
تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2016 10795 ممارسة 

محدودة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ 10795 صغري

7/1/2016 4150 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ 22012

7/21/2016 3360 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى ab care

10/1/2015 151967 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ abb

7/1/2016 4788 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ agblegypt

10/1/2015 23911.8 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ aldora

7/1/2016 2600 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ g & r

7/1/2016 2700 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة

1/1/2017 60000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ laser

7/1/2016 2900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ LBSX

10/1/2015 15000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ solar techno 
system

10/1/2015 5600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 5600 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 24700 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ االمؤسسة العلمیة 
التجاریة

4/1/2016 14060 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اب
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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 13200 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اب صغري

1/1/2016 14398 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 4152 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 65500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 4400 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 9360 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 12500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 40500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 47104 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 2000 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید

10/1/2016 325 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ ابانوب لقطع 
الغیار

10/1/2016 2215 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة

12/1/2016 3060 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ ابانوب لقطع غیار 
السیارات

1/1/2016 15181.92 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ابراھیم بیومى 
ابراھیم

7/1/2015 70777 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ ابراھیم خالد عبد 
السالم

10/1/2015 200000 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/21/2016 48750 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى ابن سینا فارما

1/1/2016 588752.19 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 2337.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ابناء المنیاوى

7/1/2016 2150 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ابناء على محضیة 
للزجاج

10/1/2016 11526 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى ابناء عمار

4/1/2016 18817 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة
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4/1/2016 29757 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لتنفیذ 

المشروعات الصناعیھ 
والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ ابناء عمر للتجارة 
االخشاب

صغري

10/1/2015 805 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ابناء كمال سعد

7/1/2016 580 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 5989 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 6200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 670 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ابناء كمال سعد 
لتجارة الورق

10/1/2015 44725 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ أبناء كمال سید

1/1/2016 44725 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 18 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ ابو الحسن احمد 
جاد المولى

1/1/2016 4647.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ابو العنین النظمة 
التكییفات

4/1/2016 38800 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ابو الھول 
لالستیراد 
والتصدیر

4/1/2016 7540 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ابو حریر ة 
للحداید والبویات

10/1/2015 3250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ ابو حریرة للحداید 
والبویات

10/1/2015 1170 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى

10/1/2015 420 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ابو شادي

7/1/2016 1475 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ ابو شنب لقطع 
غیار السیارات

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2016 7015 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

1/1/2016 1200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ابو یوسف

4/1/2016 10236.48 مناقصة 
محلیة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ ابوبكر فودة 
البسیونى

7/1/2016 2379.78 مناقصة 
محلیة

نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة
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1/1/2016 8937.7 مناقصة 

محلیة
نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ ابوبكر فودة 
البسیونى

صغري

4/1/2016 10236.48 مناقصة 
محلیة

نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 13254.8 مناقصة 
محلیة

نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 2900 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ ابوسنھ للرحالت

4/1/2016 571920 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ابیكس میدالب

4/1/2016 900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اتش بى كنترول

7/1/2016 1900 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ اتش ذد للسفر

7/1/2016 9500 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ اتش زد

7/1/2016 3300 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ اتش زد للسفر

4/1/2016 4455 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى اتو بارتس

10/1/2015 36300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اجبنزا

4/1/2015 12300 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اجیبشان میكرو 
سولیوشنز

10/1/2015 19250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اجینزا

10/1/2015 26180 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 96250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

7/1/2016 3250 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ احمد ابراھیم 
الدسوقى

1/1/2016 41737 مناقصة 
محلیة

اخرى نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ احمد ابو زید 
قرني

1/1/2016 1690 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق
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1/1/2016 77183 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ احمد ابو زید 
قرني

صغري

7/1/2016 389071 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ احمد احمد محمد 
القھوجى

7/1/2016 328125 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ احمد اخمد محمد 
القھوجى

10/1/2015 1210 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ احمد السید حسن 
حماد

7/1/2016 1804 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ احمد المرع

10/1/2015 2620 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ احمد جابر محمد 
العلیان

10/1/2015 4740 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 14644 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ احمد جابر محمد 
علیان

7/1/2016 1440 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ احمد جمال محمد 
ناصف

1/1/2017 398541 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ احمد حسن 
محمدین محمد

10/1/2015 49.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ احمد حنفى

10/1/2015 200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 3730 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى احمد زوام عیسي

10/1/2016 1498.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ احمد سید حسین

7/1/2016 285866 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ احمد شاكر محمد 
احمد عباس

1/1/2016 63845 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ احمد صالح محمد 
بدران

1/1/2017 16415 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ احمد طلعت 
للكمبیوتر

10/1/2016 254111 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ احمد عبد الباقي
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7/1/2016 1644.5 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 

للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى احمد عمارة 
توكیل مصر 
القدیمة

صغري

4/1/2016 9393.71 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/30/2017 379815 مناقصة 
محلیة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة المنیا إدارة محلیھ احمد محمد 
جنیدي وسعید عبد 
المجید حسن

4/1/2015 8443 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ احمد محمد عبد 
عبد العال

1/1/2017 600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة دمیاط إدارة محلیھ احمد محمد عثمان

1/1/2017 7298 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

9/1/2016 3465 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2016 1088 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ احمد محمد علیش

12/7/2016 418 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ احمد محمد عیش

6/1/2015 27810 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

6/1/2015 475 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

4/1/2016 87703 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ احمد محمود 
الرفاعي

4/1/2016 7452 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 23130.9 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ احمد محمود 
محمد محمد

7/1/2016 28435 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى احمد مصطفى 
احمد

1/1/2016 9800 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اخبار الیوم

7/1/2016 10100 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
4/1/2016 55 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ اخبالرالیوم

4/1/2016 2195 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اخشاب انور 
مسعود

7/1/2015 50 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ اخوان طاھر
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10/1/2015 50 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ اخوان طاھر صغري

7/1/2016 50 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 50 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 5180 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ أدیار للمالبس

7/1/2016 25000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ارااك للتوریدات

1/1/2016 10000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اراب میدیكال

1/1/2016 45000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 45000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

10/1/2015 350 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة

1/1/2016 1600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى

1/1/2016 2200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى

7/1/2016 137 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ اربي ام

7/1/2016 6872 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ اربیا للكمبیوتر

1/1/2016 136600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ارثو لینك

7/1/2016 5400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ارثوالیف

7/1/2016 38000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ارثولینك

10/1/2015 57000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 35200 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ارثوھاوس

1/1/2016 69575 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ارثوھاوس 
للخدمات الطبیة

1/1/2016 71298 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ اركان لالنشاءات 
والتعمیر

1/1/2016 135743 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 44726 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ارینا بیوسیتفیك

7/1/2016 16405 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ارینا بیوسینتفیك
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4/1/2016 52250 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ اس ام جى 
الشركة الھندسیة

صغري

4/1/2016 80520 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 98450 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 102300 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 176110 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 201300 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 386100 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 388300 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 189310 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 359150 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 210100 مناقصة 
محدودة

مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 122936 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

7/1/2016 4908.75 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ اس اي دبلیو

7/1/2016 59075 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اسبكترا جروب

7/1/2016 2390 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ اسبكترا جروب 
دیاجنوستیك

4/1/2016 56200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ اسبكترام للھندسة 
والتجارة

10/1/2016 61050 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ استرابكو

7/1/2016 2600 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ استودیو ناجي

7/1/2016 15565 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اسحاق حبیب 
بشاى

10/1/2015 342 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  اسرار الكمبیوتر

4/1/2016 400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا
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7/1/2015 2575 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ اسرار للكمبیوتر صغري

10/1/2015 2255 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اسكندریة لألجھزة 
المكتبیة

10/1/2016 7067.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اسكندریة لالجھزة 
 المكتبیة

4/1/2016 657000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ اسالم ابو قیر

10/1/2015 2186 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ اسالم فھمي 
البروي لالستیراد

4/1/2016 67500 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ اسالم قدیرة

7/1/2015 370 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ اسالم محمود 
محمد حسن بكر

7/1/2015 375 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

10/1/2015 69680 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اسما تكنولوجى

7/1/2015 95680 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2017 315 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ اسماء خضر على

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ اسماعیل السید 
احمد

1/1/2016 91312 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ اسماعیل طھ سید

4/1/2016 135456 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 135456 مناقصة 
محلیة

صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2016 4096.25 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ اش اش واى

10/1/2015 8776 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ اشرف سعید 
حجاج یوسف

4/1/2016 11440 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ اشرف محمد
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7/1/2016 1900 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة الفیوم إدارة محلیھ اشرف محمد 

سیف
صغري

7/1/2016 25000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الفیوم إدارة محلیھ اشرف یوسف 
علي

4/1/2016 418 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اضواء الكمال

4/1/2016 3850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة

4/1/2016 15198 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى اطلنطا لالستیراد

7/1/2016 2420 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى اعالم النصر

1/1/2016 26400 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ افاق المستقبل

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ افروبراند 
للتوریدات

7/1/2016 35000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ افرى میدیكال

7/1/2016 7920 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى افور سیز

4/1/2016 39414.18 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ اقبال عبد النعیم 
جودة

10/1/2016 200200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ اكتیفا

10/1/2016 21802.5 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الغربیة إدارة محلیھ اكرامى محمد عبد 
الرحمن البرلص

10/1/2016 174220.48 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الغربیة إدارة محلیھ اكرامى محمد 
عبدالرحمن 
البرلص

1/1/2017 95 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ اكرم لمعى

1/1/2016 119900 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اكس جلوبال 
سرفیس

7/1/2015 14390 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اكس جلوبال 
سیرفیس

7/1/2015 21900 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة
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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 93100 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اكس جلوبال 
سیرفیس

صغري

7/1/2015 234400 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 333630 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 1802860 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 1900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2016 7210 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ اكسبرس للمكانیكا

7/1/2016 730 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة سوھاج إدارة محلیھ اكسسوار المروه

7/1/2016 730 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 5088 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اكسسوار المنار

4/1/2016 1225 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

4/1/2016 594 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ اكسسوار 
المھندس

10/1/2016 2410 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

4/1/2016 4174.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

10/1/2016 4670 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

10/1/2016 6450 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

4/1/2016 7111.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

4/1/2016 8629.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

4/1/2016 9416 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

10/1/2015 5700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ اكسسوار اوالد 
 عیاد

7/1/2015 7978 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة
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7/1/2015 14425 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ اكسسوار اوالد 
 عیاد

صغري

10/1/2016 155 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اكسون موبیل

7/1/2015 1080 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ اكشن برنت

7/1/2015 2265 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 4104 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اكمل مصر

7/1/2016 2475000 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ ال ابو العینین

7/1/2016 2949500 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة

10/1/2016 1034 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ال دویدار

10/1/2015 8130 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ آل صادق 
لألدوات 
الكھربائیة

1/1/2016 3534 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االتحاد

7/1/2015 198 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى االتحاد الصناعى 
للغازات

7/1/2015 242 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/21/2016 379 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/21/2016 429 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2016 11248 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ االتحاد الطني 
للتجارة

1/1/2017 1400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االتحاد 
العربىلمھمات 
المكاتب

1/1/2016 19500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االتحاد العربي

7/1/2016 49600 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ االتحاد الوطني 
للتجارة 
والتوریدات
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5/10/2017 11300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ االتحاد للمقاوالت 
والتوریدات 
العمومیة

صغري

10/1/2016 5140.3 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى االتحادیة 
للتوریدات

7/1/2016 3300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ االخالص لسمكرة 
السیارات

4/1/2016 1891 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة الطبیة 
 بالجامعة

7/1/2016 1500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة العامة 
لرعایة الطالب

7/1/2016 7500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة العامة 
للشئون الطبیة

1/1/2016 130 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة العامة 
للمدن الجامعیة

7/1/2016 105.6 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة العامة 
للمشتریات 
7/1/2016والمخازن 286 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 770 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 1200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 374 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 572 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 2500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 50000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 3000 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االدارة العامة 
لمنطقة برید 
االسكندریة

7/1/2016 45900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االدارة المركزیة 
لشئون الدمغة

1/1/2016 9250 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ االدارة المركزیة 
لشئون الدمغة 
ورسم التنمیة

4/1/2016 66250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االستاذ ایھاب عبد 
المجید

4/1/2016 66250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االستاذ ایھاب عبد 
المجید قطب

7/1/2016 7400 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ االستاذ 
للمستلزمات 
الكمبیوتر

10/1/2015 2750 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االسراء
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10/1/2015 9200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 

الفلزات
قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى االسراء صغري

1/1/2016 3762 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى االسراء 
 للتوریدات

7/1/2016 3746.76 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 24000 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ االسراء للحراسة

10/1/2015 495 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ االسكندریة 
 لالجھزة المكتبیة

10/1/2015 770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1650 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة مطروح إدارة محلیھ االسكندریة 
للتكنولوجیا 
المعلومات

6/30/2016 38142 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ االسالمیة لتجارة 
التوریدات

6/30/2016 780 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ االسالمیة لزجاج 
السیارات

10/1/2016 19370 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ االسالمیة للتجارة 
 والتوریدات

1/1/2016 15313 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ  االشراف للتجارة

1/1/2016 46261 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

7/1/2016 1500 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ االصدقاء لالدوات 
الكھربائیة 
واالتصاالت

4/1/2016 31350 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االصدقاء 
للتوریدات

4/1/2016 12787 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ االصدقاء 
للمقاوالت

4/1/2016 341 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ  االصیل سنتر

10/1/2016 88 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید

10/1/2016 99 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2016 415 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2016 926 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

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

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

10/1/2016 1841.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة
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10/1/2016 2632.9 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ صغري االصیل سنتر

7/1/2016 484 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ االصیل سنتر 
لقطع الغیار

7/1/2016 2015 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االصیل للتجارة

7/1/2016 325 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 12764 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االضواء الحدیثة 
للتجارة

1/1/2017 217290 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ االفى لالثاث 
المعدنى والمكتبى

10/1/2015 12100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى االقصي 
للجرارات

7/1/2016 68600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ االلغرباء 
للتجارةى 
والتوزیع

7/1/2016 3410 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االلمانیة الصالح 
وصیانة الكمبیوتر

7/1/2016 528 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

4/1/2016 126060 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ االلمانیة للقوى 
 الكھربائیة

7/1/2016 3872 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االمان لمھمات 
االمن الصناعى

10/1/2015 69300 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االمانة لتوریدات 
االثاث المكتبى

10/1/2015 7450 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االمریكیة للمعدات 
المكتبیة

1/1/2016 7450 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 420000 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ االمل للمقاوالت 
وحمایة المنشآت

4/1/2016 30 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ االمیر میدیكال

4/1/2016 36 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 70 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 72 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 75 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 138 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 150 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة
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4/1/2016 300 مناقصة 

محدودة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ االمیر میدیكال صغري

4/1/2016 1500 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 47.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 95 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 14250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االمین

4/1/2016 38500 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى االمین للتجھیزات 
الطبیة

1/1/2016 5775 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ االندلس

7/1/2016 2024 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االھرام لالستیراد

7/1/2016 2421 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االھرام للتوریدات 
الحكومیة

10/1/2016 1190 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ االھرام للزیوت 
العمومیة

1/1/2016 12892 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ االھرام 
للمستلزمات 
الطبیة

7/1/2016 2559 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ االھرام 
للمستلزمات 
الطبیھ

7/1/2016 28250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى االھلیة

1/1/2016 53000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 160000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 42850 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى األھلیة للتجارة 
والتوزیع

4/1/2016 73900 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2015 21600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

4/1/2016 1260 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى االھلیة للتوریدات 
الھندسیة

4/1/2016 3710 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ االوائل للتوریدات

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ االیاد ألدوات 
المعامل

10/1/2015 12000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة
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10/1/2015 3500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ االیاد ألدوات 
المعامل

صغري

10/1/2015 49950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 3859 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى البادي جروب

1/1/2016 3344.22 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الباشا للخدمات 
والتوریدات 
الحكومیة

10/1/2015 233700 ممارسة 
محدودة

اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ البتغ لجلي الرخام

10/1/2016 1030 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ البحیرى 
للتوریدات

4/1/2016 47104 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى البحیري للتجارة

4/1/2016 70414 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 8820 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 102875 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 4152 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى البحیري للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 10637 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 968 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى البدر الھندسیة

10/1/2015 5560 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ البدر لتجارة 
االخشاب

10/1/2015 25370 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 159840 ممارسة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ البدر للنظافة

1/1/2016 44850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى البر والرحمھ
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10/1/2015 42405 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى البركة للتوریدات صغري

10/1/2015 310 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ البركة للشبكات 
ونظم المعلومات

1/1/2016 4980 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى البركة میدیكال

4/1/2016 28000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ البرنس للحداید 
والبویات

7/1/2015 7700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى البروى وشركاه

7/1/2015 9240 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2015 12320 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

1/1/2016 3700 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى البسمة

10/1/2015 7400 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ البشائر

1/1/2015 2000 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

1/1/2016 2975 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا

10/1/2015 1000 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

التعلیم بطنطا

10/1/2015 1000 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

10/1/2015 4200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

10/1/2016 13580 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

10/1/2016 3562 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

10/1/2016 3740 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

10/1/2016 4032 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

4/1/2016 21925 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

10/1/2015 22000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

4/1/2016 41925 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا
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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 1148 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ البطل الروماني 
الدوات الكھربائیة

صغري

7/1/2016 1100 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ البناء للتجارة 
والتوریدات

10/1/2016 1370 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ البنان للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 4241 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى البیت المعمور 
لالسقف المعلقة

4/1/2016 1268 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

4/1/2016 1439 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

4/1/2016 1310 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ البیومي شرف 
الدین

4/1/2016 49000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ التبیان للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 30400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ  التبین

10/1/2015 1320 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى التجاریة الھندسیة 
للتسویق

4/1/2016 49000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ التدیات للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 84865 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ التر دیاجنوستیك 
بالقاھرة

1/1/2016 19899 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الترا

10/1/2015 28335 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الترا داجنوستیك

4/1/2016 28730 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الترا للمنتجات 
الطیبة

10/1/2016 4407 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الترابیوز جاز

10/1/2015 5445 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى التعاون للبتورل

7/1/2016 129792 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ التقوي للتكویالت

10/1/2016 17630 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة السویس إدارة محلیھ التقوي للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 45 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ التمساح
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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 485 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ التوحید لالدوات 
الصحیة ایمن 

ھیكل

صغري

10/1/2015 1490 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ التوحید 
للمستلزمات 
والتوریدات

1/1/2016 90000 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى التوحید والنور 
لخدمة النظافة 
والحراسة

10/1/2015 385 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ التوریدات الجدیدة 
للمواد الكیماویة

7/1/2016 15750 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ التوریدات 
العمومیة

7/1/2016 1177 مناقصة 
محدودة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ التوریدات 
الھندسیة 
الصناعیة

4/1/2016 1745 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الثالثیة للمقاوالت

7/1/2015 241 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ الجابر للتجارة 
والتوزیع

10/1/2016 9500 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الجابر للھندسة

10/1/2016 149000 ممارسة 
عامة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

10/1/2016 11120 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الجابر للھندسة 
والمقاوالت

4/1/2016 3914 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجبیب لمواد 
البناء

4/1/2016 30605 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الجسر للتجارة 
والتوكیالت

7/1/2016 4925 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ الجمال للتوریدات

7/1/2016 1177 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 696750 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الجمعیة االنتاجیة 
التعاونیة

7/1/2016 108 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة االنتاجیة 
لصناعة المالبس 

7/1/2016الجاھزة 163 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

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
10/1/2015 1224 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة االنتاجیة 
لصناعة المالبس 

الجاھزة

صغري

1/1/2015 7969 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التجاریة 
لمھمات المكاتب

10/1/2015 753 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ  الجمعیة التعاونیة

7/1/2016 5225105 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط

4/1/2016 9990 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

4/1/2016 7200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 االستھالكیة

1/1/2016 3924 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید

1/1/2016 148615 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى

4/1/2016 30000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 9990 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 89960 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

10/1/2015 30047 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 25000 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 1118 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
بالشئون 
االجتماعیة

10/1/2016 9420 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة بكفر 

الشیخ
2/26/2017 14787 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 
10/1/2015الھالي االفضل 32812 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 

وتغلیف
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2016 737 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 

االستھالكیة 
للشباب والریاضة

صغري

10/1/2016 781 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 4202 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 4543 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیة 

لمحافظة القلیوبیة
4/1/2016 3830 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االستھالكیھ 
دمنھور

4/1/2016 545 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االلنتاجیة لصناعة 
4/1/2016ىالمالبس الجاھزة 1204 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 

ریاضیھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 2046 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 695 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 96626 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
 االنتاجیة

4/1/2016 139950 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

4/1/2016 725560 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل

7/1/2016 13920 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

7/1/2016 35752 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 7700 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 223441 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 65400 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

4/1/2016 20915 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2015 68959 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

1/1/2016 322346 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة بادفو
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 155187 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة بالقریة

صغري

10/1/2016 14250 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 
الستغالل 
المحاجر

1/1/2016 768004 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

10/1/2016 201224 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 18530 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 9630 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

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

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة النتاج 
وتورید مواد البناء

10/1/2016 150480 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 
الئستغالل 
المحاجر

10/1/2016 34540 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 89800 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لتصنیع 
واسشتغالل 
المحاجر

1/1/2016 24675084 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لتورید 
وتصنیع وتعبئة 
الواجبات الجاھزة

7/1/2016 963 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
اإلنتاجیة لخدمات 
الحاسب اآللى

7/1/2016 309552 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لرصف 
الطرق واالعمال 
المتكاملة بالسلوم

7/1/2016 417403.81 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لرصف 

الطرق 
والمقاوالت 

المتكاملة بالسلوم
10/1/2016 1714 مناقصة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة 
المالبس الجاھز
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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 1029 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة 
المالبس الجاھزة

صغري

10/1/2016 1851 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 157 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید

4/1/2016 239 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 163 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 191 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 69 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 158 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 246 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 695 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1063 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 2046 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 545 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 4826932 مناقصة عامة صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 
لالستشارات 
الھندسیة 
واالنشاءات 
 بالبحیرة

7/1/2015 147060 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لالنشاء 

 والتعمیر

1/1/2016 146479 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى

10/1/2015 2175738 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 10655124 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 
لالنشاءات 

 والتعمیر بابنوب
10/1/2015 4825572 مناقصة عامة صیانھ مرافق 

 وشبكات
نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 

العمرانیة الجدیدة
قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للتشید 

والبناء
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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 2136225 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للتشید 

والبناء

صغري

10/1/2015 2180787 مناقصة عامة اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 2618532 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

7/1/2016 1650 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 

للحسابات والنظم 
بالمھندسین

10/1/2015 15990000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للخدمات 
االستشاریة 
والمشاریع 
 الھندسیة

10/1/2015 17985000 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

1/1/2016 217500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 
للصناعات 
الھندسیة

10/1/2015 1114 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة للمالبس 

10/1/2016الجاھزة 100.68 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 156.62 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 180.8 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 15965 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة 

للمنتجات الورقیة
10/1/2016 500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 

االنتاجیة 
للمنتجات الورقیة 
( ( الصفوة

7/1/2016 300300 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
االنتاجیة لنقل 
مواد البناء 

ومنتجات المحاجر
11/29/201

6
434581 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 299850 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق
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11/17/201

6
8235 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
البترول

صغري

7/1/2016 19438 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 11360 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
الزراعیة

4/1/2016 5000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 10540 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 15000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

10/1/2016 1800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 12487723 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
بابو تیج باسیوط

4/1/2016 11996 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
بالجیزة

3/1/2016 77359 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
بیروط

10/1/2015 31785380 مناقصة عامة مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
النتاج واالنشاء 
والتعمیر( ساند 

( ستون

10/1/2016 907 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
النتاجیة لصناعة 
المالبس الجاھزة

7/1/2016 872815 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
النشاء والتعمیر

7/1/2016 873121 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2016 72400 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الجیزة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
الھالى وادى النیل

7/1/2016 49050 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لتنمیة الثروه 
الحیوانیة

12/7/2016 1086 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لخدمات الحاسب 

االلي
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10/1/2016 1714 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لصضناعة 

المالبس الجاھزة

صغري

10/1/2016 246 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لصناعة المالبس 

الجاھزه
4/1/2016 3589 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لصناعھ المالبس

4/1/2016 6003 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 30704366 مناقصة 
محدودة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
لالساسات 

المیكانیكیة بكوم 
 حمادة

1/1/2016 149650 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الجمعیة التعاونیة 
لالعمال المتكاملة

 

4/1/2016 339700 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لالنشاء بوحدة 
صحة المراة 

الفرعونیة باشمون
4/1/2015 50000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 

 لالنشاء والتعمیر
4/1/2015 595825 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
دیوان عام المحافظة

7/1/2016 65706 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

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

باسیوط

1/1/2016 303677 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة المنیا إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لالنشاء والتعمیر 

بالمنیا

1/1/2016 340019.5 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 387682 اتفاق مباشر مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 651 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للمالبس

4/1/2016 2280 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 5830 اتفاق مباشر ایجار االت 
وماكینات ومعدات

 

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
للمنتاجات الورقیة

10/1/2015 18059 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیة التعاونیة 
لنقل مواد مواد 
البناء منتجات 
المحاجر
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1/1/2016 6825 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الجمعیة التعھاونیة 
االستھالكیة 
الھالي االفضل

صغري

4/1/2016 2200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الجمعیة النسائیة 
لتحسین الصحة

7/1/2016 23515 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیةالتعاونیة 
االنتاجیة

4/1/2016 193275 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الجمعیوة التعاونیة 
لالنشاء والتعمیر

7/1/2016 108 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الجمغیة التعاونیة 
االنتاجیة لصناعة 
المالبس الجاھزة

4/1/2016 5818800 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الجمغیة التعاونیة 
االنتاجیة 
للمقاوالت 
والتوریدات 
بفیصل

4/1/2016 6300 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الجمھوریة

1/1/2016 9300 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 23450 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 30500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 49000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 6380 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید

7/1/2015 17550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ الجمھوریة 
 لالدویة

4/1/2016 484 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

4/1/2016 4870 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 2893 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
10/1/2015 23670 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

10/1/2015 144592.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 23990 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ
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10/1/2016 7220 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ الجمیل للطباعة صغري

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الجنھوریة

10/1/2016 1300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ الجھراء

10/1/2016 7187 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 36881 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الجوھرة للتجارة

10/1/2016 87600 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 2515 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الجوھرة للتجارة 
والتوریدات

10/1/2015 1922 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

7/1/2016 23950 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الحاج عوض هللا 
البنداري

4/1/2016 4500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الحازم للتوریدات

1/1/2017 395 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الحبار لطابعات 
الكمبیوتر

1/1/2016 101082.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الحبیب لالستیراد 
والتصدیر

1/1/2016 2475 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الحبیب لمواد 
البناء

1/1/2016 1950000 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الحجاز لصیانة 
المحركات 
والتوریدات 
الكھربائیة

1/1/2016 2970 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الحجاز للتبرید 
والتكییف

1/1/2017 90 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الحداد للحداید 
والبویات

6/30/2016 8000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الحدیثة لتوریدات 
العمومیة

6/30/2016 19000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الحدیثة للتوریدات 
العمومیة
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6/30/2016 10000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الحدیثة للتوریدات 
العمومیة

صغري

6/30/2016 4499 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 38062 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الحدید والصلب 
 المصریة

10/1/2015 500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ الحریة للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 3000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1400 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الحسنین للنقل 
والرحالت

7/1/2016 385 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الحسیب لزجاج 
السیارات

7/1/2016 4350.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الحسین 
للمستلزمات 
الطبیة

1/1/2016 159261.62 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الحسین للمقاوالت 
العامة

10/1/2015 8500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الحضرى للطباعة

10/1/2015 1500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ الحمد المجید 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الحمد الصالح 
المواتیر

1/1/2016 60600 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الحمد لتصنیع 
 الورق

4/1/2016 6750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الحمد لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2016 245000 ممارسة 
عامة

صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الحمد للتوریدات

4/1/2016 23250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الحناوى الطبیة

4/1/2016 13387.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الحناوى لتورید 
األجھزة 

والمستلزمات 
الطبیة

10/1/2015 3970 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الحیاة للمكفوفین

1/1/2016 3970 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة
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4/1/2016 60500 مناقصة 

محدودة
تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى صغري الخدمات العلمیة

10/1/2015 266 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 1930 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 6837 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

1/1/2016 34100 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الخدمة العلمیة

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

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ الخطاط عبد 
 المحسن رجب

7/1/2016 17823 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الخلیل

10/1/2016 50775 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الخلیل مقاوالت

10/1/2016 64782 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الخیشي ھاوس

7/1/2015 1664 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ الدراس لالدوات 
الصحیھ

10/1/2015 5005 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الدلتا الصناعیة

4/1/2016 2647 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الدلتا الصناعیة 
 ایدیال

10/1/2015 4140 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2016 1840 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الدلتا لالنظمة 
الحدیثة

1/1/2016 100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ الدلتا للمستلزمات 
 الطبیة

1/1/2016 200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 660 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الدلتا لمستلزمات 
الكمبیوتر

31

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM
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10/1/2016 44000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الدوار لھندسة 
ماكینات التصویر

صغري

12/1/2016 730 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ الدولیة التجاریة

7/1/2016 5324 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الدولیة لتارة 
ومھمات المكاتب

7/1/2016 5146 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الدولیة لتجارة 
مھمات المكاتب

7/1/2016 3787 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

1/1/2016 234600 مناقصة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الدولیة لخدمات 
النظافة

7/1/2016 430 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ الدولیة لزجاج 
السیارات

4/1/2016 77991 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى  الدولیة للتجارة

4/1/2016 8952 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

1/1/2016 77991 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الدولیة للتجارة 
والتسویق كیوتس

4/1/2016 3920 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الدولیة للتجارة 
والتوزیع

4/1/2016 751500 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الدولیة للمعدات 
 الطبیة

7/1/2015 3190 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الدولیة للھندسة 
والتجارة

1/1/2016 18000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الدیب للتبرید 
والتكییف

4/1/2016 20000 ممارسة 
عامة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 3960 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الذھب للجلود

7/1/2016 1170 اتفاق مباشر صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الرابطة جروب

7/1/2016 6480 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 101520 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

7/1/2015 1396 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ الراعى لتجارة 
وتوریدات قطع 
غیار السیارات
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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 1500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الرائد قطع غیار 
كرایسلر شروكي

صغري

1/1/2016 282100 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الرحاب للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 360000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 607750 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 86955 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الرحاب للھندسة 
والتجارة

7/1/2016 17770 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ الرحالھ جروب

4/1/2016 480 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الرسالة الطبیة 
سما مصر

1/1/2016 20000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الرضا

4/1/2016 99825 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الرضا المصریة

4/1/2016 7350 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الروضة للتجارة 
 والتوریدات

10/1/2015 39840 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الرومانیة 
للمقاوالت

4/1/2016 48702.5 مناقصة عامة مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الریاضى ابو 
المعاطى یونس 
محمد وشركاه

10/1/2015 14685 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الزھراء 
انترناشونال

6/1/2015 19360 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الزھراء لمھمات 
 المكاتب

1/1/2015 22022 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الزھراء مھمات 
المكاتب

10/1/2015 275 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ السامر لالدوات 
والمالبس 
الریاضیة

7/1/2016 6500 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ السعادة للرحالت

10/1/2016 6500 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 7810 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ السالم للتجارة

7/1/2016 9575 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ السالم للتوریدات 
 العمومیة

7/1/2016 255 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ السوق التجاري
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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 1306 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ السویسریة 
للتجارة

صغري

7/1/2016 250 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ السیارات ف ه 
2015

7/1/2016 789505 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الغربیة إدارة محلیھ السید ابو زید 
سحلوب

10/1/2016 1500 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ السید احمد عالم

4/1/2016 2590 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ السید السید 
مصطفي

4/1/2016 8150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

7/1/2016 4050 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ السید سلطان

7/1/2016 4600 مناقصة 
محدودة

اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ السید عادل 
یوسف الطویل

7/1/2016 315 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ السید علي حسن 
محمد

7/1/2016 315 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ السید علي حسن 
محمد كرداش

7/1/2016 676 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ السید محمود 
العسال

10/1/2015 27251 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الشادي جروب 
للتجارة 
والتوكیالت

1/1/2016 2870 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشرطة الھندسیة 
للتجارة 
والتوكیالت

7/1/2016 2863 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشرق االدنى 
للحداید والبویات

10/1/2015 816 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

11/15/201
6

1318 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

11/15/201
6

8360 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

10/1/2015 5500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشرق االوسط

4/1/2016 89029 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 4170 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات
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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 114526.5 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشرق االوسط صغري

4/1/2016 7200 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 1410000 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشرق االوسط 
لتكنولوجیا 
المعلومات

7/1/2016 889171.62 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشرق االوسط 
للكیماویات

4/1/2016 352494.5 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 50750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشرق االوسط 
للمستلزمات 
الطبیة

1/1/2016 15835 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

البیت الفنى للموسیقى 
ودار األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الشرق الستیراد 
والتصدیر

10/1/2016 1193 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الشرق لمھمات 
المكاتب

10/1/2015 2410368 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الشرقیة لتجھیزات 
 السیارات

10/1/2015 21470 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الشرقیة للھندسة 
والتجارة

1/1/2016 2550 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الشرقیة للھندسھ

12/7/2016 715 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة 
االستشاریة

12/7/2016 1980 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

12/7/2016 2347 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة االفریقیة 
 الھندسیة

10/1/2016 1875 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الشركة االلمانیة 
 بخدمة السیارات

4/1/2016 3850 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة االلمانیة 
 لمھمات المكاتب

1/1/2016 488 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 1040 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة االلمانیة 
لمھمات المكاتب 
 بالزقازیق

4/1/2016 660 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة االلمانیة 
لھمات المكاتب

4/1/2016 7850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة األھلیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 21.4 مناقصة 

محدودة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة االھلیة 

التجاریة
صغري

4/1/2016 179.36 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 1485 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة االھلیة 
للتوریدات 
1/1/2016 الھندسیة 37100 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 15700 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 6215 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة االوروبیة

1/1/2016 841 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة البافاریة 
للسیارات

7/1/2016 55 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة البریطانیة
 

10/1/2016 204 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 550 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة البریطانیة 
 لاللكترونیات

4/1/2016 1320 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 204 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة البریطانیة 
للتوریدات

10/1/2015 12350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة التجاریة 
 لالخشاب

7/1/2016 495 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة التجاریة 
للكیماویات

10/1/2015 1906 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  الشركة الدولیة

4/1/2016 4702 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
الجھزة المكتبة

4/1/2016 127504 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
 لتحویل الورق

4/1/2016 4386 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة

7/1/2016 10627 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

4/1/2016 2794 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

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
4/1/2016 2816 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 

سویف
إدارة محلیھ الشركة الدولیة 

 لتحویل الورق
صغري

10/1/2016 5468 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید

7/1/2016 33212 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

4/1/2016 2692 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 10788 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 71.2 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 293.75 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 465 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 581.25 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1252.25 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1464 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2593 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2769.25 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2942.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 5965.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 8225.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 33930 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

