/1/2015 150 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ فرست للكمبیوتر

1/1/2016 18600 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ فرست میدیكال 
انترناشونال

1/1/2016 1200 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ فكري فؤاد لقطع 
غیار السیارات

10/1/2015 880 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ فكري فؤاد محمد

10/1/2015 880 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 1200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

1/1/2016 4360 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 11439 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 11439 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 18872 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ فلكس ایجیبت

7/1/2015 1420 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ فندق كویسن

10/1/2015 911000 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى فوجیتسو

10/1/2015 200 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ فول اوبشن بقنا

7/1/2015 29975 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ فیتراس للنشر 
واالعالن

1/1/2016 6670 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ فیتمو ترید

1/1/2016 21824 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ فیجدیسید 
للتوریدات

1/1/2016 14750 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ فیصل محمد 
قبیصى عبد 
الجلیل

1/1/2016 1470 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ فیمتو ترید

1/1/2016 1470 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة
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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 6670 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ فیمتو ترید صغري

1/1/2016 4797.6 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 10773 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ قدریة السید علي 
والي

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ قسم السیارات

10/1/2015 132 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ قسم العالقات 
 العامة

7/1/2015 1600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ قنا المدینة 
الصناعیة

1/1/2016 96000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ كامیلیا احمد حسن

1/1/2016 8335 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 427200 ممارسة 
عامة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى كایرو سیرفس

10/1/2015 54930 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ كمال الدین عز 
 الدین جاھین

10/1/2015 10962 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كمال سعد

10/1/2015 10962 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/10/2015 37350 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ كمال عبد المعبود

1/1/2016 20000 مناقصة عامة تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ  كمبیوتك العالمیة

1/1/2016 46156 مناقصة عامة خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 34000 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 172 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ كھربائي اضواء 
المدینة

10/1/2015 17200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 3281 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ كورنا الب
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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 1917 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ صغري لوتس للتوریدات

10/1/2015 4688 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 77 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 1559 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ لوتس للتوریدات 
 والتجارة

10/1/2015 20044 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2015 256 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة

10/1/2015 1270 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 1865 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 1200 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 221494 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ م 0  ھشام محمد 
اسامة

1/1/2016 725 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ ماتكو لمھمات 
المكاتب

7/1/2015 300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مارك اوفیس

1/7/2015 300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مارینا سنتر

1/1/2016 12500 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ ماستر الكترونیك

10/1/2015 18410 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس

7/1/2015 1320 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ ماستر للتوریدات

7/1/2015 2500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ماك للصیانة 
اجھزة الكمبیوتر

1/1/2016 230 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ ماكسي للدعایة 
واالعالن

1/1/2016 275 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مالك سلیمان 
لالدوات الصحیة

1/7/2015 1550000 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مانتراك

10/1/2015 30704.44 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى
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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 150000 مناقصة 

محدودة
اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مجال صناعي / 
االت حاسبة

صغري

10/1/2015 20000 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 98000 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 215030 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مجدي حسن 
محمد والي

7/1/2015 780000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مجلس الدفاع 
الوطني

10/1/2015 397980 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مجمع المخابز 
السویس باكو 
بسكویت بالعجوه

10/1/2015 629450 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مجموعة (1) 
شركة لبیانات 
المقاوالت

10/1/2015 60 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مجموعة المستقبل

10/1/2015 60 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

10/1/2016 11650 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ محطة بیومى 
عفاف بیومى

7/1/2015 460 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ محطة موبیل 
للبترول شبرا 
الخیمة

10/1/2015 8745 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ محالت االیمان  
بقنا

10/1/2015 461 اتفاق مباشر صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ محالت الختام

1/1/2016 461 اتفاق مباشر صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

7/1/2015 5645 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ محالت الرضا 
والندر لالدوات 
الزاعیة بالعریش

10/1/2015 765 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محالت الركة 
لقطع غیار 
السیارات

10/1/2015 14160 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ محالت السید 
عباس

1/1/2016 712 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ محالت الصدق 
واالمانة

10/1/2015 4000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ محالت النجمة 
 الذھبیة بقنا