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

4/1/2016 3045 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 12764 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 882 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 116405 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 1485 مناقصة عامة مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة الدولیة 
لتمویل الورق

1/1/2016 7122 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة 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
10/1/2016 1610 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة مطروح إدارة محلیھ الشركة الدولیة 

 لالجھزة المكتبیة
صغري

7/1/2016 335 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 1123 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
 لالغذیة

7/1/2016 69500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ الشركة الدولیة 
للتجارة الحرة

4/1/2016 15250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 9600 مناقصة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة الدولیة 
للتجارة 

 واالتصاالت
7/1/2015 4840 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة الدولیة 
للتجارة والتسویق 
والتوكیالت 
((ایتامكو

7/1/2015 7089.83 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة الدولیة 
للتجارة والتسویق 
والتوكیالت 

(التجاریة (ایتامكو
10/1/2015 533 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مركز بحوث وتطویر 

الفلزات
قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى الشركة الدولیة 

للتجارة 
4/1/2016والتوریدات 5000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

1/1/2016 6875 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 5600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة الدولیة 
للتعاون التجارى 

الحر
1/1/2017 1700 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة الفیوم إدارة محلیھ الشركة الدولیة 

 للتوریدات
1/1/2016 16925 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

4/1/2016 87660 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة الدولیة 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 266330 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2016 113032 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ الشركة الدولیة 
للمقاوالت

10/1/2016 10831 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ الشركة الدولیة 
للمقاوالت العامة
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1/1/2016 405600 مناقصة عامة صیانھ مرافق 

 وشبكات
نفقات الصیانھ وزارة التموین 

والتجارة الداخلیة
قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة الدولیة 
للمقاوالت العامة 
والتوریدات

صغري

1/1/2016 6380 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة الدولیة 
لمھات المكاتب

1/1/2016 18920 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة الذھبیة 
للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 4250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 9616 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2015 638 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة السویدیة 
للتجارة والھندسة 
10/1/2015 والمقاوالت 638 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2016 343802 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة الشرقیة 
لتجھیزات 
 السیارات

1/1/2016 92.4 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الشرقیة 
للبویات

7/1/2016 9212 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة الشرقیة 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 415 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الشرقیة 
للتوریدات

1/1/2016 3339.6 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 4204.2 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 4504 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 239 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الشرقیة 
للنجارة

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ  الشركة العالمیة

6/1/2015 1930 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 2915 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة العالمیة 
 التجاریة

7/1/2015 5362 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة العالمیة 
الحدیثة للسیارات

10/1/2015 7034 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

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

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2016 9000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
الجھزة الطبیة
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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 23422 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الشركة العالمیة 

لالدویة
صغري

7/1/2016 2250 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة العالمیة 
لالنظمة الحدیثة

1/1/2016 3425 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 3600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 3625 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 1144 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة العالمیة 
للبطارات

10/1/2015 1485 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة العالمیة 
 للبطاریات

4/1/2016 1221 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للتجارة 
4/1/2016والتوریدات 440 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 1210 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة العالمیة 
للتجارة 

والتوكیالت 
الدولیة

4/1/2016 440 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للتوریدات 
 باالسماعیلیة

4/1/2016 924 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للكمبیوتر

10/1/2016 1203 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 110 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 242 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2016 36.5 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 55 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 286 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 880 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
4/1/2016 2337.5 مناقصة 

محلیة
صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للكمبیوتر

صغري

4/1/2016 50661 ممارسة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة العالمیة 
للمقاوالت

10/1/2015 1237 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة العالمیة 
لمھمات المكاتب

4/1/2016 1750 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 192 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة العامة 
لالالت الكاتبة

1/1/2016 220 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 347 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة العربیة 
االمریكیة 
 للسیارات

10/1/2015 17780.4 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 1950000 ممارسة 
محدودة

و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 4721 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 8002 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى
4/1/2016 154 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة العربیة 
الدولیة لمھمات 

4/1/2016المكاتب 10850 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

7/1/2015 3740 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الشركة العربیة 
المصریة 
للسیارات 
(سیارات 
(سعودى

10/1/2016 4607 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة العربیة ام 
ایة للنقل 
والتوریدات 
والمقاوالت 
العمومیة

7/1/2016 263 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة العربیة 
لتجارة الورق

4/1/2016 530 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة العربیة 
لصناعة 

المستلزكمات 
( الطبیة ( امیكو
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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 2175 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة العربیة 
للتجارة 

 والتوریدات

صغري

1/1/2016 8825 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة العربیة 
للتجارة 
1/1/2016والتوكیالت 133126 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
7/1/2016 17718.5 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة العربیة 

للتجھیزات الطبیة
7/1/2016 36855.5 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 108200 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة العربیة 
للتصنیع

7/1/2016 15950 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 98952 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة العربیة 
للصناعات 
المتكاملة

4/1/2016 3025 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة العربیة 
للمستلزمات 
الطبیة

4/1/2016 17820 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة العربیة 
للمستلزمات 
 الطبیة اكما

10/1/2015 6500000 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة العربیة 
للمقاوالت العربیة

1/1/2016 6000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة العربیة 
للمالبس

1/1/2016 825 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة العربیة 
للمھمات

7/1/2016 20250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة العربیة 
للمھمات الطبیة 
((امیكو میدیكال

4/1/2016 3632 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة العربیة 
 لمھمات المكاتب

7/1/2016 94500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 150 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة العصریة 
للتوریدات

7/1/2016 11664 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
 الوطنیة نسكو

10/1/2016 900 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
 للتجارة والھندسة

7/1/2016 260 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى
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4/1/2016 2250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
 للتجارة والھندسة

صغري

7/1/2016 130 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 1750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 7767 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 24000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة العلمیة 
للمعدات الطبیة

10/1/2015 17310 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

7/1/2015 19700 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

10/1/2015 17310 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى جامعة عین 
شمس التخصصى

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

7/1/2015 24780 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الغربیة 
 لتجارة االخشاب

10/1/2016 1627 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الفرعونیة 
للتبرید والتكیف

1/1/2016 50562.6 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة الفرعونیة 
للتجارة

4/1/2016 50562.6 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 864 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 2280 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 4868 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 6435 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 12342 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 1182 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 1617 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 16665 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

12/19/201
6

7095 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 12342 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ
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7/1/2015 37026 مناقصة 

محدودة
صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة الفنیة 
الھندسیة

صغري

7/1/2016 1782 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الشركة الفنیة 
للخراطة 
المیكانیكیة

7/1/2016 163 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ  الشركة المتحدة

1/1/2016 1911.24 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المتحدة 
لتسویق السیارات

4/1/2016 2533.83 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 6303.07 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 900085 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة المتحدة 
لتصنیع االثاثات 
الخشبیة المتطورة

7/1/2016 143760 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الشركة المتحدة 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 1288855 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

4/1/2016 6138 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
للتبرید

7/1/2016 450 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة المتحدة 
للتجارة

10/1/2015 44976804 مناقصة عامة صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الشركة المتحدة 
للتجارة 

والمقاوالت " یو 
تي سي " محمد 
مصطفي محمد 
 وشركاه

10/1/2016 5357 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح إدارة محلیھ الشركة المتحدة 
للتوریدات 
1/1/2016 العمومیة 57500 مناقصة 

محدودة
عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

1/1/2016 6250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 6000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة المتحدة 
للصناعات 
الحیویة
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1/1/2016 381472.5 ممارسة 

عامة
االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 

بالقاھره
قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
 للصیادلة

صغري

7/1/2016 31250 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المتحدة 
للطباعة والنشر 
وتكنولوجیا 
 المعلومات

10/1/2016 45539 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المتحدة 
 للمصاعد

2/19/2017 1073 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

2/7/2017 1073 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

1/1/2016 10890 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة المتحدة 
للھندسة والتجارة

4/1/2016 8800 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتحدة 
للھیدرولیك

10/1/2015 41200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المتطورة 
للصناعات 
الورقیة

1/1/2016 2850 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ الشركة المتكاملة 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 6137 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة المدنیة 
للتبادل التجاري 
باالسكندریة

1/1/2016 4800 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة المصریة  
للتكنولوجیا

4/1/2016 1022085 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ الشركة المصریة 
 االلمانیة

7/1/2016 1400 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة سوھاج

7/1/2015 2214 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2015 2400 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة

1/1/2016 40700 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 21001 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/30/2016 7000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 7000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج

1/1/2016 28482 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
االلمانیة للتجارة
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1/1/2016 28932 مناقصة 

محدودة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
االلمانیة للتجارة

صغري

10/1/2016 9853 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 3751 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
االلمانیة لمھات 
 المكاتب

10/1/2016 2900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة
7/1/2016 715 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة المصریة 
االلمانیة لمھمات 

 المكاتب
10/1/2015 2670 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة مطروح

10/1/2016 847 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 3751 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

7/1/2015 6800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 11700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 2200 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 1350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
االلمانیة لمھماتة 

 المكاتب
10/1/2015 500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
الحدیثة

4/1/2016 99100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

10/1/2015 1095 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

4/1/2016 99100 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

10/1/2015 29300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
الحدیثة للتوریدات

1/1/2016 97800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

10/1/2015 3520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

7/1/2015 21600 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
السویسریة

4/1/2016 36388 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
 العالمیة للسیارات

4/1/2016 63162 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره
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4/1/2016 170000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
العربیة للطلمبات

صغري

7/1/2015 9350 مناقصة 
محدودة

مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
المتحدة للتجارة 

سركو
1/1/2016 1900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
الدارة خدمات 

الوثائق
7/1/2016 16000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة المصریة 

الصالح 
السیارات 

والمعدات الثقیلة
4/1/2016 10320 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة المصریة 

النتاج االمصال
1/1/2016 210 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة المصریة 
 لتجارة االدویة

4/1/2016 1130 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1605 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 3500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 787.5 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة

7/1/2015 640 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى

4/1/2016 113750 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 908 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 457315.81 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

10/1/2016 9000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة المصریة 
لتجارة االدویة ( 
صیدلیة االسعاف

 )

4/1/2016 64300 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المصریة 
 لتحویل الورق

1/1/2016 77000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لتصنیع وتنظیم 
النظم االلكترونیة

4/1/2016 3000 مناقصة 
محلیة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لتكنولوجیا

7/1/2016 23320 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
لتورید مھمات 
المكاتب 
والمقاوالت 
العمومیة

7/1/2016 90795 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى
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7/1/2016 1045 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لصیانة االجھزة

صغري

10/1/2016 1650 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لالتصاالت 
والشبكات 
 المتطورة

10/1/2016 14690 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
السیاحة

7/1/2015 2288 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لالجھزة 
10/1/2015 الكھربائیة 3905 اتفاق مباشر مواد ومھمات 

متنوعھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

1/1/2016 25277 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

1/1/2017 1000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لالحزیة

10/1/2016 4620 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
لالستیراد 

(والتسویق (ایمك
10/1/2016 830 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 

والتجارة الداخلیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة المصریة 

لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 17500 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
 لالعمال الھندسیة

10/1/2015 16250 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لالنترنت والبنیة 

الرقمیة
10/1/2015 350000 ممارسة 

عامة
البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
الھیئة العامة لألبنیة 

التعلیمیة
قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 550 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لالنظمة المتطورة

 

7/1/2016 8250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

4/1/2016 9000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2015 660 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

10/1/2015 660 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
لالنظمة المتطورة 
والتكنولوجیا

4/1/2016 27720 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للتجارة والتشیید

4/1/2016 474100 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره
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10/1/2016 3967656 مناقصة عامة مواد تزیت 

وتشحیم
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للتجارة والتشیید

صغري

4/1/2016 16335 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 28950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
للتجارة 

 والتوریدات
1/1/2016 7200 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 

للتكنولوجیا 
الحیویھ

7/1/2016 1600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة سوھاج إدارة محلیھ الشركة المصریة 
للتوریدات

7/1/2015 10581 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى

10/1/2015 20200 ممارسة 
محدودة

نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المركز القومى لثقافة 
الطفل

10/1/2015 22360 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 7590 مناقصة 
محدودة

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

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
للتوریدات ونظم 
المعلومات

1/1/2017 3100 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الشركة المصریة 
 للرحالت

1/1/2016 31570 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للصناعات 
1/1/2016الزجاجیة 41850 ممارسة 

عامة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 147400 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشركة المصریة 
للصناعات 
الزجاجیة (بى 
(جالس

1/1/2016 9405 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة المصریة 
للغازات

7/1/2015 12540 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة المصریة 
للغازات واالجھزة 

الطبیة
7/1/2016 10120 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة المصریة 
للمشروعات ( 
( ایجي برو

7/1/2016 14300 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 8800 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة
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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 16126555 مناقصة عامة تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز التنفیذى 
للمشروعات المشتركة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الشركة المصریة 
للمقاوالت

صغري

1/1/2016 878910 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

1/1/2017 2599360 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
للمقاوالت 
 والتجارة

4/1/2016 6270 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لمھمات المكاتب

4/1/2016 770 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لمھمات المكاتب / 

4/1/2016االسكندریة 4749 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 2997 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ الشركة المصریة 
لمھمات المكاتب 
4/1/2016االسكندریة 8745 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 3949 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى جامعة 
األزھر - مدینة نصر

قطاع الصحة جھاز إدارى الشركة المصریة 
 میدیكال

7/1/2016 45900 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة 
المصریةالصالح 

السیارات 
والمعدات الثقیلة

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الھندسة 
والتجارة

7/1/2016 550 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ  الشركة الھندسیة

12/7/2016 46 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید

7/1/2016 160 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

10/1/2016 3649 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 10000 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
 الحدیثة

1/1/2016 632 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الشركة الھندسیة 
 المتحدة

4/1/2016 1545 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ معھد التخطیط القومى

4/1/2016 250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 1369 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 4200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى الشركة الھندسیة 

 المتحدة
صغري

7/1/2016 19240 مناقصة 
محلیة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ المستشفیات الجامعیة 
بالقاھرة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

4/1/2016 11880 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الھندسیة 
لتجارة المحركات

7/1/2016 313 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
لتجارة مھمات 
المكاتب

7/1/2016 4455 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشركة الھندسیة 
لتصنیع الورق 
واالجھزة المكتبیة

1/1/2016 194760 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الھندسیة 
لصناعة االثاث 
المدرسى

4/1/2016 44675 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
لالنشاءات المدنیة

10/1/2016 4850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الشركة الھندسیة 
للتبرید والتكییف

4/1/2016 1028 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
 للتجارة

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

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 9450 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

4/1/2016 545 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة 

والتوكیالت ( 
الشراء المركزي

 )

4/1/2016 1020 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة 

والتوكیالت (ش 
( مركزي

1/1/2017 39486 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتجارة والنظم

4/1/2016 109330 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 264 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

4/1/2016 484 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 28045 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للتورید ات 
الكھربائیة
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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 2188000 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
 للسیارات

صغري

1/1/2016 32334 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للصناعات 
الكھربائیة

10/1/2016 254.25 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للصیانة

7/1/2016 2695 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 160 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 660 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 1391 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

5/10/2017 180250 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الشركة الھندسیة 
للصیانو 
ةالتوریدات

10/1/2016 140000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشركة الھندسیة 
للمعدات الطبیة

4/1/2016 2200 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الھندسیة 
للموازین

7/1/2016 600 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ الشركة الھندسیة 
میناس

1/1/2017 8073080 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ الشركة الوطنیة 
للتجارة 
والمقاوالت

10/1/2015 4851 مناقصة 
محدودة

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

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الشركة الوطنیة 
للتكنولوجیة 
المتقدمة

10/1/2015 12300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشركة الوطنیة 
للصناعات 
10/1/2015الورقیة 24500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 775 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ الشركة الیابانیة 
 االیطالیة

10/1/2015 2585 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشروق

1/1/2016 4740 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الشروق لتسویق 
المطبوعات

7/1/2016 8640 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشروق لالسواق 
ومحالت التجاریة 

((الشریف

52

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 2750 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 

معدات مكتبیھ و 
مكاتب

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الشروق 
للتوریدات

صغري

10/1/2015 9625 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 13100 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الشروق لمھمات 
االمن الصناعي

10/1/2015 13100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1756 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الشریف لالدوات 
الصحیة

10/1/2015 67800 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الشریف وشركاه

4/1/2016 99 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الشطبي 
للتوریدات

4/1/2016 1492 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1492 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 3042 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 5991 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 4328 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الشقر للمقاوالت

10/1/2016 200 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الشمس لتجارة 
الزیوت

7/1/2016 75000 ممارسة 
عامة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الشوربجى

10/1/2015 602 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الصافى للدعایة 
واالعالن

10/1/2015 8725 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ الصحافة للطباعة 
والتجارة ببلقاس

10/1/2015 8725 مناقصة 
محلیة

أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 1350 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة

7/1/2015 2300 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الصعیدي لقطع 
غیار السیارات

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

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الصفا
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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 30780 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ الصفا لتورید 

جمیع المطبوعات
صغري

1/1/2016 1000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الصفا للتجارة 
والتوزیع

4/1/2016 25500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الصفا میدیكال 
للمستلزمات 
الطبیة

7/1/2016 13994.2 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  الصفوة

7/1/2016 1328 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 8195 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 12507 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

11/15/201
6

2191 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الصفوة لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 2035 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 1540 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الصفوة للتوریدات 
 العمومیة

4/1/2016 1655 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة قنا

4/1/2016 7111.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

10/1/2015 4625.94 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 1039.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 4312 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 4645.85 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 6210.6 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 1382.7 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 5784 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 7980 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الصفوه التجاریة

6/1/2015 43150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الصفوه للتوریدات

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ الصفوه للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 20000 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الصفوه للتوریدات 
العمومیھ
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 37606 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ الصقر للتجارة 
 والتوریدات

صغري

7/1/2015 151 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الصقر للتوكیالت 
للتوكیالت 
التجاریة 
والتوریدات

4/1/2016 24600 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الصقر للمقاوالت 
العمومیة

7/1/2016 1780 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الطارق للمعدات

10/1/2016 330101 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الطویل النتاج 
شنابر الحزم 
سترابكو

1/1/2016 68310 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ العاشر من 
رمضان

1/1/2016 30393 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ العاشر من 
رمضان جریش

1/1/2016 18914.5 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ العاضر من 
رمضان جریش

1/1/2016 140 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ   العالمیة

4/1/2016 46750 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ العالمیة الحدیثة 
للمستلزمات 
الطبیة

7/1/2016 88700 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ العالمیة لتشكیل 
المعادن 

والصناعات 
المتطورة مدینة 
الصفا منقباد

4/1/2016 7568 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العالمیة 
للبطاریات

10/1/2016 2700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ العالمیة للتجارة

10/1/2016 41000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا
7/1/2015 341 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ العالمیة للتجارة 
 والتوریدات

7/1/2015 550 اتفاق مباشر مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

10/1/2015 1540 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

7/1/2016 3938 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم

7/1/2016 3938 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة

55

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 262 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ العالمیة للتجارة 
 والتوریدات

صغري

7/1/2015 30300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ العالمیة 
للتكنولوجیا 
والمقاوالت

7/1/2016 26562 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ العالمیة للتوكیالت 
التجاریة

7/1/2016 1375 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 1100 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ العالمیة للدعایة 
واالعالن

7/1/2015 1375 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ العالمیة لنظم 
االمن 

واالتصاالت
10/1/2016 5750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ العبادى لتجارة 

الورق
10/1/2015 4690 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 4800 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 4980 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 5750 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 5950 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 6300 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 7200 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 2042 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ العبد للتجارة

1/1/2016 13048 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ العبور

12/19/201
6

41800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 75980 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 460518 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 26774 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 40091.92 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العبور للتوریدات صغري

10/1/2015 19800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العجواني

10/1/2015 10950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ العدل لبیع 
االجھزة 
الكھربائیة

10/1/2016 3520 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العدل للوازم 
السیارات

4/1/2016 21868 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 49043 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ العدوى لقطع 
غیار السیارات

7/1/2016 3840 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العربى للتجارة 
 والصناعة

7/1/2016 775 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ العربى للنشر 
والتوزیع

7/1/2016 2442 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

4/1/2016 1866 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العربي للصناعھ 
والتجارة

10/1/2016 4570 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ العربیة

7/1/2016 384 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ العربیة لتجارة 
الورق والكرتون

10/1/2015 29400 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  العربیة للتصنیع

10/1/2016 39265 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ العربیة للتوكیالت 
التجاریة

4/1/2016 13650 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ العربیة للسیارات

4/1/2016 12650 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العربیة للصناعات 
المتكاملة

4/1/2016 20866.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العربیة للمھمات 
الطبیة

4/1/2016 38650 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى العربیة للمھمات 
والمستلزمات 
واالجھزة الطبیة 

((امسیو
4/1/2016 6780 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 

الفلزات
قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى العربیة لمعمات 

المكاتب
4/1/2016 18817 مناقصة 

محدودة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العربیة لمھمات 
 المكاتب

10/1/2015 825 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة
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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 2100 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مستشفى باب الشعریة 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى العربیة لمھمات 

 المكاتب
صغري

1/1/2016 4400 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ العرفات لالستیراد

10/1/2016 4520 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 4895 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 2022.7 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 2034 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 4576.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 3842 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ العز للتبرید 
والتكییف

10/1/2015 10512 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العصر الحدیث

10/1/2015 3390 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العصر سنتر

10/1/2015 13200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى العلمیة التجاریة

10/1/2016 18000 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ الغاز الطبیعي 
كارجاس

7/1/2015 68600 مناقصة 
محلیة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الغرباوي للتجارة 
والوزیع

5/10/2017 51000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الغربیة للسیارات

7/1/2016 363 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ الغردقة للمھمات 
والمكاتب

7/1/2016 12510 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الفا ترید

1/1/2016 32628 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 4660 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الفاترید

10/1/2016 355.9 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الفارس للطابعات 
واالحبار

10/1/2016 410 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة

10/1/2016 110 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة

58

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 1400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
تعلیم دمیاط بجامعة 

المنصورة
قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الفاروق صغري

1/1/2016 3145 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

4/1/2016 9376 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الفاروق 
للمقاوالت

10/1/2015 93883 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الفاروق 
للمقاوالت 
والتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 1085 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الفاروق میدیكال

4/1/2016 10290 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الفاطمیة للورق

7/1/2016 879 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ الفاوي للتوریدات

7/1/2016 2500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 49875 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الفایز للمقاوالت

4/12/2016 98241 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1470 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

4/1/2016 6099 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الفتح لالستثمارات

4/1/2016 350 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الفتح موتورز 
لقطع غیار 
4/1/2016السیارات 13675 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 480 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الفتح 
موتورزلقطع 
غیار السیارات

1/1/2016 3850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الفجر

10/1/2015 5192 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 54000 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الفجر للتجارة

4/1/2016 40 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ   الفجر 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 87336 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى الفرات مید صغري

4/1/2016 82.88 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الفرات مید 
للمستلزمات 
الطبیة

7/1/2015 3110 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ الفراعنة سبورت

10/1/2015 2250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الفراعنة للتجارة 
واالستیراد

7/1/2016 10320 مناقصة 
محدودة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

10/1/2015 3560 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الفراعنة للھندسة 
والتوریدات

10/1/2015 4560 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 5670 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 2875 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الفراعنھ لتورید 
المطبوعات 

ومھمات المكاتب
4/1/2016 2940 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 875 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الفراعنھ 
للتوریدات

1/1/2016 4070 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الفرج الستیراد 
وتورید مھمات 

النظافة
10/1/2016 1740 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الفرعونیة 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 1300 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الفرعونیة 
للتوریدات

7/1/2016 1100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ الفلوباتیر الدوات 
الصحیة

7/1/2016 196 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ الفلوباتیر لالدوات 
الصحیة

7/1/2016 495 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2017 7000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الفنیة الصالح 
 السیارات

1/1/2017 12000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

1/1/2017 19700 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2016 2400 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

6/30/2016 2520 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة
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6/30/2016 2600 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

اإلجتماعیة
محافظة مطروح إدارة محلیھ الفنیة لالصالح 

السیارات
صغري

1/1/2016 852 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الفھد ستیل 
لالستیراد

7/1/2016 2448 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الفھد للتوریدات 
والمقاوالت

10/1/2016 239585 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الفولي

4/1/2016 8625 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ الفیوم الفندقیة

4/1/2016 1650 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ القادسیة 
للتوریدات

7/1/2016 135 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 555 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 135 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 220 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 295 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 615921 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ القادسیة 
للمقاوالت 
والتوریدات

10/1/2015 1986.24 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى القاھرة لتوزیع 
وخدمة السیارات

12/1/2016 2368.27 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 3169 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

12/1/2016 5394.51 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 6207.3 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 55000 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى القاھرة لألجھزة 
الطبیة

7/21/2016 7200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى القاھرة لالجھزة 
 الطبیة

10/1/2015 1619 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى القاھرة للتجارة 
والتوریدات

7/1/2016 33299.86 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

61

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 31212 مناقصة 

محدودة
تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى القاھرة 
للتكنولوجیا 
المتطوره

صغري

1/1/2016 37950 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

1/1/2016 111650 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

1/1/2016 7084 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

1/1/2016 34530 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

1/1/2016 54953 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 29632.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ القاھرة للتنمیة 
وصناعة 
السیارات

4/1/2016 300 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى القاھرة لمھمات 
المكاتب

10/1/2015 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2015 975 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ القبطان للتوریدات 
والصیانة

7/1/2016 857 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ القدس الدوات 
الصحیة

7/1/2016 55 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ القدس لخدمات 
الكمبیوتر

7/1/2016 210 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2016 215 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2016 235 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2016 270 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2016 300 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2016 2178 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2015 15770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ القدس للخدمات 

الكمبیوتر
صغري

10/1/2015 3420 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ القدس للخدمات 
الھندسیة

3/1/2017 2139 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ القصر للحداید 
ولوازم الدیكور

4/1/2016 1350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ القماح لجمیع 
انواع اسالك 

الشبك
4/1/2016 24150 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ القماح لجمیع 

لنواع اسالك 
الشبك

7/1/2016 875000 ممارسة 
عامة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الطیران المدنى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الكان میدیكال

7/1/2016 37000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

7/1/2016 275 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الكترا للمصاعد

4/1/2016 12650 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الكترو الھانى 
للتوریدات

4/1/2016 226698 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الكتروا 
للصناعات 
الكھربائیة

7/1/2016 10125.5 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ الكتروباور 
للھندسة والكھرباء

7/1/2016 40000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الكیماویات 
الحیویة المتقدمة

7/1/2015 3545 ممارسة 
محدودة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ اللوتس لالدوات 
الصحیة

7/1/2016 505.25 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ اللؤلؤة للخردوات 
الصغیرة

7/1/2016 1828 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 2390 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 2465 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 2885 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

7/1/2016 10800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 40500 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الماسة لالعمال 
الھندسیة
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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 520 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المانسترلى 
لالطارات 
والبطاریات

صغري

7/1/2015 770 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 385 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

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

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

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

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 880 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 880 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 2600 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 480 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المتحدة لقطع 
غیار السیارات

4/1/2016 9000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المتحدة للتوریدات
 

7/1/2016 197450 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 1000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المتحدة للتوریدات 
 الطبیة

7/1/2016 19745 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المتحدة للتوریدات 
العلمیة

7/1/2016 42047.5 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 2750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المتحدة 
للصناعات 
الھندسیة

7/1/2016 187500 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المتحدة للصیادلة

7/1/2015 3800 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2015 11160 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2015 15624 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
6/1/2015 14250 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المتحدة للطباعة 

والنشر
صغري

6/1/2015 15000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المتحدة للطباعة 
والنشر 

والتكنولوجیا 
المعلومات

7/1/2015 60500 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المتحدة للطباعھ 
والنشر

4/1/2016 33480 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المتحدة 
للمستلزمات 
 الطبیة

1/1/2016 1430 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المتحدة لمھمات 
 المكاتب

7/1/2016 2262.83 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 2860 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 29670 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المتحده للصیادلة

7/1/2016 1105 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 23344.2 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المتحده للھندسة ( 
( ستار الین

4/1/2016 2410 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ المتحدون لتورید 
المطبوعات 
وادوات كتابیة

7/1/2016 2603 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ المتحدون للطباعة

10/1/2015 26303 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ المتوكل لتجارة 
االدوات 
الكھربائیة

1/1/2016 300 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ المثبت لتوزیع 
الغاز الصناعى

1/1/2016 150 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ المثبت لتوزیع 
الغاز الطبیعي

10/1/2015 11165 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجد

10/1/2016 980 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ المجد جروب 
لمھمات المكاتب

4/1/2016 398.2 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجد للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 6149 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المجموعة 
االستشاریة 
 للمعایرة

1/1/2016 6149 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
9/1/2016 325 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة التنظیم 

واإلدارة
محافظة دمیاط إدارة محلیھ المجموعة 

التجاریة لمھمات 
 المكاتب

صغري

7/1/2016 450 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

6/1/2015 880 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

10/1/2015 3750 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  المجموعة الدولیة

10/1/2016 8220 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ المجموعة الدولیة 
 للتجارة

4/1/2016 825 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  المجموعة الطبیة

7/1/2016 2238 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 5522 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 99600 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعة الطبیة 
للصیانة والتجارة

7/1/2015 50930 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المجموعة العالمیة 
لتكنولوجیا 
 المعلومات

4/1/2016 3600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المجموعة العالمیة 
للھندسة الطبیة

4/1/2016 3600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 20550 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 107300 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 681160 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 7951 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعة العربیة 
للتدریب

4/1/2016 3999 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  المجموعة العلمیة

4/1/2016 2985 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المجموعة العلمیة 
سیجمید

7/1/2016 55000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ المجموعة المتحدة 
 لالعمال الھندسیة

1/1/2016 3400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المجموعة 
المصریة

1/1/2016 159000 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 1720600 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى
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7/1/2015 27480 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 

الجامعى الجدیدة
قطاع الصحة جھاز إدارى المجموعة 

المصریة
صغري

7/21/2016 1320 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

1/1/2016 27500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 7080 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 40800 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 45000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 498800 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 24600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

7/1/2016 292300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 3300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعة 
المصریة لالنظمة

7/1/2016 700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعة 
الھندسیة

1/1/2016 4826.25 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعة 
الھندسیة للتجارة

1/1/2016 68000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المجموعة 
الھندسیة للتجارة 
 والمقاوالت

4/1/2016 3047 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

1/1/2017 4080300 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ المجموعة الوطنیة 
الستثمارات 
االوقاف

7/1/2016 495 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المجموعھ 
التجاریة لمھمات 

7/1/2016 المكاتب 181 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ المحلة میدیكال

7/1/2015 100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ المحلھ میدیكال

10/1/2015 16500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المحمدیة للتجارة 
الدولیة

10/1/2015 34485 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 1960 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المختار لتجارة 
البطاریات

10/1/2015 4125 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى جامعة عین 
شمس التخصصى

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ المدینة المنورة 
لتجارة الكیماویات
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3/1/2017 4820 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ المدینة المنورة 
للتجارة

صغري

12/1/2016 18025 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المدینة المنورة 
للمقاوالت 
والتوریدات

4/1/2016 26591 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى المراد للتوریدات

4/1/2016 430 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 47662 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

10/1/2016 10550 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المركز االقلیمى 
لصیانة اجھزة 
المستشفیات

1/1/2016 3953 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المركز االلمانى 
للتجارة والتوزیع

1/1/2016 5574 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

7/1/2015 935 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المركز االھلي 
التجاري

1/1/2016 326871.62 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المركز التجارى 
الفنى الدولى

1/1/2016 6375 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  المركز التجاري

7/1/2016 6660.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المركز الدولى 
 لالستیراد

10/1/2015 1324 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركز الدولى 
 للخدمات الطبیة

10/1/2016 1672 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 599628.5 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 21030 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 669 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 4995 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ المركز الدولي 
للتكیف

10/1/2016 7500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المركز الریاضى

4/1/2016 1850 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركز الطبى 
المصرى الدولى 
7/1/2016(لألدویة (إیمك 353653.16 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
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4/1/2016 2138.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ المركز الطبى 

لبیع االجھزة 
 الطبیة

صغري

10/1/2016 452 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ المركز العربى 
 للتجارة

6/1/2015 30650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المركز العربي 
الستیراد 
والتصدیر

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المركز العربي 
للتجارة

10/1/2015 2500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا

1/1/2016 2035 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

4/1/2016 200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

4/1/2016 2530 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

1/1/2015 6985 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

10/1/2015 14439 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

10/1/2015 20000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

2/1/2016 7342 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المركز العلمي 
لتجھیزات المعامل

4/1/2016 3960 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المركز المصرى 
 الدولى

4/1/2016 3993 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 10994 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

7/1/2016 14998 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 8842.25 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 14520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 18577 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 6800 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركز المصرى 
للتسویق والتجارة

4/1/2016 3630 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المركز المصري

7/14/2016 4867 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المركز المصري 
 لالستیراد

4/1/2016 2675 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركز المصري 
للتسویق والتجارة

4/1/2016 1740 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المركز المصري 
 للكمبیوتر
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4/1/2016 1885 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المركز المصري 
 للكمبیوتر

صغري

7/1/2016 3275 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة

7/1/2015 4660 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المركز الھندسى 
لصناعة السیارات

10/1/2015 154594 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المركز الھندسى 
للطاقة والصناعة 

اساى
1/1/2016 17847 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المركز الھندسي

1/1/2016 24990 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 18 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 4950 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المركز الھندسي 
الصناعي

10/1/2016 6200 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ المركز الھندسي 
لالستیراد

10/1/2016 13365 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول
10/1/2016 17847 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المركز الھندسي 
لالستیراد 
10/1/2016والتصدیر 4500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 19250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 25650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 1325 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ المركز الھندسي 
للتجارة والتبرید

1/1/2016 4620 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المركزالطبى 
((ایمك

7/1/2016 9575 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المركزالمصري 
للكمبیوتر

7/1/2016 59100 ممارسة 
عامة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المروة سیرفس

4/1/2016 2520 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ المرؤة لتورید 
االدوات الكتابیة 
والمطبوعات

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المستعین با

7/1/2016 3905 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المستعین با 
للتوریدات
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7/1/2015 4069 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئة العامة للرقابة 

المالیة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المستقبل للتجارة 
والصناعھ

صغري

7/1/2015 2960 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المستقبل للصناعة 
والتجارة

7/1/2015 11973 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 2185 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 478 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 487 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 3075 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2016 9680 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

قطاع حمایة البیئة ھیئات خدمیھ المستقبل 
للمقاوالت

4/1/2016 10151 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المستقبل 
للمقاوالت 

والتوریدات العامة
7/1/2016 192000 ممارسة 

محدودة
صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ المصاعد 
االلماانیة

4/1/2016 1570 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ المصري للمالبس 
الداخلیة

7/1/2016 5408 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ المصري للمالبس 
الریاضیة

7/1/2016 5408 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1975 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 2375 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المصریة

10/1/2015 4350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المصریة االلمانیة 
لقطع الغیار

11/15/201
6

4552 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة االلمانیة 
لالستیراد 
والتصدیر

4/1/2016 132300 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ المصریة االلمانیة 
للتجارة

1/1/2016 90000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة االلمانیة 
للتعقیم

7/1/2015 19800 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المصریة االلمانیة 
للمنتجات 
الكھربائیة
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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 42529 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة 

االیطالیة
صغري

4/1/2016 143800 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 30400 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة الخلیجیة 
لالستیراد

10/1/2015 15230000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المصریة الدولیة 
للتجارة 
والمقاوالت

10/1/2015 15230000 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للنقل 
النھرى

4/1/2016 10785 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ المصریة 
السویسریة بقنا

4/1/2016 6575 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ المصریة 
السویسریة 
4/1/2016للتوریدات 6575 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الزراعة

10/1/2015 11990 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة الھندسیة
 

10/1/2015 6089 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 4050 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة لتجارة 
االدویة

1/1/2016 19980 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 1610937.5 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2015 1096 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/21/2016 22200 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2016 97058 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 1045 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة لصیانة 
االجھزة

7/1/2016 1249 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة لصیانة 
االجھزة المكاتب

7/1/2016 1573 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة لصیانة 
االجھزة المكتبیة

7/1/2016 1650 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مصلحة سك العملة

11/15/201
6

30000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة لالنظمة 
المتطورة ایست
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7/1/2015 83606 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المصریة للتجارة 
والتانمیة 
االقتصادیة 
((اشمند

صغري

1/1/2016 148.5 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 49280 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 9375 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المصریة للتجارة 
والتوكیالت

7/1/2016 61871 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ المصریة 
للتكنولوجى 
الحیویة

1/1/2016 8589 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المصریة 
للتوریدات 
 العمومیة

7/1/2016 550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 4200 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ المصریة للخراطة 
المیكانیكیة

1/1/2017 850 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ المصریة 
للرحالت

1/1/2017 1800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/14/2016 2310 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة للسبائك 
الحدیدیة

10/1/2015 34435.5 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المصریة للغازات 
الطبیة

10/1/2016 1600 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المصریة 
للمصاعد

1/1/2016 949 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المصریة 
لمستلزمات 
االسقف المعلقة

10/1/2016 750 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ المصریة لمھمات 
 المكاتب

7/1/2016 8552.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المصطفى 
لالستیراد 
والتصدیر

1/1/2016 72750 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ المصنع الدولي 
لتحویل الورق

7/1/2016 48500 اتفاق مباشر نفقات مقابل 
الخدمات 
االعالمیھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

10/1/2015 14025 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المصنع الفني 
لالظرف الورقیة
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10/1/2016 17209 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ المطابع االمي 
ریة

صغري

10/1/2015 8250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المعادن والبناء

7/1/2016 781 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ المعبدى لقطع 
الغیار

7/1/2016 1520 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

7/1/2016 1800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

7/1/2016 962.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المعراج

4/1/2016 31390 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المعرض الدولى 
الحدیث

7/1/2016 20762.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ المعصرة 
للصناعات 
الھندسیة

1/1/2016 149191 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى المقاول /  ثابت 
عبد الحفیظ محمد

1/1/2016 130665 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ المقاول / احمد 
ابراھیم عبد 
الكریم

1/1/2016 142640 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ المقاول / طلعت 
عبد هللا السید 
ابراھیم

7/1/2016 123527.75 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ المقاول / یوسف 
 محمد سید بقنا

7/1/2016 210336 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 2789900 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ المقاول احمد 
ابراھیم المرسي 

الموجي

10/1/2015 118230 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المقاول طایع 
یوسف كامل

7/1/2016 112317872 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى المقاولون العرب

1/1/2016 8176373 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
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10/1/2015 440000 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 

 وشبكات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة للنقل 

النھرى
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المقاولون العرب صغري

10/1/2015 15000 مناقصة عامة تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المكتب 
االستشارى 
الھندسى

7/1/2016 5000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ المكتب 
االستشارى 

العمال المساحة 
والمقاوالت

10/1/2015 100000 اتفاق مباشر خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى المكتب 
االستشارى مصر 
للھندسة الصحیة

1/1/2016 1957653 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  المكتب الحدیث

10/1/2016 1520 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ المكتب الدولى 
 للتوریدات

4/1/2016 261000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ المكتب الدولى 
للتوریدات 
10/1/2015العمومیة 631425 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المجتمعات 

العمرانیة الجدیدة
قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى

10/1/2015 13000 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ المكتب الدولي 
لتورید وتصنیع 
المھمات 
الكھربائیة 
ولوزمھا

4/1/2016 17957 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المكتب الریاضي 
عمرو فاروق

4/1/2016 44500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المكتب الریاضي 
عمرو فروق

7/1/2015 10085000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المكتب العربى 
االستشارى

4/1/2016 573652 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

1/1/2016 10947 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المكتب العربى 
للتوریدات

1/1/2016 10886 مناقصة 
محلیة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المكتب العربى 
للتوریدات 
الحكومیة

1/1/2016 1390 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة 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
7/1/2016 8481 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 

والتجارة الداخلیة
قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المكتب العربى 
للتوریدات 
الحكومیة

صغري

7/1/2016 1782.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المكتب العلمى 
لمستلزمات 
7/1/2016المعامل 2240 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
1/1/2016 8998 مناقصة 

محدودة
االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 3000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط

7/1/2016 106624 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ المكتب العلمي

4/1/2016 6028 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

10/1/2016 40000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ المكتب العلمي 
للتجارة الدولیة

7/1/2016 35750 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

10/1/2016 35750 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 109010 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ المكتب الفنى تاكو
 

4/1/2016 1799 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى المكتب الفني

7/1/2016 9988 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ المكتب الفني 
للتجارة

4/1/2016 20060 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المكتب المصرى 
لالستیراد

7/21/2016 36300 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

10/1/2016 3300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 8109 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 9816 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 1300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المكتب المصرى 
للتوریدات 
العمومیة
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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 2899678 مناقصة عامة تمھید و استصالح 

اراضى
أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ المكتب الھندسى 

للمقاوالت
صغري

1/1/2017 829690 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة

4/1/2016 495 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  المكتبة االكادیمیة

1/1/2016 3966 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المكتبة االكادیمیة 
الحدیثة

1/1/2016 6445000 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الملك فیصل

7/1/2015 440 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الملك فیصل 
لتجارة الكاوتشوك

4/1/2016 680 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

3/1/2017 2500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ المنار للتوریدات

7/1/2015 21900 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المندسین للتجارة 
وتطویر المكاتب

7/1/2016 2596 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المنشأة الصناعیة 
والمیكانیكا

7/1/2016 4691 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى
7/1/2016 2464 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 

والكبارى والنقل 
البرى

10/1/2016 43000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المنصور 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 69173 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ المنصور 
للسیارات

10/1/2015 2174.86 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 2826.91 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 36 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 817 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ المنصورى 
للریادتیر
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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 85337 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الفیوم إدارة محلیھ المنطقة الصناعیة 
بكوم اوشیم

صغري

4/1/2016 8571 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المنیاوي لتجارة 
الحدید

10/1/2015 6500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المھندس 
تكنولوجى

4/1/2016 775 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ المھندس لكمالیات 
وزجاج السیارات

7/1/2016 1230 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ المھندس للخدمات 
االعالنیة

7/1/2016 190 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ المھندس للخمات 
االعالنیة

7/1/2016 105 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المھندس 
للكیماویات

1/1/2016 18996 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ المھندسون 
 المتحدون

1/1/2016 3000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2016 56869.6 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 4500 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المھندسین 
المصرین

7/1/2015 10760 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ المھندسین تك 
للتوریدات 
العمومیة 
والخدمات

7/1/2015 1080 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 51250 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  المودة للتوریدات

7/1/2016 1140 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المؤسسة العالمیة 
لالستیراد

7/1/2016 10795 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ المؤسسة العالمیة 
للتوریدات 
7/1/2016الحكومیة 42000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 11650 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المؤسسة العربیة 
االقتصادیة

10/1/2015 59475 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة العربیة 
لاللكترونیات 
المتقدمة
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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 17050 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مكتب وزیر الدولة 

لآلثار
قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى المؤسسة العربیة 
للكھرباء 
والتوریدات 
العمومیة

صغري

10/1/2016 11891 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المؤسسة العربیة 
 للمقاوالت

4/1/2016 11550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة العربیة 
للھندسة 

 والتوریدات
1/1/2016 770 اتفاق مباشر مستلزمات 

تصویر
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المؤسسة العربیة 
لمھمات المكاتب

4/1/2016 330 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ المؤسسة العلمیة 
 التجاریة

7/1/2016 12500 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 24700 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 4900 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 5180 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 4000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

1/1/2016 3300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة العلمیة 
للھندسة الصناعیة

4/1/2016 2154 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى المؤسسة الفنیة

6/30/2016 6050 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ المؤسسة الفنیة 
 لتجارة المصاعد

10/1/2015 7903 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المؤسسة الفنیة 
للتجارة

7/1/2016 2263.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

1/2/2015 871 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المؤسسة الفنیة 
للتجارة 
1/1/2016والتوریدات 6673.75 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 1000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  المؤسسة المتحدة

4/1/2016 2001 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 4380 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء
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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 203000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة المتحدة 
لتورید الورق

صغري

1/1/2016 16470 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة المتحدة 
لتورید ورق

4/1/2016 109140 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 89000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة المتحدة 
لتورید ورق 
ومستلزمات 

ماكینات الطباعھ
10/1/2015 106575 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 3000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المؤسسة المتحدة 
 للتوریدات

10/1/2015 3682 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ المؤسسة 
المصریة التجاریة 
لتجارة االدوات 

المنزلیة
4/1/2016 7744 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المؤسسة 

المصریة الحدیثة
4/1/2016 3275 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة 
المصریة العالمیة 

للتوریدات
1/1/2016 9515 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ المؤسسة 
المصریة لتشغیل 
المعادن ( محمد 
عبد الوھاب 
( السباعى

7/1/2016 1017 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المؤسسة 
المصریة لتورید 
وتوزیع االدوات 

 الكتابیة
4/1/2016 6402 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ المؤسسة 
 المصریة للتجارة

1/2/2015 821 مناقصة عامة عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

1/1/2016 11107 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 1217 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى المؤسسة 
المصریة للتجارة 
7/1/2015والتوریدات 15510 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 51089 مناقصة 
محلیة

اناره میاه و إناره وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المؤسسة 
المصریة للتجارة 
والتوریدات 
الكھربائیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/2/2015 109 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المؤسسة 
المصریة للتجارة 
والتوریدات 
الھندسیة

صغري

4/1/2016 39635 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المؤسسة 
المصریة للتسویق 

والتوزیع
1/1/2016 3700 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى المؤسسة 
المصریة 
 للتوریدات

1/1/2016 910 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 910 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

1/1/2016 2750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

7/1/2016 11250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المؤسسة الھندسة 
الحدیثة لمھمات 

المكاتب
7/1/2016 2450 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ المؤسسة الھندسیة 
الحدیثة

1/1/2017 3360 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ المؤسسة الھندسیة 
الحدیثة لمھمات 

المكاتب
4/1/2016 1078 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ وزارة التموین 

والتجارة الداخلیة
قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى المؤسسة الھندسیة 
لالستیراد 
 والتصدیر

1/1/2016 7122 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ المؤسسة الھندسیة 
للتكنولوجیا

7/1/2016 19500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ المؤسسھ العربیة 
لمھمات المكاتب

7/1/2016 1000 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ المیري للسفر

7/1/2016 8936 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 70818 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ المینا ترید للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 1199 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الناجي

10/1/2015 474 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ النجم الساطع
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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 420 ممارسة 

محدودة
االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الندى 2000 صغري

7/1/2016 22323 ممارسة 
محدودة

االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 750 ممارسة 
محدودة

االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الندى 2000 / 
عفاف عمر حسین

4/1/2016 10542 ممارسة 
محدودة

االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 37833 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الندى لتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 11756.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الندى للتوریدات

10/1/2015 4869.75 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 1880 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الندى للتوریدات 
 العمومیة

7/1/2016 2086 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى الندي

4/1/2016 99500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ النصر للكیماویات

4/1/2016 27375 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 84875 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 47 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى

10/1/2015 938620 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ النصلر للتوریدات 
العامة

10/1/2016 1150 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ النصورى 
للریدیاتیر

10/1/2016 860505 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ النظمة العالمیة 
للمقاوالت

4/1/2016 18968.4 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ  النقل والھندسة

4/1/2016 29595 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

1/1/2016 266827 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 71264.55 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ النمر العربى لنظم 
البناء
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10/1/2016 109140.7 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ النمر العربى لنظم 
البناء

صغري

7/1/2015 1200 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ النموذجیة للطباعة
 

7/1/2016 7950 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ النھار التجاریة 
للسمعیات

7/1/2016 7950 ممارسة 
عامة

اخرى نفقات الصیانھ مستشفیات جامعة عین 
شمس

1/1/2016 17710 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ النھي

10/1/2015 10098 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  النوح

10/1/2015 11440 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 4427 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 5461 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2016 29356.25 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى النور للتوریدات

7/1/2016 26287.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلنتاج الحربى

قطاع الدفاع 
واألمن القومى

جھاز إدارى النور للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 14010 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ النیل الدولیة

4/1/2016 107800 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ النیل لصناعة 
واصالح 
السیارات

10/1/2015 22000 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  النیل للتوریدات

4/1/2016 1799 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ النیل للتوریدات 
الكھربائیة

10/1/2016 191 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ الھادي لالستیراد 
والستیراد 
والتصدیر

4/1/2016 2250 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھدى لتجارة 
المھمات المكتبیة

7/1/2016 10557 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھدى للتجارة

7/1/2016 2754 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة
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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 6569 مناقصة 

محلیة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھدى للتجارة صغري

4/1/2016 47.5 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھدى للمھمات

4/1/2016 57 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 127.5 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 3900 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 20985 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھدي سبورت 
للمالبس الریاضیة

4/1/2016 1663 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھدي للتجارة 
واالستیراد 
والتصدیر

8/1/2016 5494 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھدي للتوریدات 
احمد حلمي 
الھجرسي

12/1/2016 320 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ الھندسة للتوریدات

11/15/201
6

5975 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھندسیة لتجارة 
المحركات

10/1/2016 541915 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الھندسیة لتصنیع 
الورق

10/1/2016 20245 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الھندسیة لتصنیع 
الورق والمھمات

10/1/2015 22500 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھندسیة لتصنیع 
الورق والمھمات 
واالجھزة المكتبیة

10/1/2015 4510 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الھندسیة لالعمال 
الكھربائیة

4/1/2016 513075 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الھندسیة 
لالنشاءات المدنیة

4/1/2016 3832.5 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھندسیة لالنظمة 
والمشروعات

4/1/2016 1530 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھندسیة للتجارة

7/1/2016 1530 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھندسیة للتجارة 
واالستثمارات

10/1/2015 2805 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الھندسیة للتجارة 
والتطویر

7/1/2016 1460 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الھندسیة 
للتجھیزات 
 المكتبیة
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7/1/2016 31000 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ الھندسیة للطاقة 
الكھربائیة

صغري

4/1/2016 49555 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھندسیة لمھمات 
المكاتب

1/1/2016 836 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع

10/1/2015 935 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة العامة 
لشئون المطابع 
العمومیة

10/1/2015 13910 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى الھیئة العامة 
للتصنیع / مصنع 
حلوان للصناعات 

 المتطورة
10/1/2015 18000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة العامة 

للخدمات البیطریة
 1/1/2016 27000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 880 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة العامة 
للخدمات 
4/1/2016 الحكومیة 18000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 750 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج

10/1/2015 5074.17 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2016 2381 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ الھیئة العامة 
للمطابع االمیریھ

7/1/2016 2860 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة العامة 
للمطابع المیریة

10/1/2016 6780 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
االوربیة

7/1/2015 20350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الھیئة العربیة 
لتصنیع 

االلكترونیات
4/1/2016 45000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
للتصنیع مصنع 
 االلكترونیات

4/1/2016 190000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 272640 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 580000 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة
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4/1/2016 74888 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الھیئة العربیة 
للتصنیع مصنع 
 االلكترونیات

صغري

4/1/2016 80500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 114033 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 219978 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 312340 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 54400 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 134200 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 100000 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 33000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 30000000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2016 8000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 99456 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط

1/1/2016 278185 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الھیئة العربیةى 
للتصنیع مصنع 
االلكترونیات

4/1/2016 802412 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة العربیھ 
للتصنیع

7/1/2016 8000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة 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
4/1/2016 813690 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 

ریاضیھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ الھیئة العربیھ 
للتصنیع مصنع 
الطائرات

صغري

6/1/2015 2000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة القومیة

7/1/2016 40000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الھیئة القومیة 
 للبرید بالمنصورة

1/1/2016 239833 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الھئیھ  العربیة 
للتصنیع مصنع 
االلكترونیات

7/1/2016 1650 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الواحة میدیكال

10/1/2015 4000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الواد للمقاوالت 
والتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 45 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ الوادى الجدید

10/1/2016 20 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ  الوادي جروب

10/1/2016 95 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 30 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 30 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 45 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 45 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 90 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2015 3960 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الوادي 
للتكنولوجیا 
والتنمیة

10/1/2015 9900 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الوادي للمقاوالت 
والتوریدات 
العمومیة

10/1/2016 1500 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الوان بیت 
الطباعة

10/1/2015 2196 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 2350 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 3000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة
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10/1/2015 8000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الوان بیت 
الطباعة

صغري

10/1/2015 474 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ الوان لتورید 
االجھزة 
اللكترونیة

4/1/2016 63475 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ الوجھ القبلى 
((سیدیكو

7/1/2016 653542 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الوجھ القبلى 
للصناعات 

1/1/2016(الدوائیة (سیدیكو 19255 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 20400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الوحدة

7/1/2016 108.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 14283.6 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الوحدة للتوریدات

7/1/2016 220 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الور\شة الفنیة

10/1/2016 5250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ الورشة الحدیثة 
محمد ذكي حسن 

الشامي
12/7/2016 302 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ الورشة الفنیة

12/7/2016 386 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 25000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
الصالح 
5/10/2017 السیارات 650 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة مطروح

1/1/2016 10700 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
الصالح 

السیارات خاد 
محمد محمد

1/1/2016 6900 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ الورشة الفنیة 
الصالح وتجدید 

1/1/2016السیارات 8350 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

7/1/2016 420 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
العمال الشكمانات

7/1/2016 400 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
لبرزة وش 
السلندر بالفیوم

7/1/2016 620 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
لسمكرة السیارات

4/1/2016 2805 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الورشة الفنیة 
 لصیانة السیارات
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 18990 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ وزارة التموین 

والتجارة الداخلیة
قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الورشة الفنیة 
 لصیانة السیارات

صغري

4/1/2016 19000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 46750 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 3184 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
10/1/2015 2466 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الورشة الفنیة 
للحدادة

4/1/2016 6000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 4000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 6000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 2500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الورشة الفنیة 
للحداده

4/1/2016 6000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 1551 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
للخراطة

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

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ الورشة الفنیة 
لھندسة الشكمانات

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

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 2900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ الورشة الفنیة 
لھندسة الموازین

4/1/2016 335 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ الورشة 
الفنیةالصالح 
االجھزة 
الكھربائیة

4/1/2016 700 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 4200 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 6950 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 8690 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 9900 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

7/1/2015 27000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى الورشة القنیة 
الصالح السیارات

4/1/2016 5494 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الورشة المتكاملة

4/1/2016 19740 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة
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4/1/2016 40850 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة مطروح إدارة محلیھ الورشة المتكاملة صغري

4/1/2015 1500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ الورشة المتكاملة 
للحدادة اصالح 
السیارات 

والمعدات الثقیلة
7/1/2016 31075 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ الورشة الھندسیة 
الصالح السیارات

1/1/2017 2250 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ الورشة الھندسیة 
لتصلیح وبیع 
الریداتیر

7/1/2016 3385 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الورشة الوطنیة

10/1/2016 1689 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 1720 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ الورشھ الفنیة 
لتنجید السیارات

10/1/2016 8250 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ الورشھ الفنیھ 
الصالح السیارات

10/1/2016 7339 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ  الوطنیة للتجارة

1/1/2016 29264 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

البیت الفنى للموسیقى 
ودار األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الوطنیة للتجارة 
والتوریدات 
4/1/2017ترافكو 194000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

1/1/2016 51430 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الوطنیة 
للتكنولوجیا 
المتقدمة

10/1/2015 1913 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الوطنیة للتوریدات

1/1/2016 1913 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 7500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الوطنیة للصیانة 
والتوریدات

7/1/2016 45 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ الوطنیة لمواد 
الدعایة واالعالن

10/1/2016 104 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ الوكالة الطبیة سما 
مصر

1/1/2016 10300 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الولمید دیا ایست
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2/1/2016 180104 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الولید للمقاوالت صغري

2/1/2016 39050 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الولید للمقاوالت 
المتكاملة

10/1/2015 34000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى الوئام

1/1/2016 16250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الوئام للمستلزمات 
 الطبیة

12/1/2016 4950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الیاسمین 
للمقاوالت العامة 
والتوریدات

10/1/2016 16272 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ الیزر انترناشونال

1/1/2016 1257.85 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكترو دریم 
للتوریدات

10/1/2015 19252.5 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكترونیك ربیرو

7/1/2016 10780 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس اكسبریس 
للمصاعد

4/1/2016 19910 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 44800 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الیكس 
 انترناشونال

4/1/2016 2640 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس 
انترناشیونال

4/1/2016 11175 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس برنت

10/1/2015 47730 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى الیكس جروب

10/1/2015 14685 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

7/1/2016 1400 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ الیكس سیرفیس

10/1/2016 35622.9 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس للتجارة

7/1/2016 2200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس 
للمشروعات 
7/1/2016المتكاملة 24375 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة

7/1/2016 3718 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة
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7/1/2016 14811.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس لوجى صغري

10/1/2016 1240 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الیكس مودرن

10/1/2015 450 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ الینور 
للھیدرودینوماتیك

7/1/2016 3350 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ ام تو للتوكیالت 
التجاریة

4/1/2016 15150 ممارسة 
عامة

مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ام تى سى مودرن 
تكنولوجى

4/1/2016 15150 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 12108 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ ام جى للتوریدات 
العمومیة

10/1/2016 2805 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ ام جي للتوریدات 
الكھربائیة

10/1/2016 3850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا
10/1/2016 10775 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام صندوق تمویل نشاط 

ومشروعات دار 
األوبرا

10/1/2016 3780 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ام دى ایجیبت

4/1/2016 22700 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ام دى للتوریدات

10/1/2016 317580 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 101000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ام دى للتوریدات 
الطبیة

10/1/2015 8756 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى امار ایجیبت

4/1/2016 482 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ امال محمد على 
حسن

4/1/2016 1525426 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى امام موسي 
القاضي االخره 
للمقاوالت

7/1/2016 16900 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ امبراكو

10/1/2015 14150 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ امبراكو للتبرید 
والتكییف

4/1/2016 1320 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

92

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 1870 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ امبراكو للتبرید 
والتكییف

صغري

4/1/2016 2585 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 2750 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 3784 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 4070 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 11220 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 11220 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 4847 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى امریكان جروب

4/1/2016 5600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

1/2/2015 1614 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 14270 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الطیران المدنى

1/1/2016 36814 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 67050 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 112 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 945 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/2/2015 1095 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى امكتب العربى 
للتوریدات 
الحكومیة

4/1/2016 7700 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى امكتب الفني 
للمقاوالت

4/1/2016 22715 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ امیرة شوقى عیاد

4/1/2016 10100 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ امیرة لتنجید 
المفروشات

7/1/2015 1930 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ امیركو لتجارة 
الورق والطباعھ
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4/1/2016 49750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى امیكو میدیكال 
الشركة العربیة 
لمھمات المكاتب

صغري

10/1/2015 290000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ امیلكو لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 246000 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ انالسیز لالستیراد 
بالقاھره

4/1/2016 54525 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى انتر میدیكا

10/1/2015 216750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 23800 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى انتراكت 
تكنولوجى 
سولیوشنز

7/1/2016 66950 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ انترترید

10/1/2015 65000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى انترفارم

7/1/2016 72500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ انتركوفا

10/1/2015 942000 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ انتركوم انتر 
برایزس

4/1/2016 44800 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى انترناشونال 
 كمبیوتر سنتر

10/1/2015 71374 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى انترناشیونال 
سلوشنز

1/1/2016 10000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى اندو تكنولوجى

1/1/2016 140000 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 40900 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اندوبالستي 
انترناشیونال

4/1/2016 595 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ انظمة االلكترونیة 
والتنولوجیة 
الحدیثة

1/1/2016 1750 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى انفنیتى كیر

7/1/2016 6500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ انك استور

7/1/2016 1470 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ انك ستوك

10/1/2015 4825 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ انوار المصطفي

7/1/2015 600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ انور على حسن 
اللبودى
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4/1/2016 73000 ممارسة 

محدودة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ اوبتیما ساینتفك 
ایجیبت

صغري

4/1/2016 68500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اوتاكس ایجبت

10/1/2015 119420 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ اوتراك للمعدات 
القیلة

4/1/2016 2600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اورتوتك 
لالستیراد 
والتصدیر

1/1/2016 3344 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ اورجینال لتورید 
قطع غیار 
 السیارات

1/1/2016 550 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اورفیجن

7/1/2015 3080 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ اورفیجین

4/1/2016 50 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اورینت

1/1/2017 319 ممارسة 
محدودة

نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ اوسكار للدعایا 
واالعالن

7/1/2016 6250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اوفر سیز

7/1/2016 8800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 9680 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 31350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 44000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

6/1/2015 440 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  اوفیس تك

6/1/2016 2232 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 8280 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید

10/1/2015 180 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اوالد ابو ھالل

1/1/2016 4675 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ اوالد الشنبكي

7/1/2016 5825 مناقصة 
محلیة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ اوالد الكحكي ( 
ایمان محمد 

ابراھیم  الكحكي
 )

10/1/2015 89700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ اوالد بدوي 
للتوریدات 
العمومیة
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7/1/2016 90097 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ اوالد زیدان 
للمقاوالت

صغري

1/1/2016 20622 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  اوالد طوسون

7/1/2016 994132 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ اولمید میدل ایست

1/1/2016 8800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ اومیجا لمھمات 
 المكاتب

3/1/2017 1412 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ اونیكس للتجھزة 
المكتبیة

7/1/2016 87400 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى اى اس ایمجینج 
سولیوشن

10/1/2016 2065 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى اى بى اس

10/1/2015 22639 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 6968 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى اى تى ایھ للتجارة

1/1/2016 350000 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى اى جى میدیكال

7/1/2015 9630 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ اي ام تكنولوجي

10/1/2015 16335 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ایبیكو

4/1/2016 1550 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ایة تریدنج

1/1/2016 12500 مناقصة 
محلیة

مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى ایجبت فارما

10/1/2016 6221 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ ایجل للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 3900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایجمید للخدمات 
الطبیة

7/1/2015 3000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى ایجى فكس

7/1/2015 3550 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2015 9700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

4/1/2016 1006.5 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ ایجى میدیكال 
 جروب

4/1/2016 7500 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ایجي فیكس 
میدیكال

4/1/2016 341 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایجیبت جروب
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 9516 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ایجیبت فور 
 للمقاوالت

صغري

4/1/2016 210826 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 209828 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 24600 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 32875 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 482650 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 888 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ایجیبت كیر

4/1/2016 10800 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 42210 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 12000 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایجیى میدیكا

7/1/2015 2550 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ایدیا للحلول 
المتكاملة

10/1/2015 632 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 1600 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 1681 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایفریست

7/1/2016 34073 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ ایفینت ایجیبت

7/1/2016 96 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب
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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 99 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 

ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ ایفینت ایجیبت صغري

7/1/2016 148 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 193 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 638 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

1/1/2016 163000 ممارسة 
عامة

خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ ایكو كونسرف 
للحلول البیئیة

1/1/2016 2365 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ایلیت

7/1/2016 48288 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الطیران المدنى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى ایماس للتوریدات 
الكھربائیة 
والمقاوالت

7/1/2016 15000 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
الطیران المدنى

11/15/201
6

97500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ایماك لتصنیع 
الحاسبات

10/1/2015 7500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2015 32500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة
1/1/2016 4110 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ایمالك الیكتریك 
للتوریدات 
الكھربائیة 
والمیكانیكیة

1/1/2017 867395 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ ایمان فوزى محمد

1/1/2017 1104810 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

1/1/2017 1298364 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 27387 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ایمك الیكتریك
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4/1/2016 2942 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الشباب 

والریاضة
محافظة الفیوم إدارة محلیھ ایمن ابراھیم 

للتوریدات
صغري

7/1/2016 1030 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ ایمن ابرھیم 
للتوریدات

7/1/2016 3120 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى ایمن حسین قطب

7/1/2016 6198 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

7/1/2016 157731.33 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ ایمن رجب خلف 
هللا

10/1/2016 365 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ ایمن سنتر

10/1/2016 365 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 600 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ایمن محمد زین

1/1/2016 1781618 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایمن مصطفى 
 محمد مصطفى

1/1/2016 3624851.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

10/1/2015 3595 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایمي للصناعات 
والتوریدات

10/1/2015 4963 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 2389 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/21/2016 50000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى اینوفا للخدمات 
الطبیة

1/1/2016 48000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایھ اتش ام

1/1/2016 55000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 8750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

10/1/2016 90280 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ایھ اتش ام 
میدیكال

1/1/2016 4862 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ایھ اس تى الدولیة 
للمصاعد
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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 49993 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ایھ ام صغري

1/1/2016 28350 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 47250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 900 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ایھ ام میدكال

1/1/2016 365 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ ایھ ام میدیكال

1/1/2016 822 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 249177.59 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ ایھاب كمال 
ابراھیم القطان 
للمقاوالت وانشاء 
ورصف الطرق

4/1/2016 130320 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ ایھاب كمال العقاد

7/1/2016 64098.9 اتفاق مباشر تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ ایھاب كمال 
 القطان

7/1/2016 499690.5 اتفاق مباشر تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة

7/1/2016 260428.91 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة

7/1/2016 406595.41 مناقصة عامة تمھید و استصالح 
اراضى

أصول طبیعیھ دیوان عام المحافظة

7/1/2016 13933423 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى ایھاب محمد 
رمضان عبد 
الظاھر

1/1/2016 1000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ باب مكة للمالبس 
والخردوات

7/1/2016 140 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ باسم انور حسن 
البوصي

1/1/2016 10670 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى  بافاریا مصر

7/1/2016 4122 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 2530 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 1732.5 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ باقاریا

10/1/2016 23400 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ باھر سمیر سالمة
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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 28035 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى باور ایجیبت صغري

1/1/2016 18437 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 14955 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى بایت ترید انتر 
ناشونال

7/1/2016 1250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ بایت ترید انتر 
نشونال

4/1/2016 1540 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ بایت ترید 
انترناشیونال

4/1/2016 9075 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى بدایة ایجبت

1/1/2017 98400 ممارسة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ بدایة لخدمات 
االمن

7/1/2016 3120 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ بدایة للتوریدات 
العامة

10/1/2016 8500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ  بدر ابراھیم بدر

1/1/2017 143000 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ برمكس لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2015 2348 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى برناسوس

4/1/2016 8484 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 9140 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى برومید للتوریدات 
الطبیة

1/1/2016 21000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى بست واى 
میدیكال

1/1/2016 3941 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى بشرة خیر لتجارة 
االدوات 
الكھربائیة

10/1/2015 22044 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى بطمس

10/1/2015 22286 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى بالذا لالتصاالت 
والتبرید والتكییف

7/1/2016 11994 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ بلو ستار 
للتوریدات

7/1/2016 2920 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ بلوستار 
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 550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ بمركز التیسیر 

وركن الفنون
صغري

4/1/2016 117743 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ بناء للمقاوالت

10/1/2016 610 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ بھجت محفوظ 
ابراھیم

10/1/2016 36600 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ بودى جروب

10/1/2015 14465 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  بورتك

4/1/2016 3300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 250 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ بوفیھ مركز شباب 
الدلجمون

7/1/2015 1500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 1790 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

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

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 34500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى بى ام اس ایجیبت

10/1/2015 4905 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى بى ام ایجیبت

4/1/2016 8000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 10236 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2016 23750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 33725 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 134900 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 305320 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 104500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 14030 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/25/2016 26400 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة

1/1/2016 74080 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى
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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 4642715 مناقصة عامة البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
الھیئة العامة للرقابة 

المالیة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ بى ام بى 
شولیوشنز

صغري

1/1/2016 38500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ بي ام جي

1/1/2016 27325 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ بي سي سنتر

1/1/2016 24200 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بطنطا

7/1/2016 7984 مناقصة 
محدودة

مستلزمات 
موسیقى

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ بیت الریاضة

4/1/2016 54068 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2016 750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ بیت الریاضة 
الحدیثة

1/1/2016 2453 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى بیت النور الحدیث
 

4/1/2016 16950 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ بیت الھندسة 
للمبانى

7/1/2016 16950 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 322530 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2015 600 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ بیتراترید

7/1/2016 6875 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ بیك لالجھزة 
العلمیة

2/1/2016 70018 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ بیوت االزیاء

10/1/2015 20500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى بیوت االزیاء 
((جاتنیو

4/1/2016 650 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى بیوت االزیاء 
الراقیة (فرع 
(جاتینو

1/1/2016 8750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى  بیوجین

4/1/2016 12200 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى بیومیدیكال

7/1/2016 15750 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ تارجت
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7/1/2016 46400 مناقصة عامة نفقات تأمین و 

 عمولھ
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ تارجت صغري

4/1/2016 1540 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ تارجت تكنولوجى
 

5/10/2017 19530 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ تارجت توریدات 
عمومیة 

ومستلزمات طبیة
7/1/2016 252000 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ تارجت جروب

4/1/2016 21035 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ تارجت الستیراد 
والتصدیر

4/1/2016 1430 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ تارجت لبیع 
وصیانة ماكینات 

التصویر
1/1/2016 252000 مناقصة عامة میاه میاه و إناره مكتب وزیر الدولة 

لآلثار
قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى تارجیت جروب 
الھندسیة

10/1/2015 14150 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ تاریجت انتیجرا

10/1/2015 520 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ تامر مرزوق ذكى

10/1/2015 3990 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ تامر مرزوق 
زكى

10/1/2016 330 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ تایكون

10/1/2016 4950 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا
10/1/2015 67906 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ تبكون الدولیة

10/1/2015 1470 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ تجارة الشریف

1/1/2016 14510 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ تراجیت انتجرید

10/1/2016 4925 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ تراك انتر 
ناشیونال

7/1/2016 5390 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ ترانس كونتننتال

1/1/2016 6480 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ترانس میدكس
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7/1/2016 29050 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى ترانس میدكس 

لالجھزة 
والمستلزمات 

الطبیة

صغري

1/1/2016 24650 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ترانس میدیكال

1/1/2016 3482 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ترك للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 170933 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ تروزاند للتجارة 
والمقاوالت

4/1/2016 1375 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ترید لنك 
للتوریدات

10/1/2016 1185 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى تریدكو الصیاد

4/1/2016 3500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ تریكة سبورت

7/1/2016 1575 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ تریكة سبورت 
للمالبس