7/1/2015 14915 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ محالت علي عبده 
للمالبس
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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 13688 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ محالت محمد 
الشعراوي

صغري

1/1/2016 390 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ محالت ناصر 
فھمي لقطع غیار 
المرسیدس

7/1/2015 265977 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ محلي شركة  
المنصورة

10/1/2015 12730 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ  محمد احمد احمد

1/1/2016 8182 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/10/2015 3456 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ محمد سعد محمد

1/1/2016 568.15 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
عیش

1/1/2016 3116 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
عیشھ

10/1/2016 188386 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
محمد عیسي

1/1/2016 641671 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

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

1/10/2015 2000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ محمود عطا 
الكریم

10/1/2015 6404 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمود على محمد

1/10/2015 495 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ محمود نبیل سید 
محمد

7/1/2015 112346 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ محمود نجیب 
فھمي

10/1/2015 148 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مخازن المحافظة

10/1/2015 363 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مخازن الوحدة

1/1/2016 10835 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مدرسة المنصورة 
الفنیة المتقدمھ

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم
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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 200000 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مدریة االسكان صغري

10/1/2015 46855 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ مركز البدر 
للخدمات البیطریة

7/1/2015 1010 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز الحاب 
العلمي

7/1/2015 68500 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مركز الدراسات 
والتصمیمات 
العمرانیة / أ د 
/احمد فاضل

7/1/2015 2645 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مركز الریس

10/1/2015 2645 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

1/4/2016 115.5 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/4/2016 750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2015 300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مركز الشعاع 
للتوریدات

10/1/2015 300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

7/1/2015 2050 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ مركز الفؤاد

10/1/2015 12750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ مركز الفؤاد 
لصیانة السیارات

1/1/2016 9700 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز الكویت 
للتبرید والتكییف

1/1/2016 350 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مركز المنصور 
لھندسة الدیزیل

1/1/2016 220 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة المنیا إدارة محلیھ مركز المنیاوي 
لخدمة طلبات 
الدیزیل

10/1/2015 5706 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز الھدي

7/1/2015 30 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  مركز ام القري

1/7/2015 37734 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ مركز بحوث 
ودراسات الھندسة

1/1/2016 192.5 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز بدر 
للتوریدات

1/1/2016 522.5 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 8250 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة
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10/1/2015 1200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مركز خدمة 

التلیفزیون 
والفیدیو

صغري

10/1/2015 45 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز روشنة

10/1/2015 45 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة

10/1/2015 45 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

10/1/2015 45 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ  مركز روشنھ

10/1/2015 345 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 7700 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز صابر 
والمصطفى 
للصیانة

10/1/2015 900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مركز عادل لقطع 
الغیار

10/1/2015 15 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مركز عادل 
 للسیارات

1/1/2016 1295 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

10/1/2015 190 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركزالطارق 
للتجارة

10/1/2015 365 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مركزعادل 
للسیارات

7/1/2015 53060 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مستشفي الطلبة 
الجامعي

10/1/2015 19162 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مشروع راس 
المال  مدرسة 
الصناعات 
الزخرافیة

10/1/2015 49962 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مشروع راس 
المال مدرسة 
الصناعات 
الزخرفیة

1/1/2016 700 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مصانع میناتك 
الھندسیة

7/1/2015 10000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مصر للشرق 
االوسط

7/1/2015 50000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

1/16/2016 312569 ممارسة 
عامة

اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مصر للنظم 
الھندسیة
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1/16/2016 619106 ممارسة 

عامة
اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مصر للنظم 
الھندسیة

صغري

7/1/2015 654072 ممارسة 
عامة

اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

7/1/2015 5709 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

7/1/2015 2992 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مصر والشرق 
 االوسط

10/1/2015 1954 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ مصریة سید سید 
 الرواس

10/1/2015 2959 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

10/1/2015 6473 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

10/1/2015 25635 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

1/1/2016 70736 مناقصة 
محدودة

مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مصطفي  كامل 
الحلبي

1/1/2016 78994 مناقصة 
محدودة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مصطفي كامل  
الحلبي

1/1/2016 17046 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مصطفي كامل 
الحلبي

1/1/2016 33063 مناقصة 
محدودة

اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 137414 مناقصة 
محلیة

كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 48070 مناقصة 
محدودة

مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 335 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مصطفي محمزد 
محمد برغوت

1/1/2016 45530 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مصطفي مصطفي 
السید

1/1/2016 151098 اتفاق مباشر صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/10/2015 17875 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مصنع اعالف 
المرج

1/1/2016 17875 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مصنع أعالف 
المرج بالقاھرة

1/1/2016 31000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

1/7/2015 12375 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ مصنع الشرق 
للدھانات
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/7/2015 4920 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مصنع الشرق 
للدھانات

صغري

10/1/2015 66625 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مصنع تركیو 
زیادة للمالبس 
الجاھزة

10/1/2015 125000000 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مصنع حلوان 
للصناعات 
 المتطورة

10/1/2015 8255 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مصنع مطروح 
 للطباعة

10/1/2015 1995 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مصنع نوح 
للمالبس

10/1/2015 1650 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ مطابع  محافظة 
قنا

7/1/2015 49500 ممارسة 
محدودة

ایجار اراضى و 
مبانى ومخازن 
وجراجات 
وغیرھا

ایجار دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مطاعم ارزاق 
الكوثر

7/1/2015 880 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مطبعة االسراء

7/1/2015 880 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2015 320 اتفاق مباشر اصدار كتب و 
مجالت ونشرات 
 ثقافیھ و علمیھ

نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ مطبعة االصدقاء

7/1/2015 440 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مطبعة التأھیل

10/1/2015 1485 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

10/1/2015 797 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

10/1/2015 5115 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

7/1/2015 605 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مطبعة التأھیل 
الشامل للمعاقین 
بالعریش

1/7/2015 3855 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مطبعة الحریة

1/10/2015 600 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 600 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

1/1/2016 7300 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مطبعة الحمد
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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 17795 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مطبعة الصفا صغري

1/1/2016 5150 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مطبعة العمیرى

10/1/2015 1140 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  مطبعة العمیري

10/1/2015 740 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 467 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مطبعة الفیروز

1/1/2016 4944 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 591 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة

10/1/2015 1600 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مطبعة النھضة

10/1/2016 6000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 22000 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مطبعة بور سعید

10/1/2015 567 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مطبعة حسنى

1/7/2015 17750 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

محافظة بنى سویف إدارة محلیھ إدارة محلیھ مطبعة مارینا 
سنتر

7/1/2015 381 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مطعم اوزى 
للمشویات

7/1/2015 2580 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ معامل تحلیل 
بورسعید

10/1/2016 200000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض اخشاب 
الصفا

10/1/2015 3092 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ معرض االسراء 
لالدوات المنزلیة

7/1/2015 26844 اتفاق مباشر مستلزمات 
موسیقى

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ معرض االالت 
الموسیقیة

10/1/2015 585 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ معرض المروه 
لزجاج السیارات

10/1/2015 3173 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ معرض الھوارى 
لألدوات الصحیة

1/1/2016 3100 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ معرض الومیتال

7/1/2015 99 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ معرض حامد 
موسي

1/1/2016 198 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید
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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 2600 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب  الحسین 
للنقل

صغري

1/1/2016 2975 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب  مودرن 
للنقل

10/1/2015 2530 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مكتب االتحاد 
الجدید

7/1/2015 192548 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب االندلس 
للمقاوالت 
المعماریة

1/1/2016 3853.41 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب اإلیمان

1/1/2016 1070.3 مناقصة عامة عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1070.3 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 3853.41 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 372.4 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب اإلیمان 
للتوریدات

7/1/2015 93825 مناقصة 
محلیة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب االیمان 
 للمقاوالت

7/1/2015 289224 مناقصة 
محلیة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة

1/1/2016 3366 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب الباحث

1/1/2016 33743 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 3366 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 6143 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 33743 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 36600 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 1336805 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب التقوي
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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 1340751 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب التقوي صغري