7/1/2016 1575 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 75564 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ تكامل لالنظمة

4/1/2016 172400 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 82000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ تكستي للصناعھ 
والتجارة والتوزیع

1/1/2016 29075 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 12000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 11500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ تكستي للصناعھ 
واللتجارة 
1/1/2016والتوزیع 33079 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2016 100 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ تكنو جروب 
للمعدات واالدوات 

7/1/2016 الكتابیة 150 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 520 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 1570 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة
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7/1/2016 1720 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ تكنو جروب 
للمعدات واالدوات 

 الكتابیة

صغري

7/1/2016 950 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ تكنو جروب 
للمعدات واالدوات 

 المكتبیة
7/1/2016 520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ تكنوجروب مصر
 

10/1/2015 348000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى تكنوویف

7/1/2016 2783 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ تكنیكال ساینس 
ایجیبت

1/1/2016 3360 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ تو إم للدعایة 
واالعالن

1/1/2016 11979 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ توب دیا جنوستیك

1/1/2016 24600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 15840 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ توب دیاجنوستیك

1/1/2016 44000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 48000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

7/1/2016 49665 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى جامعة 
األزھر - مدینة نصر

قطاع الصحة جھاز إدارى توب 
دیاجونستیكس

10/1/2015 400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ توب سبورت 
 لالدوات الكتابیة

7/1/2016 335600 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ توب ستیل لتجارة 
الحدید

10/1/2016 867.5 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ توریدات 
المحافظة

10/1/2016 2094.46 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

10/1/2016 800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ توشكى ترافل 
سمنود

2/1/2016 14520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ توكیل بیجو 
العربیھ

7/1/2016 155 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ توكیل مصر 
للبترول

7/1/2016 198 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ تویوتا ایجبت

7/1/2016 509 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 155 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى
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7/1/2016 103 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ تویوتا ایجبت صغري

7/1/2016 1848 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ تى ام للتوریدات

7/1/2016 3680 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

10/1/2016 2076 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ تي اي جي

7/1/2015 49500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى تیجر للھندسة 
الطبیة

1/1/2016 19500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ تیمكو

1/1/2016 100000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

10/1/2015 359080 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى تیمكو تكنولوجى

4/1/2016 1760 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ثرى للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 462 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام معھد التخطیط القومى

4/1/2016 4712 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى ثري اس للتجارة

4/1/2016 347720 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 35472 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

1/1/2016 23800 ممارسة 
محدودة

نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ ثعلب الصحراء 
للمقاوالت 
العمومیة

7/1/2016 1239360 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

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

10/1/2015 550 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جابرعواره

10/1/2015 770 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بطنطا

10/1/2015 4840 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بطنطا

7/1/2016 1858.38 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جالف كرایو 
للغازات الطبیة

4/1/2016 67625 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ  جاما ترید

4/1/2016 613659 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 73600 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

107

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 55000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جاما للمقاوالت صغري

4/1/2016 178900 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى جامامید

7/1/2016 658035 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ جت الستشارات 
قطب

10/1/2016 11250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ جرافیك ارت

10/1/2016 3390 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جرافیك سنتر

1/1/2016 16200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ جرافیك الین

10/1/2016 21780 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 54600 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى جراند سیرفس 
لالمن والخدمات

4/1/2016 2832 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جریدة ذا میدل 
ایست أوبزیرفر

7/1/2016 88799.13 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جریدة ذى میدل 
ایست

6/30/2016 660 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ جرین الند 
للصیانة 
والتوریدات

7/1/2016 1650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة مطروح إدارة محلیھ جرین الین

1/1/2017 5000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ جرین الین 
لمھمات المكاتب

10/1/2016 660 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ جرین الین 
لمھمات المكاتب 
والتوریدات 
العمومیة

10/1/2016 1950 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2015 3047 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جسكو

7/1/2016 9460 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جالل محمد ابو 
الرجال

4/1/2016 71126 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ جالل معوض

4/1/2016 5920 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ جالل معوض ابو 
جاللة
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1/1/2016 480 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ جالل معوض ابو 

جاللة
صغري

7/1/2016 700 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة دمیاط إدارة محلیھ جالل معوض ابو 
 جاللھ

10/1/2015 1599 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جلوبال

1/2/2015 1764 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى جلوبال 
للكیماویات 
4/1/2016المتخصصة 8400 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة

10/1/2015 123550 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 1800 ممارسة 
عامة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

7/1/2016 6480 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ جمال السید وزیر

1/1/2016 4995440 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جمال زاخر قلینى

7/1/2016 66707 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى جمال شعبان حامد 
للھندسة 
والمقاوالت

4/1/2015 346000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

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

4/1/2016 109858 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ جمعھ فتحى فھیم

1/1/2016 946273.25 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ جمعیة ابنوب

7/1/2016 1232364.6
2

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ جمعیة اسیوط 
الجدیدة

10/1/2016 2420 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ جمعیة التكوین 
المھنى

1/1/2016 77545.44 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ جمعیة الخارجة

1/1/2016 14508.9 اتفاق مباشر اصول طبیعیھ 
اخرى

أصول طبیعیھ 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
4/1/2016 48990.69 مناقصة 

محلیة
تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ جمعیة الخارجة صغري

1/1/2016 142835.48 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 31721.49 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 42086.1 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 50987.36 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 62785.13 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2016 70875 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 102313.57 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 109929.9 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 197085 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 225659.55 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 13120 مناقصة 
محلیة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 3601.5 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2016 2370 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

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
10/1/2016 3540 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ جمعیة الخارجة صغري

10/1/2016 10860 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 897166.06 مناقصة عامة نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 1260501.8
8

مناقصة عامة نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2015 179250 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

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

10/1/2015 796 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ جمعیة تنمیة 
 المجتمع

10/1/2015 14927 ممارسة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

7/1/2016 58520 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ جمعیة طنطا 
التعاونیة لتنمیة 
الثروه الحیوانیة

5/29/2017 19875 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ جمعیة طنطا 
التعاونیة للتنمیة 
الثروه الحیوانیة

7/1/2016 400220 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ جمعیة كامل سلیم

10/1/2016 412518.75 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2016 15680 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ جمعیة كیما اسوان

10/1/2016 160 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ جمعیة ھیئة 
مدیرى حسابات 

الحكومة
4/1/2016 21150 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 

وتغلیف
دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جھاز الخدمات 
العامة للقوات 
7/1/2015 المسلحة 1044 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2015 197398 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

10/1/2015 6800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 25001 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ جھاز المخابرات 
العامة
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1/1/2016 85025 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ جھاز مشروعات 

الخدمھ الوطنیة 
التابع لوزارة 

الدفاع

صغري

1/1/2016 34820 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ جوریكا مصر 
 جروب

10/1/2016 3080 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى جولد ستار 
لمھمات

7/1/2016 2420 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى جولدستار لمھمات 
المكاتب

7/1/2016 2535 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ جولدن تاتش 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 3786510 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جولدن جروب 
للصناعات 
الریاضیة

10/1/2015 5620 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جولدن ستارز 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 15488 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ جولدن مان 
ھاوس

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جى اس باور

1/1/2016 8750 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ جي اي تي

4/1/2016 230 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جي كیة تریدنج

7/1/2016 29700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى جینوالب

4/1/2016 129950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جیني الیت

4/1/2016 1815 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى جیوالب لالجھزة

10/1/2015 125 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ حازم عبد السالم

7/1/2015 6000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ حازم للدعایة

7/1/2015 1425 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ حازم للدعایة 
واالعالن

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

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 600 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة
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7/1/2016 1787776 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ حازم محمد 
مصطفي نصار

صغري

1/1/2016 600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ حافظ ارت دیزاین

4/1/2015 6351 مناقصة 
محلیة

ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ حامد احمد محمد 
متولى

4/1/2015 12852 مناقصة 
محلیة

ایجار ایجار وسائل نقل دیوان عام المحافظة

4/1/2016 400 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ حسشن السید

4/1/2016 576.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ حسن ابراھیم 
العیسوى دمنھور

7/1/2016 14000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ حسن احمد عبد 
الدایم

7/1/2015 2400 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ حسن البنا

10/1/2015 550 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ حسن السید حسن

4/1/2016 8355 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ حسن مصباح

4/1/2016 4367 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ حسن نور حسن 
السید

4/1/2016 462 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 2575 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

3/1/2016 1140 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ حشمت اسحق 
 تقي

4/1/2016 519 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ حمادة الكترونیات

7/1/2016 1661 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ حماس للمقاوالت 
العامة

10/1/2015 810 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ حمدى احمد مدنى 
محمد

1/1/2016 50 اتفاق مباشر بدل انتقال للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ حمدى عبد 
الوھاب

10/1/2015 26570 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ خالد مراد 
للصناعات 

المعدنیة والخشبیة
 

1/1/2016 400 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ خان الخلیلي 
للصیني واالدوات 

المنزلیة
4/1/2016 2860 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ خدمة الدیزل 
الصالح طلمبات 

الدیزل
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1/1/2016 2640 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ خدمة الدیزل 
الصالح طلمبات 

الدیزل 
والرشاشات

صغري

10/1/2015 810 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ خدیجة محمد 
السید

7/1/2015 918 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ خطاب ببیر بونت

7/1/2015 51580 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2016 462 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ داتا الینز لخدمات 
تكنولوجیا 
المعلومات

10/1/2016 52000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ دار االطفاء 
واالنقاذ

7/1/2015 560 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ دار التصمیم 
واالعالن

7/1/2016 2603 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ دار الحاج 
للطباعة

1/1/2016 3300 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ دار الدفاع

7/1/2015 3300 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ دار الدفاع 
للصحافة والنشر

1/1/2016 3300 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 1745 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 3000 مناقصة عامة مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2016 3900 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 880 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ دار السامح للتجلید

4/1/2016 20000 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ دار العلم واالیمان

4/1/2016 11665 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار العلم واالیمان 
للنشر

10/1/2015 24222 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ  دار الكمبیوتر
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7/1/2015 21540 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ دار الكمبیوتر 
لتكنولوجیا 
الحاسبات

صغري

4/1/2016 2150 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار الكمبیوتر 
 للتكنولوجیا

10/1/2015 7050 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار المصطفي

4/1/2016 175 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دار النھضة 
العربیة

6/1/2015 180 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار بن خلدون

7/1/2016 360 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار جامعة 
المنصورة 

للطباعة والنشر 
والتوزیع

7/1/2016 825 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 4605 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 12245 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 6652 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دار جامعة 
المنصوره 

للطباعة والنشر
4/1/2016 1980 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة القوى العاملة محافظة 

اإلسكندریة
إدارة محلیھ دار سبأ للطباعھ

10/1/2016 251988 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ دار طباعة النقد

10/1/2016 72 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ دارة الصحافة

1/1/2016 320 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دامكو 
لاللكترونیات

4/1/2016 16500 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى دایموند تكنولوجي 
للمبیعات

1/1/2016 3081290.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دسوقى سعد محمد 
تركى

1/1/2016 4084 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دكت

7/1/2016 32182 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دكتور ایھ
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4/1/2016 11000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دكیو تك مصر 
للتجارة والتوزیع

صغري

4/1/2016 750000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

4/1/2016 175701 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
المالیة

4/1/2016 25640 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ دكیو سیرف

1/1/2016 1750000 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ دلتا اوتو میشین 
للكھرباء والتحكم 

االلى
4/1/2016 3150 مناقصة 

محدودة
صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دلتا تكنولوجي

1/1/2016 3646364.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دلتا سینا 
 للمقاوالت العامة

1/1/2016 22262 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ دلتا للتجارة

1/1/2016 26353 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 100000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 4646 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ دلتا للتجارة 
والتوكیالت

10/1/2016 10912 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ دلتا للتجارة 
والتوكیالت 
10/1/2016 التجاریة 22903 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 1980 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 4646 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 4950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2016 168000 ممارسة 
محدودة

نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ دلتا مصر سیكیور

10/1/2015 380 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ  دنیا الریاضة

4/1/2016 39050 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى دوبلر مصر 
للمصاعد والساللم 

المتحركة
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4/1/2016 7050 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ دوبلكس للتجارة 
والتوزیع

صغري

7/1/2016 448360 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ دوت فیجن

7/1/2015 3215 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ دوكیو سیرف 
للتورید والتجارة

4/1/2016 6060 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 7350 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2016 3010 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ دوكیوسیرف

1/1/2016 3300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ دویدار لتجارة 
البطاریات 
والمولدات

4/1/2016 4075 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دي اتش لالساس 
الراقي

4/1/2016 1760 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى دیجیتال لینك

10/1/2015 220 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 7600 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دیكیوتك

7/1/2016 1190 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 285340 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ دیلوكس لالثاث 
المعدنى

1/1/2016 174475 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ دینارین للتاثیث

7/1/2016 10000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ دیوان عام 
 المحافظة

10/1/2015 3000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 1532 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ دیوان عام 
المحافظة مبني 
4/1/2016المحافظة 20850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 4840 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ راج للتجارة

10/1/2015 3107.28 اتفاق مباشر تلكس و فاكس البرید و 
اإلتصاالت

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى  رادیو طلعت
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7/1/2016 7620 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ صغري رادیو طلعت

7/1/2016 199 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رادیوشاك

1/1/2016 140250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ رافكو للتوریدات

1/1/2016 3575 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ رام النظمة 
االطفاء

1/1/2016 11690 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رام للتجارة 
والتوریدات

7/1/2016 1647948 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى رامكو فارم 
لتجارة االدویة

4/1/2016 570 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رامكو لقطع غیار 
السیارات

1/1/2016 1300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رجب جودة محمد 
محمود

4/1/2016 1350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رجب جوده محمد

10/1/2015 6154 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رجب جوده محمد 
محمود

8/1/2016 964 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

4/1/2016 1570 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بنھا

10/1/2016 7335 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ رحالت الھدى

1/1/2017 420 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ رزق عبد الكریم 
 جمعة

4/1/2016 360 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ رزق عبد الكریم 
جمعھ

4/1/2016 3800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رسالة للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 3800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رسالھ للتوریدات 
العمومیة

10/1/2016 3550 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ رسالن للرحالت

1/30/2017 181290 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة المنیا إدارة محلیھ رضا میري حنا 
واشرف محمد 
عبدالرحمن

10/1/2015 510 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رعایة الشباب

10/1/2016 2900 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ رمضان حسن 
الفقي
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1/1/2016 2878 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ رمضان محمد 

عبدالغني
صغري

10/1/2015 5032.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ رنا محمد محمود 
عبد العزیز

1/1/2016 1764 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ رنده فراج فرح 
ملك

10/1/2016 4140 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رویال الیكس

7/1/2016 29180 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 2988.7 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رویال بیوجین

7/1/2016 282 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ رویال تكنولوجى

4/1/2016 54460 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى رویال تو ایھ 
لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2016 110 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ رویال جروب

1/1/2016 75 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 4185 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 35 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 70 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 75 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 105 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1775 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ رویال سنتر

1/1/2016 3300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  رویال للبطاریات

6/1/2015 840 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 588 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ رویال للستائر

10/1/2015 29300 مناقصة 
محدودة

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

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى زمالك بزنس 
 سنتر

4/1/2016 4500 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

4/1/2016 7530 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 8889 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة
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11/15/201

6
50840 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 

المالیة
قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى زمالك بزنس 

سنتر  المؤسسة 
العربیة 
 االقتصادیة

صغري

10/1/2016 2178.55 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ زوم الیكترونیك

10/1/2016 814.7 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ زووم الیكترونیك

1/1/2016 7370 مناقصة 
محلیة

نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ زیاد احمد ابراھیم 
محمد

4/1/2016 7370 مناقصة 
محلیة

نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 3680 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 3365 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 21000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ زیبب ابراھیم 
محمد

4/1/2016 2310 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ زیروكس

1/1/2016 1689 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  زیروكس ترست

1/1/2016 330 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 105 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سامح للبویات

10/1/2015 32939 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ سامسون 
كنترولیزر

1/1/2016 288 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سامى حسن على 
وشركاه

7/1/2016 4062250 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ سامي نبیھ

7/1/2015 130924 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى سانوفى افنتس

7/1/2016 65472 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 20460 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة
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7/1/2016 635200 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى سانوفى افینتس 

ایجیبت
صغري

1/1/2016 359100 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ سبا جروب 
للصناعة

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سبكترا

1/1/2016 45060 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

10/1/2015 82000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سبكترا جروب

7/1/2016 70725 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 57575 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سبكترا جروب 
دیاجنوستیك

7/1/2016 28500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سبكترا جروب 
للمستلزمات 
4/1/2016واألجھزة الطبیة 187500 مناقصة عامة مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 

وتغلیف
مستشفى الحسین 

الجامعى
1/1/2016 1002 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سبورتنج للریاضة

1/1/2016 2650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

1/1/2016 3100 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ سبید كوبى

4/1/2016 247 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ سبید للتجارة 
واالالت

7/1/2016 22074 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ستار انترناشیونال

4/1/2016 2660.35 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ستار لألدوات 
الكھربائیة

4/1/2016 33475 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ستارك وفیس 
فیوتشر

10/1/2016 5775 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ ستایل میدیكال 
للتجھیزات

4/1/2016 215000 مناقصة عامة عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى ستایل میدیكال 
للتجھیزات الطبیة

4/1/2016 5520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ سترتیو تیل

7/1/2016 990 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ ستودیو فوتو 
شاین

4/1/2016 432 اتفاق مباشر ایجار االت 
احصائیھ و 
 حاسبات

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ ستودیو فوتو فرید
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4/1/2016 432 اتفاق مباشر ایجار االت 

وماكینات ومعدات
 

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ ستودیو فوتو فرید صغري

7/1/2016 128 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ ستودیو فوتوشاین

10/1/2015 49420 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ سرحان 
للتوریدات 
 العمومیة

4/1/2016 4800 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ سروجى سیارات 
جرجس

4/1/2016 4800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

4/1/2016 600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ سعد احمد حسن 
جاد

1/1/2017 2314 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ سعد عبد الحمید

4/1/2016 10 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ سعد مبارك 
مرسي

7/1/2016 900 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 1050 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 750 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ سعد محمد احمد 
الختیرى دمنھور

4/1/2016 360 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ سعد مصطفى 
حنفى

10/1/2015 14690 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ سعد نجیب وھبة 
لتورید االدوات 
10/1/2016الكھربائیة 96750 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة

1/1/2016 38.5 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سعداوى ماركت

10/1/2015 96750 مناقصة عامة اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ سعید جیب وھبة 
لتورید االدوات 
الكھربائیة

1/1/2016 215 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سعید عیسى 
لألدوات 
الكھربائیة

10/1/2016 100000 مناقصة 
محلیة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ سعید نجیب وھبة

10/1/2015 226 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ سكرتیر عام 
محافظة اسوان

10/1/2015 5000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سكوب میدیكال

1/1/2016 21000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 38000 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى
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1/1/2016 4500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى سكوب میدیكال صغري

1/1/2016 25000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

7/1/2016 979 اتفاق مباشر ایجار االت 
وماكینات ومعدات

 

ایجار التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سالمة احمد 
سالمة بج برنت

7/1/2016 650 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة دمیاط إدارة محلیھ سلیمان ابراھیم 
مصطفي

7/1/2015 15895 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى سما للتكنولوجیا 
الطبیة

1/1/2016 480 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى سما مصر

4/1/2016 33 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 1960 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى سمایل لالستیراد 
والتصدیر

1/1/2016 2491187.2
5

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سمیر على سید 
 فرج

1/1/2016 2706734.7
5

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

1/1/2016 3213236.2
5

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

10/1/2016 2444 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ سناء ابراھیم 
السید

10/1/2016 183120 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ سناء محمد الجلیل

4/1/2016 56025 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ سنتر ایھ جى

4/1/2016 81185 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 125975.9 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ سنترال المنشیة 
الحى السادس 

مدینة السادس من 
اكتویر
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4/1/2016 84000 مناقصة 

محدودة
اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مركز بحوث وتطویر 

الفلزات
قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى سوفت ترند صغري

10/1/2016 960 ممارسة 
محدودة

اشتراك تیكر البرید و 
اإلتصاالت

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ سوفت میدیا

7/1/2015 198373 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى سوفیكو فارم

7/21/2016 59938 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

4/1/2016 25015 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سوفیكو فارم 
لالدویة

7/1/2016 1420841.3
8

مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2015 28284 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى سوفیكو فارما

4/1/2016 1650 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سولو ترید 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 10753 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ سولوشن 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 2200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سولیوشن 
للتوریدات

4/1/2016 6468 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا

1/1/2016 1605 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ سولیوشن 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 7500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سیباك شاكر

1/1/2016 120300 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 24000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2016 9570 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ سیتا كیم

10/1/2016 5989 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ  سیتاكیم

10/1/2016 3850 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2016 35293 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 13200 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سیتل للتجارة 
والتسویق

10/1/2016 210 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ سید الفدار للزجاج

7/1/2015 27000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى سیدیكو
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7/1/2016 2100 ممارسة 

عامة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سیرجمید صغري

10/1/2015 19000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سیرجى تك

1/1/2016 124680 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 89950 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 38000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 339880 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 55800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 93706.34 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى سیرجى مید

7/1/2016 30150 ممارسة 
عامة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ سیرفومید

7/1/2016 975 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ سیزام للتوریدات 
الحكومیة

7/1/2016 17778 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ سیزم للتوریدات 
الحكومیة

1/1/2016 948870 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سیفتى للھندسة 
والتجارة

8/15/2016 7476 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سیكا مصر لمواد 
البناء

7/1/2016 19800 ممارسة 
عامة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ سیلرجي تك

7/1/2015 2030 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ سیلفر ستار

10/1/2015 500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ سیمكو

10/1/2015 1650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 4780 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 34090 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 67000 ممارسة 
عامة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ سیمنشر 
لتكنولوجیا 
المعلومات

7/1/2016 195 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ سیناء الدولیة 
للدعایة
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4/1/2016 200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ش أبو الحسن 
لتجارة السیارات

صغري

7/1/2016 1628 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ ش المتحدة شارب

7/21/2016 60610 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى شبانة لتجارة 
االدویة

7/1/2015 15961 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى شبانھ لتجارة 
االدویة

7/1/2015 17518 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2016 114180 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شتوب 
دیاجنوستیكس

1/1/2017 2935 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شجرة الدر 
لمھمات المكاتب

1/1/2017 800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 29275.5 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شحاتة حسین 
شحاتة

4/1/2016 38587.5 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 27500 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شراء بونات غاز

2/1/2016 2960 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شراب كلینیالب

7/1/2015 6160 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة  الجمھوریة 
لالدویة

1/1/2016 66317 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة  نمیترو 
میدیكا 

للمستلزمات 
الطبیة

7/1/2015 35150 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة / المصریة 
لالجھزة الطبیة

1/1/2016 46400 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى سامى  dشركة 3
محمود

7/1/2016 250000 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  abc شركة
الھندسیة

4/1/2016 77000 ممارسة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ AHL شركة

10/1/2015 6270 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ  ast شركة
الدولیة للمصاعد

4/1/2016 1545 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ  hp شركة
control
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4/1/2016 2696 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ   r.g.m شركة
لالستیراد 
والتصدیر

صغري

8/1/2016 350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  r.g.m شركة
لالستیراد 
8/1/2016والتصدیر 964 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا

8/1/2016 1445 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا

8/1/2016 1550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا

10/1/2015 250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  rogom شركة
رجب المناخلي

10/1/2015 435 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا

10/1/2015 650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا

4/1/2016 19250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ veollia شركة

7/1/2016 6900 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابتوساینت

10/1/2016 10686.41 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ شركة ابراھیم 
الدھشان 
باالسماعیلیة

7/1/2015 52206 مناقصة 
محدودة

مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة ابكس 
لالستیراد 
والتصدیر 

والتجارة العامة
7/1/2016 20100 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابل ورلد 
لالنظمة وخدمات 

الحاسب

10/1/2015 5002 ممارسة 
محدودة

نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ابلجمل 
للتوریدات 
الصحیة 
 والصناعیة

7/1/2015 207600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى  شركة ابن سینا

1/1/2017 5359340 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة ابناء ابو 
عریضة 
للمقاوالت

1/1/2017 7177540 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 7944814 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابناء رجب 
للھندسة 
والمقاوالت

7/1/2016 629 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ شركة ابناء على 
 صبره
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10/1/2016 4480 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى صغري شركة ابناء عمار

1/1/2016 342 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 990 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 8481 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 40780 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

10/1/2015 60121 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ابناء كمال 
سعد

10/1/2015 1540 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 39 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 54 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 204 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 605 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 66990 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابناء كمال 
محمد سعد

7/1/2016 24000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ابو 
اسماعیل

1/1/2016 1375 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ابو الحمد 
للتوریدات

4/1/2016 3069 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابو الدھب 
للتجارة

7/1/2015 3190 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة ابو الدھب 
للتجارة 
1/1/2016واالستیراد 3465 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

4/1/2016 39800 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة ابو الشیخ 
للخدمات الدولیة

4/1/2016 44750 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة ابو الھول 
لالستیراد

7/1/2016 139900 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ
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7/1/2016 83916 مناقصة 

محدودة
عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة ابو الھول 
لالستیراد

صغري

10/1/2016 462 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابو حریرة 
للدھانات

10/1/2015 225 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ  شركة ابو دھشان

10/1/2016 225.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 30 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابو طاحون

4/1/2016 58575 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة ابوزعبل 
للصناعات 
الھندسیة

7/1/2016 6594 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ابوقیر 
لالدویة

10/1/2016 610 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اتقان 
 لحلول األعمال

7/1/2016 400000 ممارسة 
محدودة

االغذیھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اتالنتس

1/1/2016 4300 ممارسة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة 
اجروانترناشیونال

10/1/2015 5950 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اجواء 
النظمة التبرید 
والتكییف

1/1/2016 62325 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اجیاد 
للتوریدات 
الحكومیة

4/1/2016 62325 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

5/10/2017 23100 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة اجیال 
میدیكال لتورید 
وصیانة االجھزة 
والمستلزمات 

الطبیة
10/1/2015 63800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اجیبسیان 
باور سولیوشنز

11/15/201
6

7310 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اجیبشان 
میكرو سولیوشنز

1/1/2016 623959 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة احمد 
بیومي ادفاوي
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4/1/2016 194481 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة احمد 
بیومي ادفاوي

صغري

10/1/2016 4000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة احمد جاد

7/1/2016 75935 مناقصة عامة اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة احمد سالم

1/1/2016 926 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة احمد سامي 
سعد رزیقة عبد 

الرحمن

1/1/2016 130 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة احمد كامل 
 عثمان

1/1/2016 1040 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 64020 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة احمد 
مصطفي سلیمان

7/1/2015 270900 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة احمص 
للتجارة 
والتوكیالت

7/1/2016 990 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اراب

7/1/2016 350 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة ارت سیتى 
للدعایة الحدیثة

10/1/2015 13100 مناقصة عامة عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اروسیستم 
للنظم االلكترونیة 

والھندسیة

7/1/2016 4290 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة اس اي 
دبلیو

1/1/2016 15270 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة استنك 
جروب

10/1/2016 825 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة استون

7/1/2016 380 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة اسرار 
 الكمبیوتر

8/15/2016 4550 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 12023 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اسكندریة 
لألجھزة

10/1/2015 715 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة اسكندریة 
 لالجھزة المكتبیة

10/1/2016 660 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة 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
10/1/2016 1562 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اسكندریة 

 لالجھزة المكتبیة
صغري

10/1/2016 2145 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 475 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اسكندریة 
للتوریدات

4/1/2015 108000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة اسالمابو 
قدیرة

12/19/201
6

375113 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اسالمكو 
لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2015 90640 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اسما

7/1/2016 193 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة اسمارت

7/1/2016 1701 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

4/1/2016 8912.5 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة أسنیف 
میدیكال

4/1/2016 6838 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 8912.5 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 6663 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اسیا 
لللكترونیات

12/1/2016 3100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اسیا 
لمھمات المكاتب

4/1/2016 5445 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة اسیوط 
للمبیعات

4/1/2016 500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اصول 
الھندسة والتجارة

4/1/2016 8900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

7/1/2016 1320 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2015 7350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اصول 
للھندسة والتجارة

7/1/2015 4400 مناقصة 
محلیة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة
7/1/2015 900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 

الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة
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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 1040 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 

الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اصول 
للھندسة والتجارة

صغري

7/1/2015 1575 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة
7/1/2016 1830 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 

الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

7/1/2015 2860 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة
7/1/2016 4080 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 

الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

7/1/2016 9900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة
7/1/2016 11050 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 

الخارجیة واإلتفاقات 
التجاریة

4/1/2016 2650 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 5950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 660 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة اطلس 
العامة للمقاوالت 
واالستثمارات 
العقار یة واعمال 

التكییف 
والمصاعد

4/1/2016 2035 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

7/1/2015 558360 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة اطلس كبكو 
للمعدات

1/1/2016 36630 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة اطلسكو 
 ایجیبت للتجارة

1/1/2016 18604 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة افاق 
المستقبل

4/1/2016 2360 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 2360 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 1540 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 9354 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

7/1/2016 13200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة
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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 25032.8 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة افاق 

المستقبل العالمیة
صغري

1/1/2016 555 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اقرا للنشر 
والتوزیع

4/1/2016 1737 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا

10/1/2015 850 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اكسجین 
النظمة التبرید 
والتكییف

1/1/2017 473 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة اكسسوار 
الخضري

7/1/2016 19350 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة اكیب كیم 
انترناشیونال

10/1/2015 20350 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة ال زید

4/1/2016 111300 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة االبرار 
ترید

1/1/2016 890 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ  شركة االتحاد

1/1/2016 1420 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 1495 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 4000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2016 48400 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

7/1/2016 9045 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة االتحاد 
االمراتي 
لالستیراد

1/30/2016 95000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االتحاد 
العربي لمھمات 

7/1/2016المكاتب 95000 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم جامعة سوھاج

7/1/2016 7800 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االتحاد 
للتوریدات 
الھندسیة

10/1/2015 29315 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االتحاد 
للصناعات 
المعدنیة

8/1/2016 1955 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االخالص 
لزیوت السیارات

133

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 1320 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة االخالص 
للتورید

صغري

1/30/2016 15000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االخالص 
للتوریدات 
1/1/2017الحكومیة 2197 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج

10/1/2016 8693.75 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج

1/1/2016 6960 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة االخوة 
للتوریدات 
 الكھربائیة

7/1/2016 1525426 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة االخوة 
للمقاوالت 
العمومیة

4/1/2016 587180 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة االدھم 
لاللكترونیات 
 والتحكم

4/1/2016 1102246 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

4/1/2016 1500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االدویة 
الدولیة

1/1/2016 8425 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االستاذ 
التجاریة لالدوات 

الصحیة
1/1/2017 1790700 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة االستاذ 
للمقاوالت

7/1/2015 2312 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة 
االستشارات 
ومستلزمات 
الحاسبات 
 االلكترونیة

4/1/2016 60000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة االسراء 
 للتصنیع

10/1/2015 2685 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة االسكندریة 
لالجھزة 
 والخدمات

1/1/2016 2366100 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة االسكندریة 
لالطارات

1/1/2016 19668000 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 161872 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 26939200 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره
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4/1/2016 51850 مناقصة 

محلیة
مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االسالم 
للمقاوالت

صغري

1/1/2016 13793 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االشراف

1/1/2016 1980 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 86 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

7/1/2016 35000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 83500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2015 3000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة األشراف 
للتجارة

7/1/2015 3000 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 51960 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة االشراف 
 للتجارة

1/1/2016 77120 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1357 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 47843 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2650 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 8000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 13000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 13000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

135

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2016 13000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة االشراف 
 للتجارة

صغري

4/1/2016 32000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 22000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 2675 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 384 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 440 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 465 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 810 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 862 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1545 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2155 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2449 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2574 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 3379 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 5800 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 5500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 25100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 9366 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 44775 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا
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11/15/201

6
4247 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االضواء 
الحدیثة

صغري

7/1/2015 89082 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة االطلس 
العامة للمقاوالت

1/1/2016 21648 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة االعمال 
الھندسیة 
البورسعیدیھ

4/1/2015 5000 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة االقصى 
للتجارة 
السنبالوین

7/1/2016 166 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االالت 
ولوازم مكاتب

1/1/2016 1375 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االمتیاز 
للكابالت 
واالدوات 
الكھربائیة

10/1/2016 16250 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االمل 
للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 1100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

1/1/2016 9570 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

10/1/2016 24354 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االمل 
للتجارة 

والتوریدات 
 العلمیة

1/1/2016 13500 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة االمل 
للتوریدات 
 العمومیة

10/1/2015 30998 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة االمل 
للمقاوالت

1/1/2016 26240 مناقصة 
محلیة

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

7/1/2016 114000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة االمل للنقل

1/1/2016 29975 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة االمیر 
للمحركات

1/1/2016 2233 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 7500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة 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
7/1/2016 850 ممارسة 

محدودة
االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة االمین صغري

1/1/2016 386500 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

7/1/2015 130 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 2750 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة االمین 
للدعایة

1/1/2016 3750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة االمین 
للدعایة واالعالن

10/1/2016 12990 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة االندلس

10/1/2016 70495 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 531 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 3580 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى

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

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

10/1/2016 2500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

4/1/2016 61084 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

4/1/2016 4015 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

10/1/2016 14410 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة االندلس 
 الحدیثة

4/1/2016 83700 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة االندلس 
للتجارة

10/1/2016 735 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 33013 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االندلس 
 للتجارة والتوزیع

4/1/2016 150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة االندلس 
للكمبیوتر
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2/1/2016 19900 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االندلس 
للكمبیوتر

صغري

2/1/2016 190 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

7/1/2016 190 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االنصارى

7/1/2016 285 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 451 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 5915 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 114 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 595 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة االنظمة 
االلكترونیة 
والتكنولوجیا

4/1/2016 450 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة االنظمة 
التجاریة الدولیة

4/1/2016 900 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2700 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 9000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 14797 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة االنظمة 
التجاریة لمھمات 

المكاتب
1/1/2016 650 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة االنظمة 
الحدیثة لمھمات 

المكاتب
1/1/2016 650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 

الصحراء
7/1/2016 1155 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 

والتجارة الداخلیة
قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة االنظمة 
الھندسیھ العالمیة

10/1/2016 141.25 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة االنوار 
لالدوات 
الكھربائیة

1/1/2016 46400 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االھرام 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 8500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة االھلیة

7/1/2016 1750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة االھلیة 
للتوریدات
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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 56078 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة االواءل 
للتوریدات 
ومستلزمات 
الطبیة

صغري

10/1/2015 998 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة االیاد 
الدوات المعامل

10/1/2015 790 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة االیمان 
للتجارة 

 والتوریدات
4/1/2016 4345 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة االیمان 
للتوریدات

1/1/2016 1312.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

4/1/2016 17282.8 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 13141.9 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة الباتول 
للتوریدات 

العمومیة باالقصر
1/1/2016 3344.2 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الباشا 
للخدمات 
والتوریدات

4/1/2016 182045 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الباشا 
للمقاوالت 
العمومیة

1/1/2016 7900 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة البان 
للتجارة 
والتوریدات

10/1/2016 3825 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة البحیرى 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2017 894750 اتفاق مباشر مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة البدر 
 للمقاوالت

7/1/2016 159840 مناقصة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة البدر 
للنظافة

7/1/2016 1494.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة البذور 
الزراعیة

7/1/2016 2104.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 2500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

10/1/2016 2160 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ شركة البراق

10/1/2016 1595 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 1210 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة البراق 
للبطاریات
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10/1/2016 53000 مناقصة 

محلیة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة البراق 
للتجارة 
والتوریدات

صغري

10/1/2016 320 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة البرعى 
الحدیثة

4/1/2016 950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى   شركة البركة

4/1/2016 1180 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 2500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

6/1/2015 1652 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 42900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة البركة 
لتحویل الورق

10/1/2015 331485 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 2493200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 1500 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة البركة 
للتجارة والتسویق

4/1/2016 1950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة البركة 
میدیكال

4/1/2016 7500 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 11930 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2015 550 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة البطاریات 
التجاریة

7/1/2015 1200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 1660 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 2530 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 5400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

4/1/2016 6860 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة البططى

4/1/2016 6860 اتفاق مباشر وقود  وزیوت  كھرباء
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الزراعة

10/1/2016 706 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة البططي 
للتجارة

10/1/2015 140140 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة البقلى 
للمقاوالت
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10/1/2015 140140 مناقصة 

محدودة
عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة البقلى 
للمقاوالت

صغري

10/1/2015 45029224 مناقصة 
محدودة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة البنا 
 للمقاوالت

10/1/2016 19715 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة البنان 
للتجارة

7/1/2016 23925 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة 
البورسعیدى 

لالعمال الھندسیة
10/1/2015 7395 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة التجارة 
العامة

1/1/2016 495 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة التحریر 
للحداید ولوازم 

الورش

4/1/2016 275000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الترا 
دیاجنوستیك

4/1/2016 12670 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

7/1/2016 14545 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الترا الب 
للتجارة

7/1/2016 397898 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة التراتیك

7/21/2016 19650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة 
الترادیاجتوستیك

4/1/2016 65000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الترافیجن

7/1/2016 13000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة التصدیر 
واالستیراد 
والتوكیالت

4/1/2016 142452 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة التقوي

10/1/2015 220 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة التقوي 
لتجارة العدد 
واالالت
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10/1/2015 176 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة التقوي 
للتوریدات 
العمومیة

صغري

10/1/2016 3190 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة التقوي 
للتوكیالت 
التجاریة 
والتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 739775 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة التقوي 
للمقااوالت

1/1/2016 25850 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة التقي 
للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 29028 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة التكس 
میدیكال

1/1/2016 7450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة التوحید 
للمستلزمات 
7/21/2016الطبیة 10430 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى

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

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة التوزیع 
المتحدة

10/1/2016 21450 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة التوفیق

7/1/2016 1200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة التیسیر 
للتوریدات

1/2/2015 5265 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة التیسیر 
للتوریدات 
الحكومیة

4/1/2016 2500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الجارحى 
للتوریدات

4/1/2016 7250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

10/1/2016 1512 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الجبالى 
للكمبیوتر 
واالنترنت

7/1/2016 16632 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الجبل 
للتجارة

7/1/2016 160 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الجدعان

7/1/2016 1500 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 1762.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 2250 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة
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7/1/2016 3000 مناقصة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الجدعان صغري

7/1/2016 7500 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 2994 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الجزیرة 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 2175 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الجزیرة 
میدیكال

4/1/2016 1278 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الجمال 
للتوریدات 
الصحیة

7/1/2016 927 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الجمل 
للتوریدات السلعیة

7/1/2016 25500 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الجمھوریة  
لالدویة

1/1/2016 85 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الجمھوریة 
 لالدویة

1/1/2016 3795 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 4125 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 8250 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 41250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 19632 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 861 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید

10/1/2015 824 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

1/1/2016 2192 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 12600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2016 10125 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 4962.65 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 148.5 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 660 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 1396.4 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 1698.4 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة
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7/1/2016 3412 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الجمھوریة 

 لالدویة
صغري

7/1/2016 3434.94 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 4189.9 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 5775 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 8432.6 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 16938.77 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 1534 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

7/1/2016 30071.5 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة الجمھوریة 
لالدویة فرع 
7/1/2016 اسیوط 9338.75 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
4/1/2016 182 اتفاق مباشر نفقات خدمات 

الصرف الصحى
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة الجواد 
 الذھبي

1/1/2016 2278 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الجیارنیت 
والھندسة

10/1/2016 43196 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الجیل 
للتجارة

2/19/2017 165590 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الحاسبات 
المتقدمة

3/1/2017 10000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة الحداید 
وبویات

7/1/2016 120 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الحرمین 
لقطع غیار 
السیارات

7/1/2015 11000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الحسین 
الدولیھ

10/1/2015 2321 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الحسین 
للمعدات

7/1/2016 1416.25 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الحضرى

1/1/2016 450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ  شركة الحمد

4/1/2016 11308 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة الحمد 
لالثاث المكتبى

4/1/2016 22840 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة الحمد 
للتجارة
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1/1/2016 22840 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 

لآلثار
قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة الحمد 
للتجارة 
والمقاوالت

صغري

1/1/2016 2290 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الحمد 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 13400 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الحیاة 
للتكییف

4/1/2016 1960 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة الحیاة 
للتوریدات 
العمومیة

10/1/2016 4165 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الخالد 
للتوریدات

1/1/2016 1100 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة الخدمات 
للمعلومات 
التشریعیة 

ومعلومات التنمیة 
( ( الدس

7/1/2016 1406 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الخراطة 
الھندسیة 
المیكانیكیھ

4/1/2016 11682 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة الخلفاء

8/1/2016 11000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة الخلیج 
ةللستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 3300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة الخلیج 
لالستیراد 
1/1/2016والتصدیر 8613 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 11550 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 17010 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الدار 
العربیة لتجارة 
وتورید الورق

1/1/2016 17010 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الدار 
العربیة وتورید 

 الورق
10/1/2015 254100 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل ھیئة تنمیة واستخدام 

الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة الدبیكى

4/1/2016 714560 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة الدلتا لقطع 
الغیار

6/1/2015 2310 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الدلتا 
للحلول المتكاملة
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4/1/2016 49695 ممارسة 

محدودة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة الدلتا 
للھندسة 

الھیدرولیكیة

صغري

7/1/2016 220 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الدلتا 
لمستلزمات 
1/1/2016الكمبیوتر 670 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 810 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 915 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 1900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 2220 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 3761 اتفاق مباشر مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الدھب 
للمصنوعات 
الجلدیة

4/1/2016 77786 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الدولیة 
للتنمیة التجاریة

7/1/2016 2250 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الدولیة 
للتوریدات

10/1/2015 16142.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة الراعى

1/1/2016 289350 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة الرجاء 
للتجارة 

 والمقاوالت

1/1/2016 14785 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  شركة الرحاب

4/1/2016 9775 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الرحاب 
للتجارة 

10/1/2015 والتوریدات 39200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 42350 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 89700 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 131742 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 156000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 176800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 199980 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 435000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 150040 ممارسة 

محدودة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الرحاب 
للتجارة 

 والتوریدات

صغري

7/1/2015 66154 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الرحاب 
للتجارة والھندسة

4/1/2016 14785 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الرحاب 
 للتوریدات

1/1/2016 10091.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الرحاب 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 20000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  شركة الرحمة

7/1/2016 1529 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 3334 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 3526 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

4/1/2016 17400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الرحمة 
للتجارة 
4/1/2016والتوریدات 75000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط

4/1/2016 30800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الرحمھ 
للتوریدات

7/1/2015 1082 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الرشیدي 
لالدوات الصناعیة

7/1/2015 11275 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الرضا

10/1/2015 307925 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة الرضا 
 المصریة كوجر

7/1/2016 286 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الرضا 
لقطع غیار 
السیارات

1/1/2016 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الرضا 
للكیماویات

3/1/2017 1989 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة الرضوان 
للمنظفات

12/1/2016 905.12 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الرضوى 
للمقاوالت 
العمومیة

1/1/2016 506 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الرواد
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7/1/2016 605 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الرواد صغري

7/1/2016 1815 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 2288 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 196 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 4320 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 6000 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 185 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

4/1/2016 3925 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الروضة

4/1/2016 440 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الروضة 
 للتجارة

4/1/2016 325 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الروضة 
للتجارة 
10/1/2016والتوریدات 7515 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 7515 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

4/1/2016 1275 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الروضھ

4/1/2016 24516 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الریان

4/1/2016 1792 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 44912 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 9250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2370 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الزھراء 
 للعدد واالالت

10/1/2015 500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة الزھراء 
 للكمبیوتر
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10/1/2015 9220 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة السعادة 
للبویات والصاج

صغري

10/1/2015 3100 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة السعد 
لتجارة االخشاب

7/1/2016 1045 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة السعد 
للتجارة

7/1/2016 3361 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 6887 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

10/1/2016 2187 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ  شركة السالم

4/1/2016 2800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

4/1/2016 36644.3 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 2250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

7/1/2016 6024 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة السالم 
التجاریة 
واالدوات

7/1/2016 1795.8 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة السالم 
العمومیة بقنا

7/1/2016 50 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة السالم 
بالمحلة

7/1/2016 100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 1793 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ شركة السویفى 
للتوریدات 
الحكومة

7/1/2015 1617 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة السیسي 
للتجارة 

والتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 241406 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة الشاھین 
للتجارة

10/1/2015 8550 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الشرفین 
لتجارة وتورید 
االدوات المكتبیھ

10/1/2016 47750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة الشرق 
االدني

10/1/2015 4716 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الشرق 
االدني للحداید 
10/1/2015والبویات 610 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
4/1/2016 10560 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الشرق 
االوسط 
 لالتصاالت
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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 13269 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الشرق 

االوسط 
 للكیماویات

صغري

7/1/2016 14220 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 2092.2 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الشرق 
للھندسة 
والتوكیالت

4/1/2016 450 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الشرقاوى 
تك

7/1/2015 6219 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة الشرقیة 
الھندسیة

1/1/2016 382500 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الشرقیة 
للغازات الصناعیة

1/2/2015 7360 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  شركة الشروق

10/1/2015 7360 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

4/1/2016 17000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الشروق 
للتجارة 

والتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 710750.88 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شركة الشروق 
 للمقاوالت

10/1/2016 700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط

10/1/2016 3200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الشروق 
للمقاوالت 
والتاوریدات

1/1/2016 1125 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الشریفین

12/1/2016 3685 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

4/1/2016 3375 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الشریفین 
لتجارة وتورید 
االدوات المكتبیة

10/1/2016 37911 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة الشریفین 
لتجارة وتوریدات 
االدوات المكتبیة

10/1/2015 6345 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الشریفین 
للتجارة 

7/1/2015 والتوریدات 4921 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2017 990 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الشطبى 
للتوریدات

1/1/2017 9750 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2017 7450 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشباب 
والریاضة
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1/1/2017 1000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الشطبى 
للتوریدات

صغري

1/1/2017 280 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 5405 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة الشطبي 
للتوریدات

4/1/2016 5600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 227143.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الشماع 
وشركاه

10/1/2015 2750 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الشمس تك 
بدمیاط

1/1/2016 40000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الشمس 
للمقاوالت

1/1/2016 2980 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2015 3644800 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة الشھد 
للمقاوالت 
والتصدیر 
واالستیراد

1/1/2016 6800 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الشوره

1/1/2016 6956 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الصادق 
 تریدنج

7/1/2016 21083 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 2320 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 284.5 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الصالون 
األخضر

7/1/2016 12000 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الصحابة 
للھندسة

10/1/2016 3300 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ  شركة الصفا

1/1/2016 14410 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الصفا 
لتجارة 

والتوریدات

7/1/2016 7060 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الصفا 
لالطارات 
7/1/2016 والبطاریات 25500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
4/1/2016 100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة
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4/1/2016 67722.5 ممارسة 

عامة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الصفا 
 للتجارة

صغري

4/1/2016 4180 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 2705536.7
5

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شركة الصفا 
 للمقاوالت

10/1/2015 8325 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة الصفا 
میدیكال

4/1/2016 350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة الصفتى

7/1/2015 8084 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الصفوة

4/1/2016 198000 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة الصفوة 
للتجارة 
4/1/2016والتوریدات 542850 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 66000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 8470 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الصفوه

1/1/2016 717 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الصفوه 
للتوریدات العاة

7/1/2016 1555 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة الصفوه 
لمھمات المكاتب

4/1/2016 423.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الصوابى 
 للتجارة

4/1/2016 1782 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

4/1/2016 37500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة الطاقة 
المصریة

1/1/2016 5320 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 17592 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الطاقة 
المصریة باور 

ایجیبت

4/1/2016 51975 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 217504 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ
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7/21/2016 14543 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة العالمیة 

لالدویة
صغري

1/1/2016 7796 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة العبور

1/2/2015 15948 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة العبور 
للبویات

7/1/2015 1595 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 7893 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة العبور 
للبویات 

والصناعات 
10/1/2015الكیماویة 6003 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 1610 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العتبة 
للتوریدات 
الكھربائیة

10/1/2015 407 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العدد 
المیكانیكیة

10/1/2015 462 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العدل 
للوازم السیارات

10/1/2015 1359 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2015 1485 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 8250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 1359 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

9/1/2016 68500 ممارسة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ  شركة العربى

1/1/2016 68500 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

1/1/2016 68500 ممارسة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

4/1/2016 670 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة العربى 
للتجارة والصناعة

 4/1/2016 1552 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 150 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ
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4/1/2016 180.9 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 

الشیخ
إدارة محلیھ شركة العربى 

للتجارة والصناعة
 

صغري

7/1/2016 364.5 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

4/1/2016 377.1 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 1290 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

4/1/2016 1626.3 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

4/1/2016 2320 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 2978.1 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

7/1/2016 645 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1615 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 385 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 385 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 385 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 880 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 970 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 970 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 1155 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 1540 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 1850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 1925 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 1940 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 2125 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 3190 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

7/1/2016 3850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 4950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

4/1/2016 575000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

1/1/2016 71550 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

155

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM
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7/1/2016 38640 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العربى 
للتجارة والصناعة

 

صغري

7/1/2015 7160 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة

10/1/2016 460 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة العربى 
للكمبیوتر 
والتجارة

7/1/2016 90 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

1/1/2016 613 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة العربي  
للتجارة الصناعي

1/1/2017 449000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة العربي 
لالنشاءات 

المعدنیة والبحریة

10/1/2016 468 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة العربي 
للتاجارة 
والصناعة

1/1/2016 1760 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العربي 
 للتجارة

1/1/2016 3595 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة العربي 
للتجارة الصناعي

1/1/2016 891 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة العربي 
للتجارة الصناعیة

1/1/2016 2085 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 288 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة العربي 
للتجارة والصناعة

 

10/1/2016 1101 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

10/1/2016 770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2016 2248 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2016 3375 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2016 5918 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2016 3456 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 25000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بطنطا

2/1/2016 62500 مناقصة عامة مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

1/1/2016 450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

1/1/2016 2490 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا
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4/1/2016 1375 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة العرفات 
لالستیراد 
والتصدیر

صغري

4/1/2016 4537.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة العرفات 
لالستیراد 
10/1/2016والتورید 65986.35 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 4295 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة العز 
لمراكز خدمة 
السیارات

4/1/2016 1221 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة العز 
لمراكز خدمة 
وصیانة السیارات

 
7/1/2016 4295 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 

وتغلیف
وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

4/1/2016 7000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العزة 
االلكترونیة

1/1/2016 21800 مناقصة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العزة 
ىااللكترونیة

10/1/2015 865700 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة العطار

4/1/2016 730000 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العال للنظم 
 الحدیثة

4/1/2016 545000 ممارسة 
محدودة

مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 53840 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 323752 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 122100 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2015 48000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا

7/1/2015 1399000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة العال للنظم 
والحدیثة

1/1/2015 400000 اتفاق مباشر نفقات الشئون و 
العالقات العامھ

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العالللنظم 
الحدیثة
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10/1/2016 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة العلمین 

للكیماویات 
ومستلزمات 
المعامل

صغري

4/1/2016 12750 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة العمار 
لالجھزة الطبیة

4/1/2016 95300 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة العمدة 
للمقاوالت

4/1/2016 5817 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 12722 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة العنتیبى

1/1/2016 8756 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة العھد 
الجدید

10/1/2015 4125 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الغاز 
الطبیعى للسیارات

 

10/1/2016 43650 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة الغاز 
الطبیعي

7/1/2016 4125 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الغاز 
الطبیعي كارجاس

7/1/2016 6600 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الغاز 
الطبیعي للسیارات

 

8/1/2016 330 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الغازات 
البترولیة مستودع 
محمد حسب النبي 

ھاشم
4/1/2016 330 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم جامعة بنھا

1/1/2016 100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الغانم

10/1/2015 2680 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الغربیة 
لتجارة االخشاب

4/1/2016 41551 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الغنیمي 
لالدویة البیطریة
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4/1/2016 13512 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز البحوث 

الزراعیة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الغنیمي 
لالدویة البیطریة

صغري

7/1/2016 250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الف 
جروب

7/1/2016 18000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 22700 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الف 
للتصدیر 
واالستیراد

1/1/2016 178988 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفا ایجیبت

10/1/2016 4095 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الفا دنتال

7/1/2016 23336 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة الفا 
للتوریدات الطبیة 

بالقاھرة
7/1/2015 12100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الفا 
للتوریدات 
الھندسیة

1/1/2016 2000 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الفادى للنقل

7/1/2016 13200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة الفادیتال

10/1/2015 7030 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفارس 
للتوریدات

1/1/2016 13943 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

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

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفاروق 
جروب

7/1/2016 6250 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفاطمیة 
لتجارة الورق

4/1/2016 60000 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الفاطمیة 
للتجارة والتوزیع

4/1/2016 6000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 2700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 4095 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الفاونتال

7/1/2016 24860 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفتح 
جروب 
للكیماویات

7/1/2016 4675 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفتح 
للتجارة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 18315 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفتح 
للتجارة

صغري

7/1/2016 429 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفتح 
للتجارة والھندسة

4/1/2016 512270 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة الفتح 
للھیدرولیك 
 والتوریدات

10/1/2015 75960 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

4/1/2016 8100 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الفتح 
 لمھمات المكاتب

7/1/2016 13750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الفتح 
والھندسة

4/1/2016 1200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الفجر 
 جروب

4/1/2016 3000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة الفجر 
للتجارة 

 والتوریدات

4/1/2016 58977.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

7/1/2015 7700 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الفجر 
 للتوریدات

1/1/2017 145328 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ شركة الفجر 
 للمقاوالت

10/1/2015 240 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفخراني 
لتعبة االكسجین

1/1/2016 9970 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة الفراعنة

1/1/2016 1831.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفراعنة 
 للتوریدات

1/1/2016 6164.2 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 25900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 34000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 130 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 450 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 1782 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الفراعنة 
 للھندسة والتجارة

7/1/2016 1783 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

4/1/2016 710 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الفراعنھ 
للھندسة 

 والتوریدات
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4/1/2016 60900 مناقصة 

محلیة
تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الفردوس 
میدیكال 

للمستلزمات 
والتوریدات العامة

صغري

1/1/2016 1177 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ شركة الفرماوي 
تریننج سنتر

10/1/2015 49590084 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة الفرماوي 
للمقاوالت وانشاء 

الطرق

1/1/2016 825 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الفرید 
میدیكال

7/1/2016 7342 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة الفھد 
 للتوریدات

4/1/2016 8500 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفؤاد

7/1/2016 4525 مناقصة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الفؤاد 
 العالمیة

7/1/2016 20725 مناقصة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى
7/1/2016 1712.12 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الفؤاد 

العالمیة للتكییف
7/1/2016 1712.15 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 2075 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الفؤاد 
للخدمات الطبیة

4/1/2016 2250 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الفیصل 
لتجارة الكاوتش 
4/1/2016والبطاریات 3990 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل

7/1/2016 4089 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة القاضي

10/1/2015 4000 اتفاق مباشر نفقات مقابل 
الخدمات 
االعالمیھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة القاھرة 
النقاذ السیارات

4/1/2016 12500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة القاھرة 
 لالجھزة الطبیة

7/1/2016 693 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 6570 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 72000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 5225 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة القاھرة 
لالعمال الھندسیة

صغري

1/1/2016 11955 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة القاھرة 
 للتجارة

4/1/2016 137500 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة القاھرة 
للتجارة 
واالستیراد

4/1/2016 122205 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

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

1/1/2016 70000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة القدس

2/1/2016 3233 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

10/1/2016 3300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

1/1/2016 5720 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

2/1/2016 6370 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

10/1/2015 1985 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة القدس 
الشریف

10/1/2016 10900 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة القدس 
العربیة

6/1/2015 77650 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

6/1/2015 400 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا

4/1/2016 4075 اتفاق مباشر محلیھ سلع مشتراه 
بغرض اعاده 

البیع

التعلیم بطنطا

4/1/2016 4075 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

6/1/2015 65100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

4/1/2016 14872 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة القدس 
العربیة لالستیراد 

والتصدیر

4/1/2016 900 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شركة القدس 
النظمة الحاسبات

1/1/2016 2878 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة القریة 
 الذكیة

4/1/2016 2900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة القریة 
  الذكیة بدمیاط

162

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 4251 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة القمة 
لتغلیف وتحسین 
الطباعات

صغري

1/1/2016 2860 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة الكترو 
للتجارة الدولیة

7/1/2016 100 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الكترونیات 
الھدى

1/1/2016 1236 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الكمال 
لالستیراد

7/1/2016 6218 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الكمال 
للزیوت 
والشحومات

7/1/2015 3792 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الكوثر 
 للمقاوالت

7/1/2015 1832 مناقصة 
محلیة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 10781 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اللورد

7/1/2015 6600 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة الماجیك

7/1/2015 6600 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2016 10923 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الماركو 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2017 54000 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ  شركة الماسة

4/1/2016 5705 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الماسة 
لألحبار

4/1/2016 3275 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المتحدة 
رضا عزب السید

1/1/2016 1667 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المتحدة 
ستار الین

7/1/2016 2382708.2
5

مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة المتحدة 
للصیادلة

4/1/2016 11985 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المتحدة 
للطباعة والنشر

4/1/2016 55930 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء
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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 46800 مناقصة عامة مواد ومھمات 

متنوعھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة المتولیة 
لالستیراد 
والتصدیر 
والتوكیالت

صغري

4/1/2016 105 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة المجد 
دمنھور

4/1/2016 61500 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة المجد لنقل 
االثاث

7/1/2016 88 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المجموعة 
الطبیة

7/1/2016 4735 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 384453.84 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة المجموعة 
العربیة 

للتكنولوجیا 
المتكاملة اجیتك

4/1/2016 1342000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2017 3183 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة المحاریث 
 والھندسة

7/1/2016 29120 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة

1/1/2016 3286.8 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة

2/1/2016 239800 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 47784 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

4/1/2016 280.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المحبة 
للتوریدات

1/1/2016 624 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة المحمودیة

7/1/2016 49180 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة المدیر 
للتوریدات 
7/1/2016العمومیة بدشنا 72610 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
7/1/2016 305565 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
10/1/2016 1628 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المدینة 
المنورة لتجارة 
10/1/2016االطارات 1089 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

1/1/2016 1826 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المدینة 
المنورة لتجارة 
االطارات 
والبطاریات
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1/1/2016 605 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المدینة 
المنورة لتجارة 
االطارات 
والبطاریات

صغري

1/1/2016 19000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المدینة 
للتكنولوجیا 
المتطورة

4/1/2016 35200 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة المراسى 
جروب للمقاوالت 

العامة

4/1/2016 130364.92 مناقصة 
محلیة

مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 12100 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المرفق 
لالستیرادى 
والتصدیر

7/1/2016 513 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المرقبى 
للسیرامیك

1/1/2016 146 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المرقبي

1/1/2016 193 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المركبي

1/1/2016 130 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة المروة

10/1/2016 144 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة المروة 
لتجارة االدوات 

10/1/2016الصحیة 211.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2015 20880 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة المروة 
للمصاعد

4/1/2016 453.75 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة المروة 
للمصاعد 
الكھربائیة

7/1/2016 652545 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة المستقبل 
للمقاوالت

1/1/2016 6300718 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
المشروعات 
التعلیمیة

4/1/2016 545 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة 
المشروعات 
الھندسیة

4/1/2016 545 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء
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1/1/2016 6844 ممارسة 

عامة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة 
المشروعات 
الھندسیة

صغري

4/1/2016 6844 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 43744 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 5775 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المصریة 
لالنشطة االذاعیة

1/1/2016 5750 مناقصة عامة فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المصریة 
لالنظمة االذاعیة

7/1/2016 2575 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المصریة 
للتوریدات 
العمومیة

2/26/2017 7436 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المصریین 
للتجارة

10/1/2016 500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ  شركة المصطفى

1/1/2016 82502 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة المصطفي 
للمقاوالت والبناء 
والتشید مصطفي 
عبد المنعم 

اسماعیل وشریكة
1/1/2016 12000 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة المصطفي 
للمقاوالت 

والبناءوالتشیید 
مصطفي عبد 
المنعم اسماعیل 

وشریكھ
4/1/2016 77679 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة المعصرة 

للصناعات 
7/1/2016الھندسیة 80179 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
10/1/2015 43352688 مناقصة 

محدودة
تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة المقاوالت 
المصریة ( مختار 
 ابراھیم سابقا

4/1/2016 2165450 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة المقاولین 
العرب

1/1/2017 740000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة الجیزة

7/1/2015 31685660 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ
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4/1/2016 31100 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة المالبس 
والمنتجات 
 االستھالكیة

صغري

4/1/2016 39435 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

10/1/2015 1196 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المالبس 
والمنتجات 
االستھالكیة 
صیدناوي

10/1/2015 67900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المالح 
لتجارة وتورید 
رمان البلي

1/1/2016 7130 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة الملك 
 فیصل

4/1/2016 21975 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة بنى 
سویف

7/1/2016 3000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2016 4800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

4/1/2016 410 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
4/1/2016 8950 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة الملك 
فیصل لتجارة 
الكاوتش 
 والبطاریات

4/1/2016 15900 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

1/1/2016 41560 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

7/1/2015 4840 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 114275 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الملك 
فیصل لتجارة 
الكاوتشوك 
والبطاریات

4/1/2016 1680 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة الملك 
فیصل لتجارة 
وتوزیع 
الكاوتشوك 
والبطاریات

1/1/2016 46800 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

10/1/2016 7731280 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت
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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 440 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الملك 
فیصل للتجارة 
وتوزیع الكاةتشو 

الت

صغري

4/1/2016 2900 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة الملك 
فیصل للكاوتش

4/1/2016 1040 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 495 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 550 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 1616 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ  شركة المنار

1/2/2015 5577 مناقصة عامة عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة المنصور 
للتجارة 

والتوریدات 
الھندسیة

4/1/2016 19227.8 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المنصور 
للسیارات ( 
منصور 
(شیفرولیة

7/1/2016 11815 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ  شركة المنصورة

10/1/2016 52012.65 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 5170 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المھدي 
للتوریدات

1/1/2016 1210 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة المھدي 
للتوریدات 
الھندسیة

10/1/2015 990 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 1000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 1210 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 1292 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 2090 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 28752 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة المھن 
 الطبیة لالدویة

1/1/2016 2570 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة المھندس 
للتجارة 

والتوریدات 
والصیانة
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7/1/2016 14070 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة المھندس 
للمقاوالت 
العمومیة

صغري

7/1/2016 80301.2 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 20107.98 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 58420 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

7/1/2017 2496 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة المھندسون 
المتحدون للنظم

7/1/2016 59597 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة المھندسین 
المتحدین

7/1/2016 1503666 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 1320 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة الموبیلیات 
الصلب

4/1/2016 660 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة المؤسسة 
الھندسیة

4/1/2016 106700 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة المینا ترید 
للتجارة

4/1/2016 17138 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 17160 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة المینا 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 1551 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة المیناترید 
للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 687 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الناجي

4/1/2016 4000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة النجار

7/1/2016 40678 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة النجم 
الساطع للھندسة 

والتجارة
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4/1/2016 1485 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة تنمیة واستخدام 

الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة النصر 
لصناعة الكوك 
والكیماویات 
االساسیة

صغري

7/1/2016 8750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة النصر 
لكیماویات 
الوسیطة

7/1/2016 26250 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة النصر 
لالعالن

4/1/2016 4537 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة النصر 
للتوریدات 
الكھربائیة

7/1/2016 125000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة النصر 
للكیماوت

7/1/2016 7000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة النصر 
 للكیماویات

7/1/2016 653.4 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 10344.4 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 10643.33 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 20749.58 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

2/1/2016 1020 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

3/1/2017 800 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة النصر 
للكیماویات 
1/1/2016 الدوائیة 1645 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 65400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

10/1/2016 12500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة النصر 
للكیماویات 
الوسیطة

10/1/2015 378730 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة النصر 
للكیماویات 
الوسیطة التابع 
لجھاز مشروعات 
الخدمة الوطنیة 
بوزارة الدفاع

10/1/2015 8500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة النقل 
والھندسة

1/1/2017 11660 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة

4/1/2016 61218 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 3610 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة
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4/1/2016 44785 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة النقل 
والھندسة

صغري

7/1/2016 7299 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 38000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 4504 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 28732 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

1/1/2016 26400 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

10/1/2015 2184 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

1/1/2016 29524 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2015 53471 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

1/1/2016والبترول 819 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 4864 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 31216 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ  شركة النور

1/1/2016 4800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

7/1/2016 8500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ شركة النور 
مدیكال لالجھزة

7/1/2016 22560 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة النویھى 
للتوریدات

7/1/2016 17870 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

10/1/2015 691200 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة النیل 
الصالح السیارات

7/1/2015 9909 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة النیل 
لصناعة واصالح 
السسیارات

7/1/2016 6763 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة النیل 
 للتجارة

7/1/2016 7797 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 3245 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

10/1/2016 97800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة النیل 
للتجارة والتوزیع
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1/1/2016 4135 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الجھاز القومى للتنسیق 

الحضارى
قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة النیل 
 للتوریدات

صغري

1/1/2016 3995 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة النیل 
للمستلزمات 
الطبیة

1/1/2016 108380 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة الھاشم 
لالطارات 
والبطاریات

4/1/2016 13117.5 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الھبھ 
للسیارات

10/1/2016 884 مناقصة 
محلیة

أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة الھدى

4/1/2016 4950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الھدى 
للمقاوالت 
والتوریدات

4/1/2016 822 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الھدي 
للتجارة 
 واالستیراد

4/1/2016 822 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الھدي 
 للتوریدات

1/1/2016 480 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الھدي 
للتوریدات بدمیاط 
  میدان سرور

4/1/2016 187400 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة الھدیر 
لقطع غیار 
 السیارات

7/1/2016 50 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الھالل

7/1/2016 13450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الھالل 
 والنجمة الذھبیة

7/1/2016 27707 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 94150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 485400 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة الھندسة 
المیكانیكیة 
والتجارة

3/1/2016 233 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة الھندسیة 
لمھمات المكاتب

10/1/2016 6500 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الوادى 
جروب للتوریدات 

10/1/2016الحكومیة 15000 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم جامعة سوھاج

1/1/2016 9523.55 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الوادى 
للتوریدات 
والمقاوالت

4/1/2016 6792 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الوادي 
للفیبر جالس
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1/1/2016 248 مناقصة 

محدودة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الجھاز القومى للتنسیق 

الحضارى
قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ صغري شركة الوان

7/1/2016 1605 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة سوھاج إدارة محلیھ شركة الوان 
لتورید االجھزة 
االلكترونیة

7/1/2016 1705 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الورش 
التجاریة

10/1/2016 620 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة الوطنیة 
للتجارة

7/1/2016 2772 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الوفاء 
لصناعة سوست 
 السیارات

4/1/2016 2390 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة الوالء 
لالدویة البیطریة

10/1/2016 1650400 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة الوالء 
للمقاوالت 
والتوریدات

4/1/2016 2959 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الوالء 
والحمد للتجارة

4/1/2016 5643 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

7/1/2016 194000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الیاسمین

4/1/2016 524000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 68480 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2016 1518 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الیسر 
للمقاوالت

1/1/2016 192.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 2029.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الیكس 
المتحدة

7/1/2016 18150 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ام ام 
ایجیبت

1/1/2016 20270 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة ام ایھ 
ایجیبت

1/1/2016 20570 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 340 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 1980 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة
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7/1/2016 839 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة ام ایھ 
ایجیبت

صغري

2/1/2016 990000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ام تي اي 
اللمیة التجاریة

2/1/2016 19800 مناقصة عامة مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ام جي ام

4/1/2016 8250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ام جي 
ایجیبت

4/1/2016 56000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة ام دى 
للتوریدات الطبیة

4/1/2016 1345 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ام میدیكال

1/1/2015 1178765 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة امان 
مطروح

4/1/2015 97000 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة امان 
مطروح 
للكمقاوالت

1/1/2016 3850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة امانا 
جروب للصناعة

1/1/2016 45777 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة امبروف 
دیاجنوتیك

7/1/2016 6200 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة امداد

7/1/2016 4800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 4500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة امداد 
للتوریدات 
1/1/2016والتركیبات 10625 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 

الصناعیة
7/1/2015 6380 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة امداد 
للعملیات

7/1/2015 21681 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة امداد 
للعملیات 
الصناعیة

4/1/2016 302500 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة امریكا 
بارتس

4/1/2016 8400 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة امریكان 
جروب

4/1/2016 10950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 112560 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء
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4/1/2016 34136.5 مناقصة 

محدودة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئة العامة للتخطیط 

العمرانى
قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة امریكان 
جروب

صغري

10/1/2016 286615 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2015 29601 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 7950000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ  شركة امنت

4/1/2016 7118 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

7/1/2016 297550 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة امویجا 
میدیكال

4/1/2016 6228 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة امیركان 
 جروب

7/1/2015 419000 ممارسة 
محدودة

اخرى نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة امیستر 
للمالحة والتجارة

4/1/2016 40700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة امیكو 
للھیدرولك

1/1/2016 825 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة أمین أحمد 
أمین لألخشاب

10/1/2015 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة انالسیر

1/1/2016 3778 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة انتر كلین 
للتوكیالت العالمیة

7/1/2015 1600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة انتر 
ناشونال برنس 
سبالیز زیروكس

4/1/2016 5780 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة انتراكت 
تكنولوجى

1/1/2016 34228 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة انتراكت 
للحلول التقنیة