7/1/2015 4800 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب الجیوشى 
لالعالن

1/1/2016 775 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الحسین  
للنقل والرحالت

1/1/2016 1350 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الحسین 
للنقل

1/1/2016 2600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 5200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 10000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 4800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الحسین 
للنقل والرحالت

1/1/2016 5200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 7800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 1350 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة

7/1/2015 1350 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 1350 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 2600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 2900 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 1959 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الدیل 
بالفیوم

7/1/2015 162825 مناقصة عامة اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب الرجاء 
للتجارة 
 والمقاوالت

10/1/2016 5000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب السالم

1/1/2016 1250 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب السالم  
ترافیل

1/10/2016 1801181 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب السلكاوي 
للمقاوالت

7/1/2015 4826 مناقصة 
محلیة

صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 
السیول

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب الشروق 
للتوریدات
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1/10/2015 5750 اتفاق مباشر مواد ومھمات 

متنوعھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب الشمس 
للتوریدات

صغري

6/1/2016 399730 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب العجز 
للمقاوالت

7/1/2015 515 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ مكتب العال 
للتوریدات

10/1/2015 2700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 1800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب العمدة 
للتوریدات

10/1/2015 563000 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب الفجر 
للمقاوالت العامة

1/1/2016 2700 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الفیوم للنقل

7/1/2015 118314 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب القدس 
للمقاوالت

7/1/2015 17000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب المتحدة 
 للمقاوالت

10/1/2015 36800 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

10/1/2015 1343125 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب المنار 
للمقاوالت

10/1/2015 1396820 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 2250 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب الموردون 
العرب للتوریدات

10/1/2015 7406 مناقصة 
محلیة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 5137 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب الھادى 
سنتر

1/1/2016 2100 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الھالل 
للرحالت

1/1/2016 4050 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الھالل 
للالحالت

10/1/2015 2900 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب الھالل 
للمقاوالت

10/1/2015 350 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب الھندسة 
للتوریدات

4/1/2016 1397 اتفاق مباشر صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب الولید 
للمقاوالت 
4/1/2016العمومیة 3472 اتفاق مباشر صیانھ طرق 

وجسور و كبارى
نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة
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10/1/2015 1790250 مناقصة عامة صیانھ طرق 

وجسور و كبارى
نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب الولید 

للمقاوالت 
العمومیة

صغري

1/1/2016 5000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ مكتب برید 
سوھاج

10/1/2015 1335 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب بنھا 
لمستلزمات 
ومھمات المكاتب

1/1/2016 785 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة القلیوبیة

10/1/2015 1760 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب تكنولوجي 
للتجھیزات الطبیة

10/1/2015 617 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب حسنى

10/1/2015 399000 ممارسة 
عامة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مكتب دلتا العلمي

1/1/2016 3075 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب رسالة 
للتوریدات

1/10/2016 2245174 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب سامي نبیھ 
نبیھ عبد العزیز 
للمقاولبات 
ورصف الطرق

10/1/2015 320 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب سمر 
للتوریدات

1/1/2016 889828 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 
المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتب 
محمدمحمود قطب 

عبده

10/1/2015 197971 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب محمود 
علي ابراھیم

1/1/2016 5600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب مودرن 
للرحالت

1/1/2016 260 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب مودرن 
للنقل

10/1/2015 1600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب مودرن 
للنقل والرحالت

10/1/2015 1850 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 2000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 2800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 4050 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 4500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة
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7/1/2015 16200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب مودرن 

للنقل والرحالت
صغري

1/7/2015 23133 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتب نادیة 
رمضان

10/1/2015 8827 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبات سمیر 
وعلي

1/1/2016 15280 مناقصة عامة مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة ابو الفتوح

1/1/2016 1485 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة ابوالفتوح

1/1/2016 27966 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة ابوالفتوح 
التجاریة

7/1/2015 1395 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة احمد سالمھ

7/1/2015 70 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة اسامة

10/1/2015 90 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة بورسعید

7/1/2015 364 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة االیمان 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 10045 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة التوبة