7/1/2016 9500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة انترفارم

4/1/2016 85600 ممارسة 
عامة

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

4/1/2016 29220 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة 
 انترمیدیكافیت

7/1/2016 15965 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة 
 انترناشیونال
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1/2/2015 800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 

الصناعة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة 
انترناشیونال 
بیزنس سبالیز 
زیروكس

صغري

7/1/2016 6000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الصناعة

4/1/2016 1087 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 6160 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة 
انترناشیونال 
بیزنس سبلالیز

7/1/2016 6300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة انترید

7/1/2016 11562 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة انتلجانت

10/1/2016 11652.5 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 161396 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة انتلیجانت

7/1/2015 5750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة انجاز

4/1/2016 9000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة انجال 
رفاعي

7/1/2016 39100 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 106000 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة اندالو 
بالستى 

انترناشیونال
10/1/2016 73200 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة اندو 
تكنولوجى

4/1/2016 4004 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة اندومیدكس

4/1/2016 43571 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

1/1/2016 9091 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة اندومیدكس 
ایجیبت

10/1/2015 10076 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى

4/1/2016 3859 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة انشاء 
جروب

10/1/2015 1274900 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة اوتراك 
للمعدات

176

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2015 2804300 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة اوتراك 
للمعدات

صغري

7/1/2016 30868 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة

7/1/2016 7430 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اوفیس تك

1/1/2016 5280 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 12820 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

7/1/2016 13975 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

7/1/2016 1864 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة اوفیس 
تكنولوجي

1/1/2016 8869 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة اوفیس 
مكس اون الین

7/1/2015 111200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اوالد رجب 
التجارة

10/1/2015 4400 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة اوالد 
طلعت

4/1/2016 23750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة اوالد 
فرحات للھندسة 

4/1/2016والتجارة 27200 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2016 142 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة اوالد محمد 
ریحان

10/1/2015 4000 ممارسة 
عامة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة اولیتیك 
مصر للنظم 
والمعلومات

4/1/2016 2442 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة اومیجا 
لمھمات المكاتب

10/1/2016 5729 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 7740.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 3248.75 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 4542.6 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 8633.2 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 18080 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

177

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM
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1/1/2016 1045 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة اوندكس 

لالجھزة المكتبة
صغري

7/1/2016 1045 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة اونكس 
لالجھزة المكتبیة

7/1/2016 1045 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة اونیكس 
الجھزة المكتبیة

7/1/2016 3570 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة آى ام 
تكنولوجى

1/1/2016 4259 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة اى تى اس

4/1/2016 4259 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2016 3300 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة آي ام 
تكنولوجى

7/1/2016 880 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة ایتا

10/1/2015 20000 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایتالكس 
 میتال

10/1/2015 20000 اتفاق مباشر نفقات الحفالت و 
االستقباالت

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 34175 اتفاق مباشر نفقات الحفالت و 
االستقباالت

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 2755 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 6880 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ  شركة ایجافیت

7/1/2016 3850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة ایجوس

10/1/2016 1350 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ایجى 
میدیكال جروب

7/1/2016 2530 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 11615 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ  شركة ایجي ترید

7/1/2015 11220 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ایجي تك

10/1/2015 5150 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ایجي 
میدیكا

7/1/2016 22000 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ایجیبت 
مصر
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 15015 ممارسة 

محدودة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة ایجیتورك صغري

10/1/2015 1030000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة ایجیك

1/1/2016 260750 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ایدج 
 تكنولوجى

7/1/2016 31380 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

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

1/1/2016 813.56 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة أیرلیكید 
مصر

7/1/2015 146025 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایزى تست
 

4/1/2016 17000 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایس 
ایجیبت للتجارة

4/1/2016 16979.48 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ  شركة ایفا فارما

1/1/2016 79800.25 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ایفا فارما 
 لالدویة

7/1/2016 3400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ایالب 
لتجھیزات المعامل

1/1/2016 220 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1350 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 40700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ایم للھندسة 
العامة

7/1/2015 44000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ایماك 
للتوكیالت 
 والتجارة

1/1/2016 4110 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایمك 
الكتریك

4/1/2016 15882.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ایمك 
الیكتریك 
للتوریدات

1/1/2016 7436791 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة ایمن مراد 
عزیز

10/1/2015 1635 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ایمي 
للتوریدات
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10/1/2015 44000 اتفاق مباشر نفقات الحفالت و 

االستقباالت
نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ایھ صغري

5/10/2017 22600 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة ایھ اتش ال

4/1/2016 14560 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة ایھ ام 
 للكمبیوتر

4/1/2016 1330 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ایھ ام 
میدیكال

1/1/2016 830 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1330 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 2800 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 5027 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 5831 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ایھ بى كیر 
 للمستلزمات

7/1/2016 8523 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 19000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 16001 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 9800 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ایھ بى 
كیرمیدیكال

1/1/2016 50963 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة ایھ یو سي  
امین صبحي امین

4/1/2016 68600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة بابیروس 
 لتحویل الورق

7/1/2016 550 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة باسم یسرى 
نخلة

7/1/2016 3256 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة بافاریا 
 مصر

10/1/2015 2348.5 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة بافاریا 
مصر فرع اسوان

7/1/2016 17223 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للتنمیھ 
السیاحیھ

قطاع السیاحھ ھیئات إقتصادیھ شركة بافریا 
مصر

1/1/2016 9016 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة باور 
ایجیبت
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7/1/2016 7414 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 

 وشبكات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 

والكبارى والنقل 
البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة باور 
تكنولوجى

صغري

4/1/2016 45661 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة باور سیز

7/1/2016 351000 مناقصة 
محدودة

اناره میاه و إناره مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة باور 
ھاوس

7/1/2016 351000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 1080 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2016 24750 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بایت ترید 
انتر ناشونال

10/1/2016 1500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بایت ترید 
انترناشونال

1/1/2016 244775 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بایش مصر 
للصناعات

1/1/2016 19700 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة باییوریك

4/1/2016 3400 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة بتا الب 
جروب

7/1/2016 350 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة بدایة 
لتصنیع االدوات 

الكتابیة
7/1/2016 15000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة براق 
للتوریدات 
الحكومیة

7/21/2016 4000 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة برفكت 
بروجكت

10/1/2016 42500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة برفكت 
تكنولوجي

10/1/2016 343.52 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الجیزة إدارة محلیھ  شركة برناسوس

10/1/2016 11858.1 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

7/1/2016 125 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى

7/1/2015 357 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة
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4/1/2016 286 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ صغري شركة برناسوس

1/1/2016 5548 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
10/1/2016 3426 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة برناسوس 

لصناعة الورق
1/1/2016 937 ممارسة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة برناسوس 
للتجارة  
والصناعة 
والمكتبات

1/1/2017 36946 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة

7/1/2015 242 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة برناسوس 
للصناعة والتجارة

10/1/2015 34332 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 8416 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة برناسوس 
للصناعة والتجارة 

4/1/2016والمكتبات 8784 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

10/1/2016 64460 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة بروفشنالز 
لالجھزة المكتبیة

10/1/2016 904 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2015 4169 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة بروفیشنال 
جروب

7/1/2016 53751 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة بریما فیت

4/1/2016 595 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بستمان 
سبورتنج

1/1/2016 7280 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة بشیر 
 لالستیراد

10/1/2016 1112 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بكة 
لتكنولوجیا 
المعلومات

7/1/2016 3978 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 26166 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة بكرى تك

4/1/2016 185 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 250 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 555 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة
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7/1/2015 680 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئة العامة للرقابة 

المالیة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة بكرى تك صغري

4/1/2016 1193 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 1400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 226326 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 3300 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 5415 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 2120 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 1193 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 3810 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 5181 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 1175 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 10747 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة بكرى 
للتجارة والتوزیع

7/1/2015 7179 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة بكري تك

10/1/2016 860 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بكھ

10/1/2016 1895 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

1/2/2015 22286 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة بالذا 
للتبرید والتكییف

4/1/2016 6300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة بالك 
ھورس للتوریدات 

الحكومیة
1/1/2016 9867 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئة العامة للرقابة 

المالیة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة بلكسى ام 
تى اى

4/1/2016 111435 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بنع=ھا 
للصناعات 
االلكترونیة
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10/1/2016 18800 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 

و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة بنھا لالنتاج 
الحربي

صغري

1/1/2016 462.25 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بنى على

1/1/2016 2126 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بوت 
لالزیاء الریاضیة

1/1/2016 5064 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 6882 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید

10/1/2016 900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بورسعید 
لتنظیف الخزانات

10/1/2016 900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

12/7/2016 1089 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بورسعید 
للطباعة

1/1/2016 6135 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 9075 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید

7/1/2016 1787.5 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم جامعة بورسعید

7/1/2016 3080 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم جامعة بورسعید

4/1/2016 242 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة بورسعید 
لمھمات المكاتب

1/1/2016 206701 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بون 
مارشیة للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 30000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة بونایتد

1/1/2016 13070 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة بى ام 
 ایجبت

7/21/2016 17600 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

4/1/2016 20370 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بى ام 
ایجیبت

7/1/2016 80450 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى جامعة 
األزھر - مدینة نصر

قطاع الصحة جھاز إدارى

4/1/2016 13448 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة بى دى 
لالستیراد 
والتصدیر 
والوكالت 
التجاریة

184

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
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الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 41266 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بیت 
االزیاء الراقیة

صغري

4/1/2016 25150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بیت 
االزیاء الراقیھ

1/1/2016 15000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیتا الب 
جروب

1/1/2016 30000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 4500 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 7740 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 10800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

10/1/2015 2290 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

1/1/2016 3902 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى

7/1/2016 2600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیتاالب 
جروب

4/1/2016 10800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

4/1/2016 9196 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة بیج داتا

7/1/2015 2040 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

4/1/2016 12800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 1483 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة بیج داتا 
ایجیبت

11/15/201
6

23340 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة بیج داتا 
ایجیبت لالنظمة

4/1/2016 2694 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة بیجن 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 1520 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة بیرامیدز 
للتوریدات

4/1/2016 2657 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 10844 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 6875 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة بیشوي 
للتجارة

185

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
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01-07-2016
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 476520 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة بیكو 
للخدمات 
الصناعیة

صغري

10/1/2015 3850 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة بیالكو 
لالجھزة الصحیة 

10/1/2015والطبیة 26884 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 4680 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة بیوت 
 االزیاء

1/1/2016 2700 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

4/1/2016 800 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة بیوت 
 االزیاء الراقیة

4/1/2016 3470 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 3825 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة

4/1/2016 46400 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة بیوت 
االزیاء الراقیة / 
  صیدناوي

7/1/2016 2099 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة بیوت 
االلزیاء الرقیة

4/1/2016 35400 مناقصة عامة اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة بیوجین

1/1/2016 2697 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیوجین 
لالستیراد 
والتصدیر

4/1/2016 2697.75 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیوجین 
لالستیراد 
والتصدیر 
والتوكیالت 
التجاریة

1/1/2016 8892 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2697.75 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیوجین 
لالستیراد 
والتصدیر 
والتوكیالت 
والتجارة

4/1/2016 14366 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة بیوستمر 
اجیبت

4/1/2016 14366 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة بیوسمتر 
ایجیبت

4/1/2016 65320 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بیوفیجین

186

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
4/1/2016 53900 ممارسة 

عامة
مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة بیوفیجین صغري

4/1/2016 65320 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 10650 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیومیدیكا 
الیكس للخدمات  

العلمیة
1/1/2016 1950 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیومیدیكا 

الیكس للخدمات 
1/1/2016العلمیة 8640 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
7/1/2016 359 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة بیومیدیكا 
الیكس للخدمات 
7/1/2016العلمیة والطبیة 2730 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 8008 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 2550 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
بیومیدیكالیكس

7/1/2016 11850 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة ةجون وتك 
لصیانة االجھزة

7/1/2016 19090 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة تاجیر 
كمبیوتر

10/1/2015 1914 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  شركة تارجت

10/1/2015 1971 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

10/1/2015 1971 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

7/1/2015 7680 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 528 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة تارجت 
لالجھزة المكتبیة

4/1/2016 6300 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة تارجت 
للتجارة 
والمقاوالت

5/10/2017 10260 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة تارجت 
للتجارة 

والمقاوالت 
والتوریدات 
والمستلزمات 

الطبیة
1/1/2016 6380 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة تر فینا 
لالستیراد 
والتصدیر
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7/1/2016 9490 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة تراست تك صغري

1/1/2016 100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 295 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

9/1/2016 492525 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة ترانس اى 
تى

10/1/2015 6002 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ترانس 
باور

10/1/2015 6352 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 5925 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ترانس 
كرنیسسا

4/1/2016 53925 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة تراى فارما

10/1/2015 12394 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة ترایكوم 
لالنظمة

10/1/2015 123941 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

1/1/2016 3482 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ترك 
للتوریدات

1/1/2016 4517.04 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ترید 
للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 1586 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ترید لنك

10/1/2015 8800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

7/1/2016 3525.6 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة تریدنج 
دینامك

7/1/2016 7810 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 765 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 32960 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 49519 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 17490 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة تریكو 
 المحبة

4/1/2016 38335 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة
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7/1/2016 14680 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ترین صغري

10/3/2016 39600 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة تشیید 
للتنمیة السیاحیة 
والعقاریة

4/1/2016 1650 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة تكسان

1/1/2016 3000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة تكسان 
جینیر انور

1/1/2016 12138 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة تكستي 
للصناعھ

4/1/2016 2592 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 250 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة تكنو 
جروب للمعدات 
7/1/2016واالدوات المكتبیة 500 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
7/1/2016 600 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
7/1/2016 675 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
7/1/2016 950 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 

الجویة
7/1/2016 855 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 950 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة تكنوجروب

7/1/2016 500 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 1000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

4/1/2016 17600 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة تكنوساینت

4/1/2016 14300 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
تكنوساینتفك

4/1/2016 69700 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
تكنوساینتفیك

1/2/2015 1925 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة تكنوكول
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10/1/2015 1925 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة تكنوكول صغري

7/1/2016 479000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة تكنولوجى 
البصریات

7/1/2016 3987 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المجلس األعلى 
للجامعات

قطاع التعلیم جھاز إدارى شركة تكنولوجیا 
قاسم

7/1/2016 2805 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس األعلى 
للجامعات

7/1/2016 16176 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة تكنولیف

4/1/2016 2750 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة تكنوویف

4/1/2016 5500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 8250 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 9625 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 5500 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 9887.5 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 2750 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 8250 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 9625 مناقصة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

5/10/2017 33466 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

10/1/2016 34378 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 34378 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 
 عمولھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 20124 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 297310 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ  شركة تمكو

7/1/2015 22396 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة توب 
دیاجتو ستیكس

4/1/2016 131300 مناقصة عامة مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة توب 
دیاجنو ستیكس

4/1/2016 4048 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة توب 
 دیاجنوستیك

7/25/2016 16632 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة توب 
دیاجیتوستیكى
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4/1/2016 68049 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة توب 
كوالیتى

صغري

4/1/2016 98967 مناقصة عامة البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة توب ماستر

7/1/2015 1012 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة توب ماستر 
للتكنولوجیا

10/1/2015 12900 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة توركولینج

4/1/2016 9245 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة توشكى 
للنشر و االعالن

7/1/2016 10000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس األعلى 
للجامعات

قطاع التعلیم جھاز إدارى شركة توشكي 
مصر

10/1/2016 1760 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة توشیبا 
العربي

7/1/2015 1760 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

7/1/2016 66586 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة توصیة 
بسیطة

7/1/2016 326750 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة توني 
میدیكو

7/1/2016 10000 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة تى كمبیوتر

7/1/2016 127000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 4990 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة تیست 
مستر

1/1/2016 8962 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة تیمو ترید

1/1/2016 28875 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة تیموترید

10/1/2016 6017 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ثابت 
لالقمشة

4/1/2016 1000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة ثري ایھ ( 
عن طریق الشراء 

( المركزي
7/1/2015 4155 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة جرافیك 
ارت

7/1/2015 14700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ
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7/1/2015 13612 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة جرافیك 
الین

صغري

7/1/2015 28000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 10395 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 36465 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 58698 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة جرجس 
كمال توفیق

7/1/2016 13200 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة جرین الین

4/1/2016 2955 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة جالكسى 
انتلرناشیونال

7/1/2016 6380 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جالل السید 
الفار

10/1/2016 240000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة جلوبال 
تكنولوجى

7/1/2016 37050 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 35934 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة جلوبال 
تكنولوجي

4/1/2016 19415 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة جلوبال 
لالجھزة المكتبیة

7/1/2016 2200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/2/2015 412 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة جلوبال 
للصناعات 
الكیماویة

7/1/2015 1650 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة جلوبال 
مصر للتوریدات

7/1/2015 550 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

7/1/2015 2530 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

1/1/2016 159200 مناقصة 
محدودة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
7/1/2015 2400 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جلوبل 

الجھزة المكتبیة
7/1/2015 2850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج

10/1/2016 16724 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة جلوبل 
لالجھزة المكتبیة

7/1/2015 145 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2015 165 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج

7/1/2015 550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج
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1/1/2016 48799 مناقصة 

محلیة
قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة جمال مكي 
خلیل

صغري

4/1/2016 28.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة جنة

4/1/2016 95 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 174 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 190 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 210 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 290 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 400 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 485 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 590 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2300 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 400000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة جنرال 
الیكتریك 
االمریكیة

1/1/2016 575 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة جنرال 
سیستم

7/1/2016 64436 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المستشفیات الجامعیة 
بالقاھرة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة جنرال 
میدیكال جروب

1/1/2016 64436 مناقصة 
محلیة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ المستشفیات الجامعیة 
بالقاھرة

7/1/2015 12500 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة جنوب 
القاھرة لتوزیع 
10/1/2015الكھرباء 3465 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
7/1/2016 14 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جنى على 
عالم

1/1/2016 7560 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة جو اون 
للتوریدات

7/1/2015 6600 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة جولد ترید 
للتوریدات

7/1/2016 451 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جولدن 
بریدج الھندسیة

4/1/2016 927 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جولدن 
بولت
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1/1/2016 29100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة جولدن 
ترید

صغري

4/1/2016 29100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 194760 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جولدن 
 جروب

7/1/2016 3120 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة جوھر 
للتجارة 
والتوریدات

7/1/2016 7500 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جى اس 
باور

1/1/2016 3954 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة جى ام 
للتوریدات

7/1/2016 9350 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جى تى تى

1/1/2016 16500 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جي اي تي

1/1/2016 31500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید

4/1/2016 38 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة جیتكو 
مصر

4/1/2016 201 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 296 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 328 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 335 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 798 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 878.6 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 925 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1050 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1066.4 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1868 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 3067 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة
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1/1/2016 7801 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة جیتكو 
مصر لالستیراد 
والتصدیر

صغري

7/1/2016 948 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة جیتكو 
 مصر للتوریدات

1/1/2016 37982 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 18585 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة جیتكومصر 
لالستیراد 
والتصدیر

1/1/2016 2320 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة جیتكومصر 
لالستیراد 
ولتصدیر

1/1/2016 11862 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة جیتكومصر 
للتوریدات

4/1/2016 47000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى  شركة جیسكا

4/1/2016 1980 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  شركة جین تك

4/1/2016 11298.05 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 11298.05 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 15947.8 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 4954.4 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 6754 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ  شركة جین الب

1/1/2016 7624 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 15308 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 38000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

10/1/2016 52900 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

7/1/2016 309600 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة جین الب 
لالستیراد 
 والتصدیر

4/1/2016 695 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة جینرال 
سیستم

4/1/2016 1740 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة جینوالب

10/1/2016 27500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة حافالت 
مصر
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4/1/2016 178860 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة حافالت 
مصر

صغري

4/1/2016 978450 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 330 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة حبیب 
لالدوات 
1/1/2016الكھربائیة 550 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 929 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 4903 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 11445 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 660 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة حجازى 
جروب

4/1/2016 218510 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة حسام محمد 
عبد العاطي

1/1/2016 170 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة حسام محمد 
محمد غریب

4/1/2016 1215 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

4/1/2016 1225 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

4/1/2016 1250 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

4/1/2016 1375 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

1/1/2016 1991 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

1/1/2017 388448 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة حسن 
یوسف احمد خلیل

4/1/2016 126361 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 69481000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة حسني بد 
العزیز علي 
للمقاوالت

4/1/2016 500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة حسین 
خلیل حسین

1/1/2016 19800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة حشمت 
 اسحق تقي
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7/1/2016 20400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة حشمت 
للتجارة 

 والتوریدات

صغري

1/1/2016 508 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة حلوان 
للصناعات 
 الھندسیة

7/1/2016 915 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة حمزة عبد 
الفتاح

4/1/2016 4400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة حمزة 
للزراعة

1/1/2016 130 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة حورس

1/1/2016 3284536 ممارسة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة خالدعلي 
عدلي

1/1/2016 101112 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة خطاب بیر 
بوینت

10/1/2015 80000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة خطاب بییر 
بوینت

4/1/2016 12672 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة خلفاء 
حلمي

4/1/2016 20146 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 400000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 500000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 3000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة خیرى 
جروب لالستیراد 

10/1/2016والتصدیر 20325 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج

7/1/2016 1200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة خیري 
جروب

1/30/2016 1200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة خیري 
جروب لالستیراد 

والتصدیر
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1/1/2016 6039 ممارسة 

عامة
عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة دار الحمد صغري

4/1/2016 27885 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة دار الحمد 
للمقاوالت

10/1/2015 92400 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة دار 
الكمبیوتر 
 للتكنولوجیا

7/1/2016 2759 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة دایموند 
تكنولوجى

7/1/2015 2275 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دبل ام 
للتجارة التوریدات

1/1/2017 33450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة دریم 
للتوریدات 
1/1/2017الحكومیة 60900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 557 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة دریم 
ماجیك

7/1/2016 1725 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دكیوتك 
مصر

1/1/2016 18500 مناقصة عامة كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط

7/1/2015 940 مناقصة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 39900 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

4/1/2016 133000 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

1/1/2016 19380 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دكیوتك 
مصر للتجارة 
 والتوریدات

10/1/2016 2250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط

1/1/2016 6600 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة دالس

10/1/2015 4234479 مناقصة 
محدودة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة دلتا النیل 
النشاءات

7/1/2016 14880 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دلتا الب

10/1/2016 462 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة دلتا الینز 
لخدمات 
تكنولوجیا 
المعلومات
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7/1/2015 86900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة دلتا للتجارة صغري

4/1/2016 3718 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 3090 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 1320 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة المصریة العامة 
للمساحة

قطاع الزراعھ 
والرى

ھیئات إقتصادیھ شركة دلتا للتجارة 
والتوكیالت 
التجاریة

4/1/2016 45100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

1/1/2016 495000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

2/1/2016 50000 مناقصة عامة مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دلتا للحول 
المتكاملة

7/1/2016 168000 مناقصة 
محدودة

نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة دلتا مصر

1/1/2016 3360 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة دلتا 
میدیكال

1/1/2016 13800 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دمتكو

7/1/2016 500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دنیا التجارة 
والتوریدات

7/1/2016 1815 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة دوبلكس

7/1/2016 1815 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة دوبلكس 
للتجارة والتوزیع

4/1/2016 8405 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

1/1/2016 47310 ممارسة 
عامة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 109755 ممارسة 
عامة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 18450 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 48380 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة دومیكس 
للتجارة الدولیة
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7/1/2016 880 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة دوومیكس 
للتجارة الولیة

صغري

4/1/2016 1000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة دیجتاك

4/1/2016 4975 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 19750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 3740 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دیجى كوم

7/1/2016 154 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 19628.8 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 1850 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة دیجیتاك

4/1/2016 3510 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دیجیتال 
سیستم

4/1/2016 6582 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة دیجیتك

7/1/2016 1777 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دیجیتل

4/1/2016 799340 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ  شركة دیجیكوم

7/1/2016 20400 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة دیزاین 
حلوان

4/1/2016 9108 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة دیزل 
 جروب

4/1/2016 3317 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة دیمي كوم 
المنصوؤة

10/1/2016 28000 اتفاق مباشر و سائل انتقال استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ذا بست 
للتجارة 
والتوریدات

7/1/2015 269.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة راج 
للتجارة

4/1/2016 22463 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة رادیو 
طلعت

4/1/2016 68250 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

4/1/2016 70980 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات
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4/1/2016 2150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رادیو 
طلعت

صغري

1/1/2016 106810 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط

1/1/2016 8896 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 1882 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة رادیو 
محمد طلعت

1/1/2016 467 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة رادیو 
مصر

4/1/2016 112500 ممارسة 
عامة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ  شركة راع

7/1/2016 39950 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة

3/1/2017 158585 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة راع 
للمستحضرات 
البیطریة

10/1/2015 1980 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة رافكو 
للتوریدات

1/1/2016 1633 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 16896 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رامكو فارم
 

1/1/2016 48566.86 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رامكو فارم 
 لتجارة االدویة

1/1/2016 70258.65 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رایة 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 605 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رایو

2/26/2017 2200 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة رجب 
موتورز

10/1/2015 18964 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2015 850 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

2/26/2017 880 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

7/1/2016 4050 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة رحالت 
الھدى

7/1/2016 264 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة رحمة 
الدوات الكھربائیة

7/1/2016 264 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة رحمة 
لالدوات 
الكھربائیة
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7/1/2016 276 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة رحمة 

للتجارة
صغري

7/1/2016 276 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة رحمة 
للتجارة العامة

4/1/2016 23503 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة رضوان 
بھاء الدین

10/1/2015 2680 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة رمضان 
عبد الغني علي

10/1/2015 1046 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة رمضان 
عبد الغني علي ( 
شركة القریة  
( الذكیة  بدمیاط

4/1/2016 9600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة روتاج

7/1/2016 450 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة روتانا 
للرحالت

7/1/2016 1000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 55796.95 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة رودیا 
جلوسیتكس 
للتجارة

4/1/2016 18550 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رودیا 
جنوستیك

1/1/2016 3690748 ممارسة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة روماني 
فوزي رزق هللا

1/1/2016 715 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة رویال 
بوجین

10/1/2015 2240 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة رویال 
 للستائر

7/1/2015 18516 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى

10/1/2015 5237 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة لایر 
بیوجین

1/1/2016 2950 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة 
ریستنجھاوس 
للتوریدات العامھ 

والصیانھ
10/1/2016 4180 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة ریفسیرا

10/1/2015 3060 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة زمالك 
بزنس

4/1/2016 4625 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة زھرة 
المدائن للتوریدات

4/1/2016 15565 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة
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1/1/2016 2723 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة زھرة 
المدائن للتوریدات

صغري

1/1/2016 1243 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث 
الصحراء

10/1/2016 127500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة زیرو 
الیكس

1/1/2016 2850 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة زیرو 
اوفیس

4/1/2016 2850 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 820 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة زیروكس 
 ترست

4/1/2016 75 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة سابالى 
للتوریدات

7/1/2016 17000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 7135 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سابالي

7/1/2015 2080 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة سامح الین

7/1/2015 3589 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2016 660 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 6710 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة سامي 
فھمي الھندسیة

4/1/2016 2750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سان موسى

7/1/2016 12000 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة سایكلتس 
استور

4/1/2016 630 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة سایمون 
للتوریدات 
التجاریة 
والصناعیة

7/1/2016 25300 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ساینس 
 الب

4/1/2016 95000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سبكترا 
جروب
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 1880 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سبكترا 

جروب
صغري

1/1/2016 2509400 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سبكترم 
 لالنظمة

10/1/2016 1244.13 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة سبید

10/1/2016 676.5 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 37329 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة سبید تك 
للتجارة

4/1/2016 26250 ممارسة 
عامة

مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 6912 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 37329 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة سبیدتك 
 للتجارة

1/1/2016 73425 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 44826 مناقصة عامة مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 73425 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 26250 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 44826 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 2700 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ستار جیت

1/1/2016 4110 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  شركة ستارز

1/1/2016 4110 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 47690 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

4/1/2016 18720 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ
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7/1/2016 27225 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلنتاج الحربى

قطاع الدفاع 
واألمن القومى

جھاز إدارى شركة ستارز 
للتوریدات 
الكھربائیة

صغري

10/1/2015 370700 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى جامعة عین 
شمس التخصصى

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة ستارمید

10/1/2015 99900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة سرجى تك

7/1/2016 1825 مناقصة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة سفنكس 
 لنظم المعلومات

7/1/2016 49305 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 380 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى
10/1/2016 3526 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 

السیاحة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة سفیر 
 للتكییف

10/1/2016 4406 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

10/1/2016 6298 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

7/1/2016 6840 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

7/1/2016 4158 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

7/1/2016 4812 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

7/1/2016 6840 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
السیاحة

10/1/2016 4274 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
السیاحة

10/1/2016 7922 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
السیاحة

10/1/2016 4790 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة سكاي الین

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

4/1/2016 19400 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سكلیز 
للیونیفورم 
والتوریدات

4/1/2016 2490000 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة سكوب 
 میدیكال
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10/1/2015 732015 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة سكوب 
 میدیكال

صغري

1/30/2016 35000 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سلیمكو 
للتجارة

7/1/2016 35000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سلیمكو 
للتجارة والصیانة

1/1/2017 34278 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة سما 
للتوریدات

7/1/2017 74124 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 19826.8 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 1469 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ  شركة سمارت

1/1/2016 79530 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 2529 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

7/1/2016الدینیة 14661 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 74 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

7/1/2016 193 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المجلس القومى 
للشباب

4/1/2016 13200 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة سمارت 
سیستم للتجارة

7/1/2015 39600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة سمریلو 
القاھرة

5/29/2017 97462 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة سمو بلیو

1/1/2015 91610 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سنا 
للكمبیوتر 
 والتجارة

1/1/2015 1600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

4/1/2016 131809 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة سناء محمد 
عبدالجلیل

4/1/2016 2300 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة 
سنترومیدیكا 
للمستلزمات 
الطبیة
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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 30250 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة سنترومیكا صغري

4/1/2016 11000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سوبر یما

4/1/2016 3300 مناقصة عامة مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سوبریما 
للتكنولوجیا

4/1/2016 51975 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة سورس 
ایجبت

7/1/2015 2290 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 2050 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 5970 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 6794 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة سورس 
 ایجیبت

7/1/2015 27176 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 2400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

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

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 3960 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 660 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 3394 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة سولید 
للتجارة 

10/1/2015 والتوریدات 198880 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 2403 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 16733 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

4/1/2016 27000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة سیباك 
شاكر

7/1/2015 2970 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة سیتاكیم 
للمشلروعات 
الصناعیة

2/1/2016 22800 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سید ھاشم
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1/1/2016 750 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 

و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سید ھاشم صغري

7/1/2015 50000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة سیدھم

10/1/2015 45600 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة سیر حمید

4/1/2016 5500 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة سیرفومید

1/1/2016 7533 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 260271 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سیرفینج 
سیستمز

1/1/2016 3625 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة سیزام 
للتورید الحكومیة

9/1/2016 126560 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للنقل 
النھرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة سیستل

1/1/2016 16690 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة سیفتى 
للھندسة والتجارة

7/1/2016 28416 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة سیمنس

7/25/2016 26500 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

4/1/2016 42624 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة سیمینس 
ھیلث كیر

4/1/2016 7000 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة سینا 
للمشروعات 
الھندسیة

1/1/2016 32100 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 142000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط

10/1/2016 200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة سیناء 
الدولیة

7/1/2015 300 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 460 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة
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2/26/2017 3410 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة شافعي 
للتوریدات 
الصناعیة

صغري

7/1/2016 1230 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة شرق النیل 
لمكینات التصویر

10/1/2016 49607 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة شمس 
ستورز

10/1/2016 565 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ شركة شھاب 
 مصر

1/1/2016 11550 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة شومان 
لتجارة الحدید

1/1/2016 518243 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 197820 مناقصة عامة البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة شینال

4/1/2016 2368 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة صالح 
الدین

4/1/2016 297 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 5027 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 5027 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة صالح 
للتوریدات

8/1/2016 2560 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة صلي علي 
النبي " محمد 
"عزت رشاد

1/1/2016 3000 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة صن رایز

1/1/2016 32310 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة صولو

10/1/2015 9454 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة صیانكو

4/1/2016 14000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة طابا 
 میدیكال

10/1/2015 43174 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة طنطا 
لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2015 3300 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة طنطا 
للتوریدات

1/1/2016 70 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة طنطاوى 
میدیكال

209

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 4100 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 

الصحراء
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى صغري شركة طیبة

1/1/2016 170000 ممارسة 
عامة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 982568 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة طیبة 
الدولیة لالستثمار 
العقارى والتنمیة

10/1/2016 1840 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة طیبة 
لالدوات 
10/1/2016 الكھربائیة 2356 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة

1/1/2016 72000 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة طیبة 
للتكنولوجیا 
العلمیة

4/1/2016 6803 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة طیبة 
للتوریدات 
7/1/2016العمومیة 11200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 47630 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة طیبة 
للكاتشوك

10/1/2016 28758.5 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ شركة طیبة 
للمستلزمات

7/1/2016 13000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة طیبة 
للورق

7/1/2016 25592 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 108333 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة طیبة 
للورق ولوازم 
الطباعة

7/1/2016 23105 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة عابدین

4/1/2016 4032 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة عابدین 
لالثاث المعدنى 
والخشبى

4/1/2016 3300 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1918.5 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة عادل عبد 
اللطیف محمد

4/1/2016 1500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة عباد 
 الرحمن

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ شركة عباد 
الرحمن الطبیة
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10/1/2015 44887 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة عباد 
الرحمن لتجارة 
االخشاب

صغري

4/1/2016 275 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة عباد 
الرحمن للتكییف 

والتبرید
7/1/2016 4708137.5 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة عباد 
الرحمن للمقاوالت 

العامة

1/1/2016 1155 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة عبد الرحیم 
االنصارى

1/1/2016 3675.5 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 364852.25 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة عبد هللا 
توماس

7/1/2016 51914.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة عرب 
 جروب

4/1/2016 567710 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة عرب 
جروب للتجارة

7/1/2016 207405 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة عرب 
جروب للتجارة 
والتوریدات

10/1/2016 3245 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة عز الدین 
للتجارة 
واالستثمار

1/1/2016 151204 مناقصة 
محلیة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة عفیفى عبد 
الحمید سالم 
عفیفى

7/1/2016 1200 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة عكرة 
لالستیراد

7/1/2016 4895 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 1600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 3273 ممارسة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة عالء عبد 
الرحیم محمد عبد 
الرحیم االنصاري

4/1/2016 3807 مناقصة عامة مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة عالء عرفھ 
 المتولي

4/1/2016 3807 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة عالءعرفھ 
 المتولي

4/1/2016 166126 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة علي احمد 
سلیمان
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1/1/2016 9987 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 

المعارض و 
المؤتمرات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة علي احمد 
مصطفي سلیمان

صغري

1/1/2016 56975 مناقصة 
محلیة

فى الداخل نفقات اقامھ 
المعارض و 
المؤتمرات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2015 2915 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة علي عطیة 
لالدوات الصحیة

10/1/2015 13395 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

1/1/2016 945 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة علي محمد 
 احمد علي

1/1/2016 462 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة علي محمد 
احمدعلي بمؤسسة 

النور
10/1/2015 2170570 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ شركة عماد محمد 
محمد موسي

7/1/2016 1866 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة عمر افندي

7/1/2016 997 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة عمرو 
افندي

7/1/2016 1866 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

7/1/2016 2191 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

7/28/2016 32500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة غتورى 
 میدیكال

1/1/2016 209 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة غریب

1/1/2016 298 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 2880 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركة غیتورى 
میدیكال

10/1/2016 5520 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 6600 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1800 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 3330 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فارما اوفر 
 سیز

1/1/2016 437072.5 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

7/1/2015 6600 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ  شركة فارما ترید

7/1/2015 6600 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 67300 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة فارما سوید
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7/1/2016 128250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة فارماسید صغري

1/1/2016 15070 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة فاروس

10/1/2016 99 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فاستر

4/1/2016 26400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة فالكون

4/1/2016 73755 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

7/1/2016 28500 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

المجلس القومى 
للشباب

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ شركة فالیوس

1/1/2016 4268 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فایر سیستم

4/1/2016 28600 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة فاین تك

5/10/2017 12000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة فاین تك 
للتوریدات

7/1/2016 2750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الطیران المدنى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة فتح 
لمھمات التصنیع

10/1/2015 2600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة فتحي 
موسي فرج

4/1/2016 101872 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة فرادكو 
للصناعات 
الورقیة

4/1/2016 4000 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة فرست 
برنت االسكندریھ

1/1/2016 23012 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فرست 
بوست

10/1/2015 37800 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فرست 
كالس لمكافحة 

االفات
7/1/2015 1237 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة فرست 
للتوریدات

4/1/2016 5500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

1/1/2016 2968 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 620 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة فرست 
للتوریدات 
10/1/2015 العمومیة 1235 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى

10/1/2016 5000 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست 
 للكمبیوتر

4/1/2016 249 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست مان
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4/1/2016 1980 مناقصة 

محلیة
مستلزمات العاب 

ریاضیھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست مان 
العمومیة

صغري

4/1/2016 241 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست مان 
للتوردات 
العمومیة

4/1/2016 15525 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست مان 
للتوریدات 
العممومیة

10/1/2016 12012 مناقصة 
محلیة

االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة فرست مان 
للتوریدات 
10/1/2016العمومیة 100 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 132 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 212 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید

1/1/2017 97 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2017 168 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 204 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2017 212 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 259 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1078 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1206 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1534 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1980 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 2508 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 4125 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 15525 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 97 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 123 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 141.9 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 150.85 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة
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10/1/2016 160.35 مناقصة 

محلیة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرست مان 
للتوریدات 
العمومیة

صغري

10/1/2016 189.5 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 212.85 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 218.66 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 241 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 247.18 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 262.39 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 330 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 1107 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 55760 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 3960 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فرسشت 
مان للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 17500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة فرى 
میدیكال

7/1/2016 17500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

4/1/2016 6958 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة فریده 
للتوریدات

1/1/2017 212 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة فالرست 
مان للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 957000 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة فؤاد السید 
وشركاه

1/1/2016 140 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فوتوھاني

4/1/2016 2260 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فورس 
للتوریدات

1/1/2016 1132 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة فوكس 
للھندسة الطبیة

1/1/2016 121550 ممارسة 
عامة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة فیرنا 
انتربرایزیس 
للمشروعات
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7/1/2016 17737.5 مناقصة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة فیمترید 
لالستیراد 
والتصدیر 
بالقاھرة

صغري

7/1/2016 112485 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 13600 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة فیمتو ترید

4/1/2016 45746.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 460 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید

4/1/2016 3335 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 4500 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 5475 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 5630 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 8925 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 9200 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 8826 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 21440 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 38955 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 30800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة فیمكو 
للتجارة

1/1/2016 1998 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة فیوتشر 
 الدولیة

1/1/2016 535 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة فیوتشر 
تكنولوجى

4/1/2016 9000 ممارسة 
عامة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة فیوتشر 
كنترول

7/1/2016 78540 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة فیوتشر 
للتوریدات

1/1/2016 660 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة فیوتشر 
لمھمات المكاتب

7/1/2016 2800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة قبیصي 
للتجارة 

والمنسوجات
1/1/2016 616 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة قرني 
للھندسة الكھربائیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 4300 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة قسما 

لخدمات الكمبیوتر
صغري

1/30/2016 98264 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كابتن 
للمالبس واالدوات 

7/1/2016الریاضیة 98264 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة سوھاج

7/1/2016 242265 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة كابسى 
للدھانات

4/1/2016 295680 مناقصة 
محدودة

االغذیھ المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة كاترن 
بالس

10/1/2015 21000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة كالوباك

7/1/2016 1500 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كانوتك

7/1/2016 1837 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالقاھرة

11/23/201
6

378 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة كبیو ھاوس

7/1/2015 1682 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كرافتكو 
 لتجارة الورق

10/1/2016 70000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج

7/1/2015 3124 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة كسبر 
للتجارة والصناعھ

10/1/2015 21770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 15444 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة كالودز 
للحلول المتكاملة

1/1/2016 12180 ممارسة 
عامة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 2832 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2015 14200 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة كالودز 
للحلول المنكاملة

7/1/2016 35000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كلنیالب

7/1/2016 102160 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 3521.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كلین الیف 
لالستیراد 
والتوریدات

4/1/2016 115000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ  شركة كلینیالب
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4/1/2016 205000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ صغري شركة كلینیالب

7/1/2016 6500 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 9750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 19265 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى جامعة 
األزھر - مدینة نصر

قطاع الصحة جھاز إدارى

1/1/2016 4700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 23400 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 23400 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 54250 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

4/1/2016 700 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/2/2015 34540 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة كمبیو 
جورج

4/1/2016 119200 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة كمبیو 
سیرف

8/15/2016 2440 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كمبیو مان

7/1/2016 378 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة كمبیو 
ھاوس

10/1/2015 1500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

4/1/2016 4833 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 257117 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة كمبیوتك

7/1/2016 2100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 7700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید

1/1/2016 43300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید
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10/1/2015 846000 مناقصة عامة صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة 
كمبیوروتس

صغري

4/1/2016 4700 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة كمبیومان

7/1/2015 18516 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة كنوز الفؤاد 
للتجارة

1/1/2017 1300655 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ شركة كنوز 
للتجارة 

4/1/2016 والتوریدات 670764 مناقصة عامة أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 17327 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

7/1/2016 1875 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 3300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

7/1/2016 7280 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2015 34447.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 108990 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

1/1/2016 19337 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط

4/1/2016 1498 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة كنوز 
للتجارة 

والتوریدات ( عن 
طریق الشراء 
( المركزي

7/1/2016 998000 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام وزارة 
الطیران المدنى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة كوالتي 
لتكنولوجیا 
المعلومات

1/1/2016 4333 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة كوالیتى

4/1/2016 5350 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة كوبى ترید 
لتورید مھمات 
المكاتب

10/1/2016 1430 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة كوبى تك

10/1/2016 880 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة كوبي تك

1/1/2017 350 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة

7/1/2015 640 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة كورا الب
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7/1/2015 640 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة كورنا الب صغري

1/1/2016 3311 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة كورنال 
 الب

4/1/2016 1807 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 431000 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كوست

1/1/2016 27895 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة كولبس 
العالمیة

4/1/2016 55385 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة كونى

4/1/2016 107750 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  شركة كویست

7/1/2016 6500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 2895 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة كي تي سي 
للمعدات واالدوات 

المكتبیة
7/1/2016 1050 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة كیرمیدیكال

7/1/2016 437 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة كیمادیجتو

4/1/2016 172477 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة كیمت

7/1/2016 8676 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كیمست

7/1/2016 14185 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 43050 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كیموتك

8/15/2016 600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كیمیكال

1/1/2016 5825 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كیمیكال 
بالست

4/1/2016 2850 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة كینجضم

4/1/2016 2670 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كیو الدولیة

4/1/2016 9790 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

7/1/2016 25925 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة كیو الدولیة 
للخدمات والتجارة
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12/7/2016 12000 اتفاق مباشر مواد ومھمات 

متنوعھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة كیوتك صغري

7/1/2016 250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الب توب

10/1/2016 300 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الب توب 
بدمیاط

4/1/2016 1675 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة الب توب 
للكمبیوتر بدمیاط 
الستاذ/ عبد هللا 
الدمرداشي

4/1/2016 63610 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة الب توب 
ماركت

1/1/2016 36520 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الب 
دایمنشت

1/1/2016 19155 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة الب 
دایمنشن

1/1/2016 122 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة الب سیستم

4/1/2016 3250 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 3410 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 29000 ممارسة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المستشفیات الجامعیة 
بالقاھرة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة الیت ترید 
ایجبت

4/1/2016 14310 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة الیف ترید 
ایجیبت

1/1/2016 117294 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة الیف 
تكنولوجي

4/1/2016 53350 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة لبیب دمیان 
یوسف

4/1/2016 19085 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 50714 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة لوتس 
لصناعة الزجاج 
واالجھزة

10/1/2015 2725 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة لوتس 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 140 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة لوتس 
للتوریدات

4/1/2016 178 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة
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1/1/2016 187 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة لوتس 
للتوریدات

صغري

1/1/2016 1184 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 6512 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 236 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 35 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة لیزر تك

10/1/2016 155 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

10/1/2016 215 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

1/1/2016 770 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة لیناتك

7/25/2016 13319 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة لیوسى 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 2100 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة ماتركس

1/2/2015 4458 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة ماجد 
لتجارة المنظفات

1/1/2016 175 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ماجیك الب

4/1/2016 360 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 450 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 550 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 564 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 655 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 858 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 890 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1025 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1736 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 6050 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 12000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة ماجیك 
 لالعمال الھندسیة
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7/1/2016 15950 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 

و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ماركت 
لیدرز

صغري

10/1/2016 444852.75 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة ماركو 
للتجارة

4/1/2016 1305 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة 
ماركوفارمیت

10/1/2015 6152 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مارین تك

7/1/2016 3388 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ماس الطبیة

11/15/201
6

18700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ماس 
لالستیراد 
والتصدیر

4/1/2016 11792 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة ماس 
لالستیراد 
والتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 30410 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 1080 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ماستر 
الكترونك

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ماك 
للخدمات الھندسیة

1/1/2016 174475 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مالتى ام 
 جروب

4/1/2016 5400 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة مالك 
للخدمات الھندسیة

1/1/2017 8000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مان تراك

4/1/2016 4125 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة مان 
للتوریدات 
4/1/2016العمومیة 2508 مناقصة 

محلیة
مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 

والریاضة
1/1/2016 63463 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ  شركة مانتراك

7/1/2016 48260 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة

10/1/2016 28373 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 17961 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 21945 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة مایك 
للھندسة 
والمقاوالت
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7/1/2016 43285 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة متیورى صغري

7/1/2016 85222 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى جامعة 
األزھر - مدینة نصر

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة مجموعة 
النیل الطبیة

1/1/2016 46125 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة محطة 
موبیل بنھا

4/1/2016 1155 ممارسة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة محمد 
ابراھیم محمد 
ابراھیم

1/1/2016 629 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة محمد 
ابراھیم 

محمدابراھیم عبد 
الجلیل

10/1/2015 198 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة محمد احمد 
لطفى وشركاة

1/1/2016 11319 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة محمد انور 
عبد المجید

1/1/2016 3388950 ممارسة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة محمد 
حمدان محمود

10/1/2015 513 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة محمد 
زكریا

4/1/2016 168406 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة محمد عبد 
العاطي

1/1/2016 439200 مناقصة عامة میاه میاه و إناره مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة محمد عبد 
اللطیف الیماني

1/1/2016 798 ممارسة 
محدودة

مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة محمد 
محمد غریب

1/1/2016 200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة محمد 
محمد یاقوت

1/1/2016 25 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة محمد 
یاقوت

1/1/2016 46 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 110 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 186 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 99443 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة محمدعبد 
الفتاح محمد 
عثمان
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4/1/2016 3924 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 

لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة محمود عبد 
العزیز الغمري 
لالدوات الصحیة

صغري

7/1/2016 2228535 مناقصة عامة صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة مرادكس 
لالنشاءات 

ورصف الطرق
4/1/2016 66 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة مرجان 
للكیماویات ( 
وزارة الدولھ 
( لالثار

10/1/2015 2079 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة مرسیلیا 
للخدمات وصیانة 

المبانى
7/21/2016 10989 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة مركز 

تجھیزات العلوم
7/1/2016 147600 ممارسة 

عامة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة مصر 
الحدیثة

1/1/2017 949 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ شركة مصر 
 الشرق االوسط

1/1/2016 646 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

4/1/2016 1441 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة مصر 
الفیوم للتجارة

7/1/2015 285 مناقصة 
محدودة

البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة مصر أون 
الین

10/1/2016 285 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 227920 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة مصر 
اونسكا 

للمسحضرات 
الطبیة

2/19/2017 936197 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مصر 
سیرفیس

10/1/2015 72666 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة مصر سینا

4/1/2016 49000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة مصر سینا 
للتوریدات

7/1/2015 1500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
لتجارة االدوات 
 الصحیة

1/2/2015 18040 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة مصر 
لصناعة التبرید 
والتكییف

7/1/2016 25 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
لصناعة كیماویات

7/1/2016 8910 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مصر 
لالطفاء واالمن 
الصناعي
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 3742578 اتفاق مباشر نفقات تأمین و 

 عمولھ
نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة مصر 
 للتامین

صغري

10/1/2015 3575 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مصر 
 للتجارة الداخلیة

1/1/2016 71488 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
للتجارة والتسویق

7/1/2015 956 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
للتجارة 

 والتوریدات
4/1/2016 35000 ممارسة 

محدودة
اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة مصر 
للمعدات الزراعیة

 

7/1/2015 2079 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصر 
والشركة االوسط

4/1/2016 45360 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مصریة 
تایرز

4/1/2016 1000 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة مصطفي 
ابراھیم محمد 
ابراھیم

4/1/2016 7940 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الزراعة

1/1/2016 200005 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة مصطفي 
محمد امین

4/1/2016 67500 مناقصة عامة صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة مطروح 
الحدیثة

4/1/2015 2116800 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة مطروح 
لخدمات الطرق 
والمقاوالت

10/1/2016 19500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مفكو 
حلوان

7/1/2015 2500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مكة 
للتجارة اوالد 
الدجدج

12/7/2016 260 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة مكة 
 للتوریدات

7/1/2015 37500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة مكتب نور 
للتوریدات
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4/1/2016 32053 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة مناع  دیاب 
عبد السالم

صغري

1/1/2016 1408 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة منجى على 
سالمھ

7/21/2016 5350 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة منى 
للتجارة 
والتوریدات

4/1/2016 19573 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة مني 
للتجارة والتورید

1/1/2016 6915 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة مھندس عبد 
 الستار البوھي

7/1/2016 6875 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى شركة مودرن 
لمھمات المكاتب

7/1/2016 75000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة موز عي 
بیطري مصر

5/29/2017 40500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة موزعة 
بیطري مصر

3/1/2017 34920 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة موزعي 
 بیطري مصر

3/1/2017 141129 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 93700 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة الغربیة

1/1/2016 15823 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط

4/1/2016 9840 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة موست 
تكنولوجي

10/1/2015 308 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة میاه 
االسكندریة فرع 

محرم بك
7/1/2016 8500 مناقصة 

محلیة
تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الفیوم إدارة محلیھ شركة میاه الشرب
 

1/1/2016 488 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط

4/1/2016 2000 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة میاه الشرب 
بدمیاط

4/1/2016 4848 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره مدیریة الطب البیطرى

7/1/2015 114392.5 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة میت 
یورس الفادى

7/25/2016 8326 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة میدكر 
ایجیبت

1/1/2016 5819 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة میدیكال 
كیر لالجھزة 

الطبیة واالنظمة  
الھندسیة

4/1/2016 5008 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة میدیكاالب 
دمنھور
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7/1/2016 21158 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى جامعة 

األزھر - مدینة نصر
قطاع الصحة جھاز إدارى شركة میدیكر 

ایجیبت
صغري

4/1/2016 24400 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى شركة میدیكس 
تكنولوجى

4/1/2016 3965 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة میدیكو

4/1/2016 4880 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة میدیكو 
لالجھزة العلمیة

7/1/2016 5250 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة میراترید 
انترناشیونال

7/1/2016 411 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة میركوالب

7/1/2016 1921 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 7592.8 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 8217.8 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 9450.5 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 10399.6 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 22732 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 671220 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة میسلو 
 مصر

1/1/2016 5500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة میسلو 
مصر وشمال 

افریقیا
10/1/2016 330 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ شركة میكرومیدیا

10/1/2016 9435 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة میالكو

10/1/2016 175 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط

10/1/2016 57000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 3850 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركة میالكو 
لالجھزة العلمیة

7/1/2015 450 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مینا انتر 
ناشونال

1/1/2016 24670 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة مینا تكنو 
برنت

4/1/2016 84700 مناقصة عامة مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة مینا مارك

4/1/2016 28760 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ شركة مینا 
ماركت بقنا
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4/1/2016 4180 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

اإلجتماعیة
محافظة قنا إدارة محلیھ شركة مینا 

ماركت بقنا
صغري

7/1/2016 1638.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 936 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة نابلكو 
لتجارة 

المستلزمات 
المكتبیة

4/1/2016 360 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة نبیل حبیب 
مرقص

7/1/2016 86766 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة نبیل فتحي 
مرزوق

11/15/201
6

9850 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة نبیل محمد 
عرفان

7/1/2016 55550 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة نت فالى 
 جروب

1/1/2016 19453 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة نترو میدیكا

7/1/2016 7875 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة نصر 
الكماویات

7/1/2016 10000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة نصر 
الكیماویات

7/1/2016 7000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة نصر 
للكیماویات

7/1/2016 7850 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 35829 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة نظم التحكم 
المتقدمة

4/1/2016 243400 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ شركة نظم 
المعلومات 
المتكاملة

4/1/2016 24557 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة نظم 
المكاتب المتكاملة

4/1/2016 6600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ
7/1/2015 31130 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة نعمان 
الھندسیة

4/1/2016 77097 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ شركة نفیسة 
حسین محمد
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 9879 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة نفیسة 
محمد عبد الوھاب 

عبد الفتاح

صغري

4/1/2016 58910 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة نور 
 االسالم

1/1/2016 750 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

4/1/2016 2400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 31236 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة نور 
االیمان للتوریدات

4/1/2016 178496 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 180947 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 39750 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 1546.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 150000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة نور العلمیة
 

7/1/2016 225000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 279000 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة نور العلمیة 
التجاریة

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

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة نور المیر 
لقطع غیار 
السیارات

7/1/2016 2880 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة نور الھدى 
 للتوریدات

7/1/2016 1408 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

4/1/2016 932.25 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

10/1/2016 22000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة نور 
للتوریدات 
الحكومیة

10/1/2016 50000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج
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7/1/2015 24795 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة نور 
للتوریدات 
العمومیة

صغري

10/1/2016 41385 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة نوفلكو 
للمقاوالت 
العمومة

10/1/2016 61008 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة نوفلكو 
للمقاوالت 
العمومیة

10/1/2016 501516 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 119070 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ شركة نوفلكو 
للمقاوالت 
والرصف

10/1/2016 150000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2016 3504 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ني داتا 
لالنترنت

4/1/2016 330 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة نیشان 
وحسن

7/1/2016 820 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2015 6336 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة نیو سوبر 
باور

1/1/2016 5801.29 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة نیو فى اى 
بى

1/1/2016 5801.3 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 13616 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة نیو فى اى 
 بى لیمتد

4/1/2016 18060.85 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 950 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى شركة نیو في اي 
بي لیمتد

10/1/2015 3242 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة نیو 
لیزربرنت

10/1/2015 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة نیو میدالب
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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 4450 ممارسة 

محدودة
نفقات دعایھ نشر واعالن 

ودعایھ 
واستقبال

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة نیو ویف 
للدعایة

صغري

4/1/2016 6300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة نیوترندس

4/1/2016 1996 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز البحوث 
الزراعیة

7/1/2016 3745 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ شركة نیوستار 
 میدیكال

1/1/2016 77750 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة نیوفریت 
للمصاعد والساللم 

 الكھربائیة
7/1/2016 18064 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لتنفیذ 

المشروعات الصناعیھ 
والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة نیوفى اى 
 بى

1/1/2016 2690 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة نیونى اى 
بى لیمتد

4/1/2016 8613 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ھابو 
لالدوات 
الكھربائیة

7/1/2016 15650 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ھابى كار

4/1/2016 22115 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ شركة ھانو 
دمنھور

4/1/2016 409750 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة ھانومكس 
لصناعة 
الكاوتشوك 
والبالستیك

1/1/2016 330 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ھاوس تك 
للتجارة

4/1/2016 37548 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة ھاى باور

1/1/2016 6129 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ھاى تك 
ااتوریدات 
 العمومیة

7/1/2016 1980 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة ھاى تك 
للمشروعات 
التجاریة

10/1/2016 15580.3 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھاى 
تكنولوجى

7/1/2016 12300 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 18000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ شركة ھاى سبید
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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 1152 ممارسة 

محدودة
صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھاى سكاى 
 تكنولوجى

صغري

4/1/2016 91200 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھاى 
 كوالیتى

1/1/2016 1467 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة ھاي 
تكنولوجي

4/1/2016 6300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

5/10/2017 31160 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 226755 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ شركة ھاي سبید 
للتجارة والتسویق

7/1/2016 2750 ممارسة 
محدودة

اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركة ھاي سكاي
 

7/1/2016 2244 ممارسة 
محدودة

صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التنظیم 
واإلدارة

7/1/2016 65000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ھاي سنس 
تكنولوجیا

1/30/2016 65000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ھاي سینس

4/1/2016 25000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة ھایدلینا 
للصناعات الطبیة

4/1/2016 22500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شركة ھدیر لینا 
للصناعات الطبیة

10/1/2015 219780 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة ھنكل 
للتقنیات مصر

7/1/2016 5088 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة سوھاج إدارة محلیھ شركة ھوم برنت 
للكمبیوتر

4/1/2016 1843202 مناقصة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ شركة ھیدرولیك 
 مصر

7/1/2015 99132 مناقصة 
محدودة

مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

10/1/2015 25291 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة ھیلتون 
لالدوات الصحیة

4/1/2016 1430 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة ھیلثى 
فاملى

10/1/2016 4373.1 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة ھیلثى 
 فامیلى

7/1/2016 5060 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 21795 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ھیمھ لقطع 
الغیار

7/1/2016 56277 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ھیومان 
 ایجبت
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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 9400 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ھیومان 

الب
صغري

7/1/2016 12300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 12650 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 14200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 43326 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 129.25 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة وادى 
الحریة

1/1/2016 827.75 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 44350 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى شركة وادى النیل 
لالنظمة الحدیثة

1/1/2016 18560 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى شركة وایت سون

4/1/2016 168841.2 ممارسة 
عامة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة وایت مون 
لتجارة الورق

10/1/2015 1273 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ شركة وسائل 
النخیل

7/1/2015 5197 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركة وفاكیمیكالز

1/1/2016 4882 اتفاق مباشر مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة وقایة 
لمكافحة الحریق

1/1/2016 4882 اتفاق مباشر نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

10/1/2015 700 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ولید یسري 
 ابوزید

4/1/2016 4954 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شركة ومكتبات 
برناسوس 

للصناعة والتجارة
10/1/2015 2296.21 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ومكتبات 

سمیر وعلى
4/1/2016 853 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى شركة ومكتبات 

 سید وعلي

7/1/2015 935 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ شركة یاتوتك 
االسكندریة

4/1/2015 85728 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة یاسر 
الشلبي للمقاوالت 
والتوریدات
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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 7498000 مناقصة 

محدودة
صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركة یسرى وابو 
 الفتوح للمقاوالت

صغري

4/1/2016 4565 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة یعود تویوتا

1/1/2016 1650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة ینتكو

10/1/2015 2820 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركة یوتاتید  
 تلیكوم

7/1/2016 505 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ شركة یوسف 
لقطع غیار 
السیارات

1/1/2016 96954 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شركة یوطا

1/1/2016 129109 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 6000 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركة یونایتد 
تلیكوم

10/1/2016 38500 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة سوھاج

4/1/2016 8218.95 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى شركةالمعادى 
الھندسیة

1/1/2016 7722 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شركةجیتكو مصر

4/1/2016 18236 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ شركةحول العالم 
لالستیرادوالتصدي

ر
1/1/2016 297 اتفاق مباشر مستلزمات 

تصویر
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركةعالء عرفھ 
 المتولي

1/1/2016 2098 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركةعالء علي 
  عرفة المتولي

10/1/2015 1567 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ شركةنادر عبدهللا 
 الدمرداش

1/1/2017 259 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركت فرست 
مان للتوریدات

4/1/2016 259 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركت فرست 
مان للتوریدات 
العمومیھ

4/1/2016 3960 مناقصة 
محلیة

مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركت فرست 
ىمان للتوریدات 

العمومیة
7/1/2015 2871 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ شركو اما للتجارة 
والتوریدات
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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 770 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركو رویال 

بوجین
صغري

4/1/2016 825 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ شركو كورناالب

1/1/2015 1199 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شركو=ة صناعة 
وسائل النقل

1/30/2017 87322 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة المنیا إدارة محلیھ شریف احمد 
موسي

1/30/2017 62082 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

1/1/2016 4960 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ شریفكو 
للصناعات 
المعدنیة

10/1/2016 5280 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ شلركة تكنوویف

10/1/2016 41810 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 142208 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 224141 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 64715 ممارسة 
عامة

عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ شھاب مصر

10/1/2015 10930 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ شھار للمقاوالت

1/1/2016 1710 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ شؤكة بایوتك

10/1/2016 441 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ صابر سنتر 
لالدوات الصحیة

1/1/2016 278810 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ صبرى عبد 
الحمید صادق

10/1/2016 2530 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ صفوان

7/1/2016 120 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ صالح الدین 
اسماعیل 
الطوبجى

7/1/2016 1695 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ صالح الدین 
 للتوریدات
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7/1/2015 50 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 

عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ صالح محمد عمر صغري

10/1/2015 50 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 8230 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى صالح یوسف 
عبد الھادي

7/1/2016 39800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة

7/1/2016 509270 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ صموئیل صبحي 
عبد المالك

7/1/2016 193600 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى صن رایز

7/1/2015 309000 مناقصة 
محدودة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ صن للطاقة 
المتجددة

10/1/2016 22382 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ صیدلیة ابو الغیط

4/1/2016 199 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ صیدلیة مجدي 
عبد الفتاح

1/1/2016 4181.4 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ صیدناوى

4/1/2016 2697.75 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ ضشركة بیوجین 
لالستیراد 
والتصدیر 
والتوكیالت 
التجاریة

7/1/2016 2697.75 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 2970 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ طابا لخامات 
 الطباعھ

7/1/2015 3520 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 4840.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى طابا میدیكال

4/1/2016 38116 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ طابا میدیكال فارم

1/1/2016 4024.9 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ طابعة لیزر جیت 
400

1/1/2015 2946900 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح إدارة محلیھ طارق محمد 
رشاد
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10/1/2017 389079 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ طاھر حماده 
محمد

صغري

1/1/2017 389079 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 113 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ طلعت

1/1/2016 248500 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى  طنطا موتورز

1/1/2016 212594 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ طھ عباس ابراھیم
 

1/1/2016 310788 مناقصة عامة نفقات االمن و 
الحراسھ

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 51375 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ طیبة لتجارة 
الورق

4/1/2016 31591 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى طیبة للخدمات 
الطبیة

4/1/2016 33689 مناقصة عامة اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى طیبة للخدمات 
العلمیة

4/1/2016 15269 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

10/1/2015 15138 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ظریف جرجاوى 
مصطفى

7/1/2016 6200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ عادل احمد بخیت

1/1/2017 382950 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ عادل حسن 
بصرى

1/1/2017 390940 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 4061918.2
5

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  عادل عبد الخالق

10/1/2015 690 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ عادل واوالده
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7/1/2016 418070.19 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ عاطف حبیب 
رزق وشركاه

صغري

4/1/2016 1850 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ عالم اإلكسسوار

4/1/2016 1850 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عبد الباسط 
لألدوات الصحیة

10/1/2016 2330 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ عبد الحلیم 
السكري

1/1/2016 187520 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ عبد الحمید فتحي 
عبد الحمید

10/1/2016 489250 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

10/1/2016 489250 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ عبد الحمیدفتحي 
عبد الحمید

7/1/2016 3118.5 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى عبد الرازق سید 
على وشریكھ

4/1/2016 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عبد الرحمن 
شاھین

7/1/2016 733825 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ عبد الرحمن عبد 
العال

10/1/2015 13274 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى عبد الرحمن 
 لالدوات الصحیة

10/1/2016 58807 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ عبد الرحیم احمد 
حمایة

7/1/2016 1101138 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ عبد الرحیم احمد 
محمد

1/1/2017 3752878 اتفاق مباشر مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2017 139370 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ عبد الرحیم احمد 
محمد حمایة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 228.8 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عبد الرحیم 
 االنصارى

صغري

10/1/2015 8223.85 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 12537.35 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 70 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ عبد السالم موسي

10/1/2016 145 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى

7/1/2016 234837 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ  عبد الفتاح صابر

1/1/2016 148428 مناقصة 
محلیة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة

7/1/2016 24000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 2216 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ عبد القادر شامة

7/1/2016 10000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ عبد هللا حسن

7/1/2015 618 مناقصة 
محلیة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ عبد هللا عبد الحلیم

10/1/2016 2962 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ عبد هللا عبد الحلیم 
محمود

7/1/2015 550 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ عبد هللا محمود 
محمد جودة

7/1/2016 364852 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الغربیة إدارة محلیھ عبد هللا نعمة هللا 
 توماس

10/1/2015 3300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ عبد المجید محمد 
سلطان

10/1/2016 500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ عبد المطلب عامر

4/1/2016 5596 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ عبده احمد محمد 
الموجى

7/1/2016 1080 مناقصة عامة خدمات ابحاث و 
تجارب

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ عبده عبده الحمید 
ابو میره

4/1/2016 29700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى عبر البحار 
للتجارة

4/1/2016 38500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى عبر البحار 
للتجارة والتوزیع

1/1/2016 475 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ عرب جروب

4/1/2016 1600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 2550 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 7122 مناقصة 

محدودة
مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 

لآلثار
قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى عرب جروب 
للتجارة

صغري

7/1/2016 780 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ عرفة للخراطة 
المیكانیكیة

7/1/2015 11550 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى عز الدین للتجارة 
واالستثمار

1/1/2016 97500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عصام اب راھیم 
صادق

10/1/2015 1950 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ عصمت محمد 
السید حسن

7/1/2016 2370 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عكرة لالستیراد 
والتصدیر 
7/1/2016والتوریدات 450 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 9365 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 7526 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 4125 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عالء الدین رفعت 
عیسى

1/1/2016 712 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عالء الدین رفعت 
عیسي

10/1/2015 4250 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ عالء الدین محمد

10/1/2015 4000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 4500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 5000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 6000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 1410 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عالء عبد الغني 
السید

7/1/2016 17318 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالء عرفة

7/1/2016 147193 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم
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7/1/2016 5949 مناقصة 

محدودة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالء عرفة صغري

7/1/2016 12900 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 26089 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 5460 مناقصة 
محدودة

مستلزمات 
موسیقى

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2015 1080 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى  عالء على عرفة

10/1/2016 117400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عالء على عرفة 
المتولى

1/1/2016 23880 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط

7/1/2015 5040 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى عالء على عرفھ

7/1/2015 1500 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

4/1/2016 975 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالء علي عرفة

4/1/2016 32489 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 9286 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالء علي عرفة 
المتولي

4/1/2016 193265 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 7193 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 315 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالء علي عرفة 
متولي

7/1/2016 140000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ عالء مختار 
مصلحى سمرة

4/1/2016 2844 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ عالءعلي عرفة 
المتولي

4/1/2016 13520 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ على حسن على 
الحوشى

4/1/2016 8666 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2017 18118328 اتفاق مباشر مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ على عالم احمد

4/1/2016 5000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى على موسى على 
الشریف واوالده
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7/1/2016 166126 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ علي احمد 
مصطفي

صغري

4/1/2016 1635 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ علي محمد احمد 
علي

7/1/2016 69455 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى علي محمد علي

4/1/2016 1848 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ علي محمد عیش

10/1/2015 1690 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ علي محمد محمود

1/1/2016 2141667 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ عمار حسین عمار

1/1/2016 1252030 مناقصة 
محدودة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 275320 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2017 364162 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ عمر حسب هللا 
عبد الراضى

1/1/2016 14433 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ عمرو حمدى عبد 
السالم

4/1/2016 138150 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

1/1/2016 400534 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

4/1/2016 89943 مناقصة 
محلیة

صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

10/1/2016 17209 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ عمرو للمقاوالت

1/1/2016 510 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عمرو مجدى 
للتوریدات

10/1/2016 2085 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 505 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة
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10/1/2015 2000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عمرو مجدى 
للتوریدات

صغري

1/1/2016 4001.5 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 450 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عمرو مجدي 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 632.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ عمرو محمد جابر 
محروس

4/1/2016 632.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 17500 ممارسة 
محدودة

اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ عمرون للمقاوالت

10/1/2016 95700 ممارسة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

10/1/2016 2650 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ عوني كمال 
ابراھیم

1/1/2016 2385 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ غاز مصر

7/1/2015 1480 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ غانم عبد العظیم

10/1/2015 2200 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى غتورى میدیكال 
سابالى

7/1/2016 2700 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة سك العملة قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى غرفة خدمات 
القوات المسلحة

7/1/2016 1400000 ممارسة 
عامة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى غلیونجى

4/1/2016 82000 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 349500 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 11980 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 26370 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 317400 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2016 354680 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 253800 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

244

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM
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7/1/2016 7920 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ غلیونجى صغري

1/1/2016 30600 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ غلیونجي

1/1/2016 47500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 48000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 49800 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 49989 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 10000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 42300 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 45000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 47700 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 48500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 49989 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 49950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 72 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