7/1/2015 395 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة التوبة 
بدمنھور

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبة الحسین 
لنقل

1/10/2015 1610 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة الزھراء

1/1/2016 8031 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبة الزیل

10/1/2015 4281 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة السعید

10/1/2015 1275 اتفاق مباشر مستلزمات 
موسیقى

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مكتبة الغریب

7/1/2015 3375 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة الغول 
مدحت الغول

1/1/2016 385 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مكتبة المختار

1/1/2016 1600 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ  مكتبة المنار

1/1/2016 1600 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة المنارة
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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 20000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مكتبة المني صغري

1/1/2016 47475 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة النوبة

1/1/2016 79500 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 2177 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة النوبة 
للورق

1/1/2016 250 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبة النیل بالفیوم

1/1/2016 3895 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة الھدءي

1/1/2016 6400 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتبة ایة ( عبد 
اللطیف 

( محمودابراھیم
1/1/2016 20800 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة رشا

1/1/2016 693 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة رشاد

1/1/2016 8085 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتبة فؤاد

1/1/2016 4216 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید

1/1/2016 19573 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتبة فؤاد 
لالدوات الكتابیة

10/1/2015 2725 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتبة فؤاد 
لالدوات الكتابیة 
والرسم االھندسي

1/1/2016 4400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ مكتبة كامیرا

10/1/2015 29125 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة مصریات 
للخدمات العلمیة 
10/1/2015 والتوریدات 26670 اتفاق مباشر كتب و مجالت 

ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 1300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 1389 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة نور اإلسالم

7/1/2015 9996.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط

10/1/2015 5006 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكتبة نور االسالم
 

10/1/2015 50060 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 650 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید
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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 389 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مكتبة ومطبعة 
 حسب النبي

صغري

10/1/2015 181 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة 
ومطبعةحسني

10/1/2015 27 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

1/1/2016 5200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبةالحسین للنقل 
والرحالت

10/1/2015 1020 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مكز االزھري 
للكمبیوتر

1/1/2016 35000 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ منشأة ایجبشین 
ماتورز

10/1/2016 50000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ منطقة برید بور 
سعید

7/1/2015 122550 مناقصة عامة مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ منظمة جلوبال 
لالعمال المحدودة

10/1/2015 13680 مناقصة 
محلیة

مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ مھدي محمد 
صالح

7/1/2015 325 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مودرن للنقل 
والرحالت

7/1/2015 5100 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 850 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 2000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 2800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 4500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 16200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 6537 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مودرن موتورز

10/1/2015 910 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مؤسسة

7/1/2015 1170 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مؤسسة االزھري

10/1/2015 175 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مؤسسة االندلس

10/1/2015 1995 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة
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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 300 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مؤسسة االندلس صغري

1/1/2016 610 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مؤسسة األندلس 
ألنظمة الكمبیوتر

1/1/2016 1890 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة

1/1/2016 1995 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 490 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 153695 مناقصة 
محدودة

نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مؤسسة الباشا

10/1/2015 19550 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس

10/1/2015 19900 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 852 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة البدر

10/1/2015 803 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة البدر 
لتجارة قطع الغیار

10/1/2015 1985 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة البدر 
 للتجارة

10/1/2016 770 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مؤسسة السویس

10/1/2016 418 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 446 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 1248 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 991 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 313 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ مؤسسة السویس 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2015 616 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 616 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة
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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 39321 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة الفتح 

للمقاوالت العامة
صغري

10/1/2015 32385 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 117280 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مؤسسة الفرج 
للتوریدات 
 الكھربائیة

10/1/2015 25000 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مؤسسة المدینھ 
للمستلزمات 
الصناعیة

10/1/2015 259402 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة المعدات 
المیكانیكیة سمیكو

10/1/2015 3996 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة المحطات النوویھ 
لتولید الكھرباء

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة الھالل 
 للتجارة والتسویق

1/1/2016 7930 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مؤسسة الوسیلة 
لإلطارات

10/1/2015 13163 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مؤسسة بدران 
لقطع غیار بفقوس 
شرقیة

1/1/2016 13475 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مؤسسة بوران 
لقطع  الغیار 
بفاقوس

7/1/2015 10000 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ مؤسسة تبارك 
لخدمات البیئة

7/1/2015 186175 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ  مؤسسة جبریل

1/1/2016 49434 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة جبریل 
للتوریدات 
7/1/2015 الكھربائیة 56375 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة

10/1/2015 8800 اتفاق مباشر نفقات الحفالت و 
االستقباالت

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مؤسسة دنیا 
الفنون واالعالم

1/1/2016 50170 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مؤسسة سولید 
للتجارة

7/1/2015 5400 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة السویس إدارة محلیھ مؤسسة سیزا 
مبروز

1/1/2016 1760 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ مؤسسة شاھین 
لصناعة المالبس

1/1/2016 3025 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ مؤسسة كایرو 
جین سنتر

1/1/2016 9064 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 715 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ مؤسسة كایروجین 
سنتر

1/1/2016 1083 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى
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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 27423 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ مؤسسة كایروجین 

سنتر
صغري

7/1/2015 90 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة لیناتك

7/1/2015 180 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 620 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 1010 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 26880 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

المعھد القومى للقیاس 
والمعایرة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة نوبار 
التجاریة

10/1/2015 441 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ مون الیت 
لالضاءة الحدیثة

1/1/2016 99000 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ میدیكا الب

1/1/2016 1149000 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 20326.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ میدیكال جروب

1/1/2016 1320 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ میراترید

10/1/2015 21179 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى نابلكو

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ نادیة للتوریدات

10/1/2015 813 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ نشأت سعید فرید

1/1/2016 31600 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ نیو متر لالجھزة 
الصوتیة

1/1/2016 3000 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة مطروح إدارة محلیھ نیوتك

10/1/2015 605 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ نیوستار میدیكال

1/1/2016 450 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھابى مون للدعایة 
واالعالن

1/1/2016 12450 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ ھاى سبید للتجارة
 

10/1/2015 37240 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة القاھرة إدارة محلیھ ھاى سبید للتجارة 
 والتسویق

7/1/2015 37500 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 693 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ ھاى كوالیتي

7/1/2015 550 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیومان الب
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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 3810 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 

الجدید
إدارة محلیھ وردة علي 

عویضة
صغري

1/1/2016 3810 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ ورده علي 
عویضة

1/7/2016 300 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القاھرة إدارة محلیھ ورشة النور 
العمال 
الھیدرولیك

10/1/2015 55 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ ورشة خالد 
عشماوي حسن

10/1/2015 1150 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ ورشة رمضان 
مخلوف حسین

10/1/2015 4200 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة القاھرة إدارة محلیھ ورشة سعید 
صالح عبد 
الفاضل

10/1/2015 350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ ورشة عمرالسید 
ابوالحجاج

10/1/2015 75 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة قنا إدارة محلیھ ورشة كھرباء 
السیارات فتحي 
محمد احمد

7/1/2015 3000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة القاھرة إدارة محلیھ وزارة  التموین 
والتجارة الداخلیة

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

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 
الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ وزارة  الدفاع 
جھاز 

المشروعات 
ورشة فنبة 3

7/1/2015 101640 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وزارة الدفاع ( 
جھاز مشروعات  
( الخدمة الوطنیة

7/1/2015 32436 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ التعلیم بجامعة عین 
شمس

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وزارةالدفاع ( 
جھاز مشروعات 
( الخدمة الوطنیة

10/1/2015 216000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ وزارةالدفاع جھاز 
 الخدمات العامة

10/1/2015 1220 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة القاھرة إدارة محلیھ ولید خلیل لتجارة 
االخشاب

10/1/2015 16500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلتصاالت 
والمعلومات

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى ووترفلو

11/1/2015 1999520 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیئات خدمیھ یاسین عاطف 
یاسین زین

10/1/2015 49665 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  یوسف عالم
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