1/1/2016 42300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة

7/1/2016 7480 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ فارامیدیكال

7/1/2016 2555 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ فارما اوفر سیز

7/1/2016 249284.58 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى فارما اوفرسیز

4/1/2016 7920 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ فارما ترید

1/1/2016 71912 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

10/1/2015 57500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 21250 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى فارماترید الدولیة
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4/1/2016 190 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ فاضل لقطع 
الغیار

صغري

4/1/2016 8599 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ فالكون لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2016 8136 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ فالكون للمصاعد

10/1/2016 4762 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

7/1/2016 11800 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ فاین تك

7/1/2016 33950 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 44000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 9075 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ فاین تك 
للتوریدات

5/10/2017 252050 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح

10/1/2016 45400 مناقصة 
محلیة

اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ فتحي الحمید 
فتحي عبد الحمید

7/1/2015 4650 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ فراشة الحاج 
حسن متا

12/1/2016 6780 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ فرسان الیمامة

10/1/2015 2150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ فرست

1/1/2016 24020 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ فرست تكنولوجى

7/1/2016 35000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

قطاع حمایة البیئة ھیئات خدمیھ فرست للتوریدات

7/1/2016 170000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

7/1/2016 4890 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ فرست للكمبیوتر

1/1/2017 393172 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ فرغلى السید 
محمد احمد

10/1/2016 1175 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ فرویز للتجارة

7/1/2015 650 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ فرى ھاند 
لالطارات
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7/1/2015 660 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ فرى ھاند 
لالطارات

صغري

1/1/2016 335 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 425 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 580 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 620 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 620 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 650 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 660 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 820 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 930 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 1130 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 1600 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 1680 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 2460 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 2460 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 2560 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 2560 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 2560 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 2760 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة
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1/1/2016 2900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ فرى ھاند 
لالطارات

صغري

4/1/2016 3040 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 4840 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 5800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 7680 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 11920 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

8/1/2016 497 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ فري للھندسة 
الكھربائیة

10/1/2015 9800 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى فریش كول 
للتكییف

1/30/2017 119585 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة المنیا إدارة محلیھ فلیب ھنري 
سیلایر

4/1/2016 2016 ممارسة 
محدودة

اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ فندق المحروسة 
بالزقازیق ( 
10/1/2016( الشرطھ 896 ممارسة 

محدودة
اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 5200 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ فندق جرین 
ھاوس

4/1/2016 172480 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ فؤاد السید عبد 
المھدى وشركاه

7/1/2016 5788 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ فوزیة ابراھیم 
حسن البوصي

7/1/2016 140 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ فوزیة حسن 
الوصي

1/1/2016 5148 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ في جون

4/1/2016 355330 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ فیروارتس لالثاث 
المكتبى

1/1/2016 2300 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ فیزا للسیاحة

1/1/2016 6000 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 70400 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى فیمتو ترید

7/1/2016 81749.85 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ فیمتو ترید 
لالستیراد 
والتصدیر 
بالقاھرة

10/1/2015 32154 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ فیوتشر 
الیكترونیك
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التاریخ /30-06-2017
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 2125 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ فیوتشرسیستم صغري

7/1/2016 185 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ قاصد كریم 
الضاءة الحدیثة

7/1/2016 165 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ قاصد كریم 
لالضاءة الحدیثة

1/1/2016 21000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى قرناء مصر

4/1/2016 1100 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ قسم السیارات 
للمدیریة

7/1/2016 1245 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ قطاع توزیع 
الجرائد بالبحیرة

10/1/2016 1200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ قندیل للرحالت

7/1/2016 277610 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ قیادة المنطقة 
الغربیة العسكریة

7/1/2016 2705 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ك . ا . فارما

7/1/2016 450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كابا كیر

7/1/2015 205500 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ كاتر لالثاث 
المكتبى

4/1/2016 61650 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كاردیو كیر

1/1/2016 16500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كاردیوكیر

7/1/2016 1080 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ كاس النصر

7/1/2016 2695 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كالكس المتحدة

4/1/2016 7245 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ كامبل نولبیع 
وتورید مالبس 
وادوات ریاضیة

4/1/2016 17864 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ كامیلیا احمد حسن

7/1/2016 40111 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ كایرو اجیبت

7/1/2015 527 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ كایرو اوفیس

7/1/2015 225 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 225 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة
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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 9641 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة مطروح إدارة محلیھ كایرو جبت سنتر صغري

7/1/2016 9641 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ كایرو جیبت سنتر

1/1/2016 43995 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

البیت الفنى للموسیقى 
ودار األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ كایرو ماستر 
للتجارة

4/1/2016 24000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كایرو مید 
للمعدات الطبیة

7/1/2016 11330 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ كایروجیب سنتر

7/1/2016 36000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كایرومید للمعدات 
الطبیة

7/1/2016 3570 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة القوى العاملة محافظة سوھاج إدارة محلیھ كذا

4/1/2016 12000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ كذا لون

7/1/2015 2793 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ كرم حسن كرم

7/1/2016 1632 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى كالودز للحلول 
المتكاملة

1/1/2016 5900 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة

1/1/2016 9867 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 2593 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 2940 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 9500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كلنیالب

1/1/2016 1500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كلیة الزراعھ 
بمشتھر

7/1/2016 16250 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كلیة العلوم جامعة 
المنصورة

4/1/2016 4500 اتفاق مباشر تلیفون البرید و 
اإلتصاالت

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كلیة علوم

10/1/2015 528 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ كلیفر جروب

10/1/2015 528 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ كلیفرز

1/1/2015 1190 اتفاق مباشر بدل انتقال للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  كلیك اتس
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2015 19200 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 

و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ صغري كلیك اتس

1/1/2015 9600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا

1/2/2015 4347 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى كلین الیف ترید

4/1/2016 8400 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  كلینالب

4/1/2016 60000 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ كلینیالب

4/1/2016 53220 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

1/1/2016 5500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 29700 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كلیوباترا

1/1/2017 30222 اتفاق مباشر صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ كمال الدین عز 
الدین

10/1/2016 49968 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ كمال الدین غز 
الدین

1/1/2016 20560 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ كمال الشامي 
للكاوتش 
والبطاریات

1/1/2016 37.75 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كمال سعد

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

4/1/2015 2900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  كمال محمد سعد

10/1/2015 62260 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ كمبیو ساینس

10/1/2015 131725 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

1/2/2015 20077 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى كمبیو سیرف

7/1/2016 27507.72 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
1/1/2016 25505 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام صندوق تمویل نشاط 

ومشروعات دار 
األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ كمبیو لیز ارت صغري

11/15/201
6

14305 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى كمبیو ھاوس

1/1/2015 10600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  كمبیوتر العالمیة

10/1/2015 33237 مناقصة 
محدودة

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

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى كمبیوتر ھاوس

4/1/2016 6240 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كمبیوتك

1/1/2016 34000 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  كمبیوتك العالمیة

7/1/2016 114 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ كمبیوتك 
لمستلزمات 
الكمبیوتر

1/1/2016 9130 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ كنترول جروب

7/1/2015 600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ كنجار لالدوات 
الریاضیة

10/1/2015 650 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 165920 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ كنسبت

10/1/2016 8000 ممارسة 
محدودة

اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ كوالتي

10/1/2016 3300 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ كوالیتي

10/1/2015 201362 مناقصة عامة االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كورمید

4/1/2016 41818 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 1300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 4500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 1435 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

4/1/2016 1955 مناقصة 
محدودة

االدویھ المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  كورنال الب
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4/1/2016 1950 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى صغري كورنال الب

4/1/2016 6468 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

2/1/2016 3272 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2017 4011 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ كونتراك للمصاعد

4/1/2016 24750 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ كوني

4/1/2016 23100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كویست "دار 
النظم 

والتكنولوجیا 
"المتقدمة

10/1/2015 93100 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ كیمكال بالست

1/1/2016 22152 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى كیمیت

4/1/2016 250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كیمیكال للبناء 
الحدیث

4/1/2016 3750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ كیور جروب

10/1/2015 17600 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  الب سیرفیس

7/1/2016 126618.8 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى  الیف ترید

1/1/2016 25255 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الیف ترید ایجیبت

10/1/2015 3340 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ الیف تریز 
ایجیبت

4/1/2016 580 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى الیف تكنولوجي

1/1/2016 8745 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ الیف كیر 
تكنواوجي

10/1/2015 3338 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى لبیب دمیان

10/1/2015 5500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 15300 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

7/1/2016 166 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ لطفى حسونة

7/1/2016 2300 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ لمسة خیال 
للدعایة

10/1/2016 330 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ لوتس للتورید 
والتجارة
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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 3146 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة القوى العاملة محافظة 

اإلسكندریة
إدارة محلیھ صغري لوتس للتوریدات

4/1/2016 245 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

1/1/2016 1688 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 3146 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ لوست للتوریدات

7/1/2016 46860 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ لومینامید

7/1/2016 35 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة البحیرة إدارة محلیھ لیز تك لالحبار 
والطابعات

1/1/2016 106700 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ م      /ھشام 
محمد اسامة

4/1/2016 258693.75 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ م / ھشام محمد 
اسامة

4/1/2016 9350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ ماب للتوریدات 
الكھربائیة

1/1/2016 23980 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

10/1/2015 4400 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ماتریكس

1/1/2016 14020 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ ماج انتر ناشیونال 
للتوریدات

7/1/2016 285 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ ماجد محمد علي 
كھربائي سیارات

7/1/2016 270 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ ماجدمحمد علي 
كھربائي سیارات

10/1/2016 14000 مناقصة عامة صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ ماجیك العمال 
الھندسة

7/1/2016 1975 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ماجیك لألحبار

10/1/2016 125 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 370 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 55 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ماجیك لالحبار 
والتوریدات

10/1/2016 196 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 376 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 624.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة
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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 1112.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ماجیك لالحبار 

والتوریدات
صغري

1/1/2016 1117.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1530 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1786.86 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 2138.29 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 2325 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 35 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 2090 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 785 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 1300 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 71 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 2150 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 6840 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 25010 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 71 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 624.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

1/1/2016 80 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

تعلیم اإلسكندریة

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

تعلیم اإلسكندریة
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7/1/2016 18850 ممارسة 

عامة
مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مارتك صغري

4/1/2016 108900 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مارتك الطبیة

10/1/2016 11520 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ ماردیني 
للمفروشات

10/1/2016 67000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا
10/1/2016 150 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 

واإلدارة
محافظة سوھاج إدارة محلیھ مارك اوفس

10/1/2016 200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ مارك اوفیس

7/1/2016 1220 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ ماركت عبد 
الخالق

10/1/2015 1394.8 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مارینا موتورز

10/1/2015 4119 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ  مازن للتجارة

4/1/2016 12840 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مالتى جروب

10/1/2015 2004 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مالتى فارما

1/1/2016 6200 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 120000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 11000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2016 22127 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ مالتي ام

7/1/2016 57000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لنظافة 
وتجمیل القاھرة

قطاع حمایة البیئة ھیئات خدمیھ مانتراك

7/1/2016 28681.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
اإلنتاج الحربى

قطاع الدفاع 
واألمن القومى

جھاز إدارى مانو جروب 
للتوریدات

4/1/2016 2986.68 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مجدى على محمد

4/1/2016 7833 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مجموع ھدھد 
للعلوم

1/1/2016 1210 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مجموعة التجارة

1/1/2016 85500 اتفاق مباشر ابحاث ودراسات 
للمشروعات 
 االستثماریھ

متنوعھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ مجموعة العمار 
االستشاریة
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4/1/2016 1100 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
ھیئة النقل العام 

بالقاھره
قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مجموعة تطویر 
معدات االطفاء

صغري

7/1/2015 300 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مجموعة تنمیة 
المجتمع المحلي 
 "مطبعة العامریة

"

1/1/2016 3378 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مجموعة شركات 
 غبور

10/1/2015 2750 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مجموعة طیبة 
 للتوریدات

4/1/2016 3987 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محافظة 
االسكندریة

4/1/2016 2453 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ محروس زكى

1/1/2017 362666 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ محسن احمد 
محمد على

4/1/2016 2840 اتفاق مباشر مواد تزیت 
وتشحیم

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محطة موبیل بنھا 
الجدیدة

1/1/2016 10 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محل عیسي 
لألدوات 
الكھربائیة

10/1/2015 733 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ محالت االناقة 
 للمالبس

1/1/2016 7740 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ محالت الخیاط

10/1/2015 200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ محالت الدیب 
للریاضة

7/1/2015 4450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 5645.4 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ محالت الرضا 
والنور لألدوات 
الزراعیة بالعریش

10/1/2016 1110 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ محالت الشافى 
لالدوات الریاضیة

1/1/2016 32 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محالت المصرى

7/1/2016 1800 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ محالت المصریة

10/1/2015 12870 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى محالت جولدن 
ھاوس

7/1/2016 3480 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ محالت رضا 
سبورت لألدویة

10/1/2016 2518.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

7/1/2015 400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ محالت رفعت 
نور الدین
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1/1/2016 22500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى محالت عوف صغري

10/1/2015 4490 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محالت كاس 
العالم الریاضیة

10/1/2015 22500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى محالت محمد 
ابراھیم عوف

7/1/2016 100 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محالت محمد 
یاقوت

7/1/2016 223.3 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

التعلیم بالمنصورة

7/1/2015 2128 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ محالت محمود 
محمد یحي 
رشدان

7/1/2015 1847 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ محالت نبیل 
محمد عرفات

7/1/2016 53130 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة قنا إدارة محلیھ محالت وائل 
سنتر بقنا

10/1/2015 6000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محمد ابراھیم 
ابراھیم بحیرى

10/1/2015 750 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 9500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 37165 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد ابراھیم 
المطاھر

10/1/2015 1650 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محمد ابراھیم 
محمد ابراھیم

4/1/2016 200 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد احمد 
ابراھیم الصالح 

الخزائن

7/1/2016 234552.28 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ محمد احمد عبد 
العزیز قندیل

7/1/2016 4440 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة دمیاط إدارة محلیھ محمد احمد نصار

1/1/2016 125785.37 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محمد احمد نصر 
رضوان

4/1/2016 1150 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ محمد الریان
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 564110 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ محمد السطوحي 
احمد ملطي ( 
بالوحدةالصحیة 
بناصیة ملیح 
مركز شبین 
(الكوم

صغري

10/1/2015 1356 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محمد السید احمد 
على االبیض

7/1/2016 619951 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ محمد بدیر غازي 
الحناوي

7/1/2015 150 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ محمد جوھر

7/1/2016 1655743 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ محمد حسام الدین 
مصطفى كامل

10/1/2016 261938.75 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الغربیة إدارة محلیھ محمد حسن كمال 
البقرى

7/1/2016 27500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد حسین 
جلھوم

1/1/2016 60480 ممارسة 
عامة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد رمضان 
محمد مصطفى

1/1/2016 174475 ممارسة 
عامة

مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

1/1/2016 7500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى محمد سراج 
وشركاه

7/1/2016 3074580 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ محمد سعد محمد 
عبد العزیز

10/1/2016 6360 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محمد سعد محمد 
على

7/1/2016 2320 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ محمد سمیر

10/1/2016 1825 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ محمد صبري عبد 
المقصود

7/1/2016 50 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ محمد صالح عمر

7/1/2017 23882 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت

7/1/2016 3985 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
حرب
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1/1/2016 132267 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد طلعت 

عیس
صغري

1/1/2017 10996 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
عیسي

1/1/2017 15996 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2015 8600 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
عیش

7/1/2015 7548 مناقصة 
محلیة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 60.58 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
عیشھ

4/1/2016 111.2 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 117.8 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 141.31 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 155.52 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 168.9 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 219.24 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 236.55 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 256.73 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 596.45 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1577.55 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1722.1 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1730.85 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 3101.1 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 23512 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2475 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 6968.5 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة
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4/1/2016 1183.6 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
عیشھ

صغري

4/1/2016 86.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 173 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1522 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2422 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 8695 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 2090 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد طلعت 
محمد علیش

4/1/2016 107025 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
محمد عیش

10/1/2016 113 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 2451.9 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
محمد عیشة

4/1/2016 11082.5 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 142.22 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 194.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 559 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 2778 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد طلعت 
 محمدعیشھ

4/1/2016 32378 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2016 113 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2015 7077 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد عاشور 
شحاتھ

10/1/2015 640 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محمد عبد السالم 
ابراھیم خیر هللا

7/1/2016 1107 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة دمیاط إدارة محلیھ محمد عبد العزیز 
المصري
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1/1/2016 14520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة الشرقیة إدارة محلیھ محمد عبد الفتاح 

السید شامھ
صغري

1/1/2017 420 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محمد عبد الفتاح 
محمد

7/1/2016 439200 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ محمد عبد اللطیف 
الیمانى

1/1/2016 20832 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ محمد عبد 
المحسن محمود

4/1/2016 84500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز البحوث 
الزراعیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ محمد عبد الھادى 
على خلیل

1/1/2016 40000 مناقصة 
محلیة

نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ محمد عثمان عبده 
 قاسم

7/1/2016 900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ محمد عدنان حسن

6/1/2015 6450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد علي 
شھبوب

1/1/2015 1000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح إدارة محلیھ محمد علي محمد

10/1/2016 300 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ محمد فتحى 
عشماوى

10/1/2016 2616 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ محمد فتحي 
القفاص

10/1/2016 16996 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ محمد فتحي محمد 
القفاص

10/1/2015 135000 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى محمد فرغلى 
محمد عبد المجید

7/1/2016 4972 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ محمد كامل 
ابراھیم

7/1/2016 24860 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ محمد محمد 
ابولیمونة

4/1/2016 7650 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ محمد محمود 
الرفاعي

4/1/2016 1035000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

4/1/2016 18853930 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل
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10/1/2015 9200 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محمد محمود 
عطیة

صغري

7/1/2016 660 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد محمود فرج

4/1/2016 1600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد مختار زكى

10/1/2016 4789 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ محمد مصطفى 
شاذلى

10/1/2016 1306.25 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد ممدوح عبد 
الھادى

4/1/2016 360 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محمد منصور 
محمد شوقى

7/1/2016 5100 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد مھدى 
لالمن الصناعى

1/1/2016 2198512 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد نصر 
 ابراھیم العفیفى

6/1/2015 148 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد نصر 
الریس

10/1/2016 147681 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ محمد ھدوي 
عطي للمقاوالت 

العمومیة

8/1/2016 4500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمد ھالل محمد 
عباس

4/1/2016 1365 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمد یحیى امین 
درغام

10/1/2015 1650 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محمد یوسف عبد 
الحلیم

10/1/2015 650 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ محمد یوسف عبد 
الحلیم شلبى

10/1/2015 675 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 4960 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2016 2240 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محمد یوسف عبد 
هللا

4/1/2016 4200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2016 5350 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 212977.44 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ محمداحمد عبد 
العزیز قندیل

10/1/2015 44215 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ محمود احمد 
محمد الیرمونى
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10/1/2016 2900 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمود حسین 
السید لتجارة 
الحداید

صغري

4/1/2016 6440 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 2500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ محمود حسین 
لتجارة الحدید

7/1/2016 17413 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ محمود حمادة 
حماد

10/1/2016 17413 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ محمود حمادة 
حمادة

7/1/2016 26562 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ محمود شربیة

1/1/2016 410 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ محمود صابر 
احمد

7/1/2016 223395 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ محمود صالح 
احمد

7/1/2016 223395 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ محمود صالح 
محمد احمد

7/1/2016 10899 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ محمود عبد 
العزیز

10/1/2016 2517 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ محمود عبد 
العزیز الغمري

10/1/2016 4463 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 768 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 171760 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطب البیطرى

10/1/2016 631660 اتفاق مباشر نفقات خدمات 
الصرف الصحى

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 301170.66 مناقصة 
محلیة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ محمود على 
الصادق خلیل 

معالى
7/1/2016 965600 مناقصة عامة صیانھ طرق 

وجسور و كبارى
نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ محمود محمود 

مصطفى ابو النیل 
وشریكھ
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7/1/2016 4000 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 

التدریبیھ
تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ محمود موسى 
محمد عمر

صغري

1/1/2017 1205567 مناقصة 
محلیة

مبانى سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة أسوان إدارة محلیھ محمود یوسف 
محمد على

7/1/2016 3818 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ مخازن الدیوان 
العام

10/1/2016 82 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مخازن المحافظة

4/1/2016 1000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مخبوزات السواح

4/1/2016 1500 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 260 اتفاق مباشر صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مخرطة الطوبجي

10/1/2016 20384 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مخزن الشھادات 
جامعة طنطا

1/1/2016 127108 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مخزن جامعة 
طنطا

10/1/2016 450 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا

10/1/2016 15000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2015 20000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

6/1/2015 20000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

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

التعلیم بطنطا

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

التعلیم بطنطا

6/1/2015 22500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

6/1/2015 120000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا

1/1/2016 17694 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

7/1/2016 100000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مدارس التعلیم
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7/1/2016 600000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مدارس التعلیم 
الفني

صغري

7/1/2016 7390 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 20000 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 123972 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 606157 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 8920 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مدح للتوریدات

4/1/2016 40000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ مدیر عام مصلحة 
الكمیاء

4/1/2016 40000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ مدیر عام معامل 
وزارة الصحة

4/1/2016 150000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ مدیر عام منطقة 
برید بورسعید

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

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ مدیر عام منطقة 
بور سعید

1/1/2016 4508 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مدیر منطقة برید 
القطامیة

8/15/2016 1815 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مدینة نصر 
للتجارة الخارجیة

6/1/2015 418 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مراكز خدمة 
بانسونك

4/1/2016 26708 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ مراینا مودیل

7/1/2016 1050 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مركز االسراء 
للمكفوفین

4/1/2016 3186 مناقصة 
محدودة

مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مركز االسكندریة 
للوسائط

7/1/2015 5558 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مركز االسكندریة 
للوسائط العقاریة

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ مركز االمانة 
لخدمة الدیزل
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10/1/2016 210 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ مركز البطل صغري

4/1/2016 18000 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز التسویق 
الدولي

4/1/2016 128000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مركز التصمیم 
والتجارة

10/1/2015 10810 ممارسة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مركز التقنیة 
الحدیثة

7/1/2016 11000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز التقنیة 
واالتصاالت

7/1/2016 185 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 8115 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 95700 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز التوحید 
للتبرید والتكییف

4/1/2016 84551 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ مركز الجمل 
لخدمات السیارات

1/1/2016 510 اتفاق مباشر نفقات نشر و 
 اعالن

نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز الخدمة 
العامة بكلیة 
التربیة النوعیة

10/1/2016 1023 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز الخلیفة 
لالتصاالت

7/1/2016 1430 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز الدقھلیة 
للمحركات

7/1/2016 21800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز الریس ابو 
محمد للتوریدات

1/30/2017 684698 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة المنیا إدارة محلیھ مركز الصیانة 
الرئیسیة 
بالمحافظة

10/1/2016 3065 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز العلم 
واالیمان

1/1/2016 5885 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مركز العلمین 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 495000 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مركز العمارة 
لالنشاء

1/1/2016 57750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ مركز القاھرة 
االستشارى

1/1/2016 507395 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز القاھره 
التجارى العلمى
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1/1/2016 2750 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 

المطابع االمیریھ
قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مركز القومیة 
للدیزل

صغري

1/1/2016 6875 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

1/1/2016 1200 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 1463 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مركز المروة 
الصالح 
4/1/2016 السیارات 61000 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ وزارة التموین 

والتجارة الداخلیة
4/1/2016 54750 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ مركز المروه 

الصالح السیارات
10/1/2015 933 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 

و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ مركز المصریون 
المتخصصون

7/1/2016 7460 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الجیزة إدارة محلیھ مركز المصطفي 
لصیانة ولف 
7/1/2016المحركات 662 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى

4/1/2016 900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مركز المنصور 
لخدمات الدیزل

4/1/2016 900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مركز المنصور 
لخدمات الیذزل

4/1/2016 14480 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز المھندس

1/1/2016 930 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز المؤن 
لالطفاء

10/1/2016 3375 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام وزارة 
اإلسكان والمرافق

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى مركز الوفا 
للمكفوفین

4/1/2016 48830 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مركز ام القرى 
 للتوریدات

1/1/2017 113486 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 748 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 5159 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 19750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 87780 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الھیئة العامة للتنمیھ 
السیاحیھ

قطاع السیاحھ ھیئات إقتصادیھ مركز بحوث 
البناء واالسكان

7/1/2016 12000 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز بدر 
الصالح السیارات

7/1/2016 15000 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 17000 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2016 18000 مناقصة 
محلیة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 27000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز بدر 
للتوریدات 
العمومیة
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4/1/2016 53370 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مركز بیاكو 
للتجارة 
والتوكیالت

صغري

4/1/2016 30443 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مركز تجھیزات 
العلوم 

7/25/2016والتكنولوجیا 5768 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى

1/1/2016 29699 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى

1/1/2016 2952.55 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز تدریب 
المدنیین

1/1/2016 253 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز تدریب 
المدینة

1/1/2016 300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز تقنیة 
االتصاالت

1/1/2016 6182 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

7/1/2016 6325 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز تقنیة 
االتصاالت 
والمعلومات

7/1/2016 394162 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز تقنیة 
االتصاالت 
والمعلومات 

جامعة المنصورة
7/1/2016 565 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ مركز جوجل 

لخدمات الكمبیوتر
4/1/2016 600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مركز خدمة 
التلیفزیون

4/1/2016 14255 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مركز دریم 
للكمبیوتر

10/1/2016 150 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز روشنة

4/1/2016 50 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ  مركز روشنھ

7/1/2016 50 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة بورسعید

4/1/2016 5100 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مركز صابر 
والمصطفى 
4/1/2016للصیانة 7700 مناقصة 

محدودة
صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 10700 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 12905 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 14000 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 19500 مناقصة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 495 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مركز طیبة 
 لالجھزة الطبیة

4/1/2016 7986 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز فرند 3
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7/1/2016 7986 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركز فرند 3 صغري

10/1/2015 33500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ مركز محمد 
قشطة لصیانة 
وصیانة السیارات

1/1/2016 940720 ممارسة 
عامة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مركز مصر 
الھندسي

1/1/2016 2145 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ مركز معدات 
خدمة السیارات

10/1/2016 4447 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ مركز معلمومات 
االنتاج الحربي

1/1/2016 193600 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مركز ھندسة 
االثار والبیئة

1/1/2016 1540 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مركزالبدوى 
للصیانة والتنظیم

1/1/2016 1467 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 1800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مزایا زون

1/1/2016 13750 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مسعد محمد طیبة

1/1/2016 300 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مشتل االخالص 
لتجارة  نباتات 

الزینھ
10/1/2016 7630 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 

الحدائق
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ مشتل الروضة

1/1/2016 540 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مشتل محمد عبد 
هللا شرف

10/1/2016 1499980 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مشروع وحدة 
الرصف االنتاجیة 
بكفر الشیخ

10/1/2016 1989650 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 2711005 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 3250150 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل
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10/1/2016 4839970 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مشروع وحدة 
الرصف االنتاجیة 
بكفر الشیخ

صغري

10/1/2016 5350000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 34000200 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2016 980050 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الطرق والنقل

1/1/2016 9900 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مشروعات 
المحافظة 
للصناعات 
النمطیة

1/1/2016 8700 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 14000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2015 3168 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مصانع عوف

10/1/2015 3168 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 6023 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مصانع نافع 
الجھزة اطفاء 
الحریق واالمن 
الصناعى

10/1/2015 16200 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مصر اكسبریس 
انترناشیونال

4/1/2016 285 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مصر اون الین

7/14/2016 3575 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مصر بنتونایت

1/1/2016 4000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مصر سینا

10/1/2016 4000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 13176 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 6500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2016 23361 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 92838 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 99000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى
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10/1/2015 4000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى مصر سینا صغري

1/1/2016 15000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 22750 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مصر سینا 
للتوریدات

4/1/2016 23450 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 40000 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 25 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مصر لصناعة 
الكیماویات

7/1/2016 275 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة

10/1/2016 847 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 1177 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

10/1/2015 847 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 1153 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مصر لصناعة 
كیماویات

1/1/2017 2762 ممارسة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مصر للشرق 
االوسط

4/1/2016 416610 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مصر للنظم 
الھندسیة

7/1/2016 904 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ مصر والشرق 
 االوسط

7/1/2016 2750 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة شمال 
سیناء

10/1/2016 2655 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

12/19/201
6

40185 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول
1/1/2016 236 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 2203 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 2379 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

1/1/2016 4719 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مصریة میدیكال

1/1/2016 3559137 مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مصطفى احمد 
 رمضان

10/1/2015 15000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ مصطفى سعد 
كامل حسان
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7/1/2016 3845040 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ مصطفى محمد 
مصطفى

صغري

1/1/2017 392366 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة أسوان إدارة محلیھ مصطفى محمود 
امین

7/1/2016 107777 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مصطفي الحلبي

7/1/2016 16187 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 17864 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 81523 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مصطفي حلبي

4/1/2016 26592 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مصطفي كامل 
الحلب

4/1/2016 542 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ مصطفي كامل 
الحلبي

4/1/2016 4012 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 16700 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 40086 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 3706 ممارسة 
محدودة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مصلحة صك 
العملة

4/1/2016 4985 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مصنع السالم 
لالدوات الریاضیة

4/1/2016 8646 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مصنع الشیخ 
للصناعات 
المتطورة

4/1/2016 26650 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة بورسعید إدارة محلیھ مصنع تریكوز

7/1/2015 57000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مصنع نسیج 
النجاح ابناء 
محمدي درویش

1/1/2017 8549 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مضیوف اخوان 
للبویات
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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 89115 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مطابع االھرام 
 التجاریة

صغري

10/1/2015 33400 ممارسة 
محدودة

نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
1/30/2016 12000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطابع الرحاب

1/1/2016 13600 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ  مطابع الشرطة

1/1/2016 22000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مطابع الشرطة 
للطباعة والنشر 
والتوزیع

10/1/2016 53640 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مطابع الشركة 
للطباعة والنشر

7/1/2016 15180 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مطابع اللھیئة 
القومیة للبرید

4/1/2016 19800 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطابع المخابرات 
العامة

7/1/2016 550 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مطابع الھیئة 
االقومیة للبرید

7/1/2016 698 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مطابع الھیئة 
 القومیة للبرید

7/1/2016 2178 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

7/1/2016 3080 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

7/1/2016 77000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الخارجیة

7/1/2016 4950 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

1/30/2016 33000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 33000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج

10/1/2016 55370 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

تعلیم دمیاط

1/1/2016 7750 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعا جامعة 
طنطا

7/1/2016 4664 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مطبعة البحر 
 االحمر

7/1/2016 1394 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة
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7/1/2016 1975 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الزراعة محافظة البحر 

األحمر
إدارة محلیھ مطبعة البحر 

 االحمر
صغري

1/1/2017 1051 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مطبعة التاھیل 
الشامل

10/1/2016 132 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

10/1/2016 363 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

7/1/2015 440 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مطبعة التأھیل 
الشامل بالعریش

7/1/2015 605 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

7/1/2016 2454.1 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة

10/1/2016 1320 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ مطبعة التقدم

4/1/2016 2750 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة الجامعة 
طنطا

7/1/2016 400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ مطبعة الجندیس

7/1/2016 7125 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الطب البیطرى محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مطبعة الحریة

10/1/2016 5000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مطبعة الحمد

10/1/2015 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مطبعة الرحاب

7/1/2016 12000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 320 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ  مطبعة السالم

1/1/2016 8210 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 100 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 100 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 100 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة
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7/1/2016 3000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ مطبعة السالم 
بالمحلة الكبرى

صغري

10/1/2016 6580 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مطبعة العمیرى

10/1/2016 226 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  مطبعة الفتح

1/1/2016 682 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط

10/1/2016 726 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم دمیاط

7/1/2016 2640 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ مطبعة الفیروز

7/1/2016 550 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 924 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 6950 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مطبعة الكوثر

4/1/2016 3027 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مطبعة المصطفي

4/1/2016 3620 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مطبعة النھضة 
بالمنصورة

1/1/2017 3500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مطبعة النور 
للطباعة

1/1/2017 4290 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 22100 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 294226 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 758 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ مطبعة الوحدة

7/1/2016 164050 مناقصة 
محلیة

مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

المستشفیات الجامعیة 
بالقاھرة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مطبعة انوار 
الشمس للتوریدات

7/1/2016 2040 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المجلس األعلى 
للجامعات

قطاع التعلیم جھاز إدارى مطبعة جامعة 
القاھرة

7/1/2016 375 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

7/1/2016 615 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالقاھرة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 2430 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 

ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة جامعة 
القاھرة

صغري

7/1/2016 2240 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة جامعة 
المنصورة

1/1/2016 964 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة جامعة 
حلوان

1/1/2016 2750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مطبعة جتامعة 
طنطا

7/1/2016 4191 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مطبعة حسن

7/1/2016 77 اتفاق مباشر أدوات كتابیھ  كراسات ودفاتر
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مطبعة حسنى

1/1/2017 3000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مطبعة حي 
العامریة جمعیة 
تنمیة المجتمع 
  المحلي

4/1/2016 280 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مطبعة عطیة

7/1/2015 400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 920 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 2961 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 3228 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 29575 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مطبعة فرج 
خطاب

4/1/2016 105 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مطبعة كلیوبترا

4/1/2016 440 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مطبعة محمد

1/1/2016 330 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

3/1/2017 2687 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مطبعة نجاح

10/1/2016 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مطبعة ومكتبة ندا 
 میزة اوفست

4/1/2016 6000 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مطعم ابو صالح

4/1/2016 13760 اتفاق مباشر االغذیھ المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2016 10500 اتفاق مباشر فى الداخل نفقات اقامھ 

المعارض و 
المؤتمرات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مطعم بون ابیتى صغري

7/1/2016 2116.75 اتفاق مباشر تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مطعم بون ابیتي

1/1/2016 700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معارض ریاض 
الصالحین

10/1/2015 1419 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض االخالص

1/1/2017 1888 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ معرض االسراء 
لالدوات المنزلیة

7/1/2016 1950 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض البشبیشى

10/1/2016 2028 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض البیت 
الحدیث لالدوات 

10/1/2015الصحیة 1472 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة

4/1/2016 810 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ معرض الحجاز 
لالدوات الصحیة

4/1/2016 450 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ معرض الحسناء

4/1/2016 700 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ معرض الحسناء 
للزجاج

1/1/2016 60 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض الدیكور 
الحدیث

1/1/2016 200 اتفاق مباشر صیانھ اثات و 
معدات مكتبیھ و 

مكاتب

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

10/1/2015 2582 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض السبع 
بنات

10/1/2015 5316 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 6780 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ معرض الفاید 
للزجاج

7/1/2015 7030 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى معرض المالكي 
لالدوات الصحیة

10/1/2016 3402 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة سوھاج إدارة محلیھ معرض الھواري 
 لالدوات الصحیة

1/1/2016 11400 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض خلدون

1/1/2016 581 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ معرض دیكور 
المدینھ
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7/1/2017 7295 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

اإلجتماعیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ معرض دینا 

لالدوات الصحیة
صغري

10/1/2015 5672 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ معرض سعید 
لالدوات الصحیة

10/1/2016 2983 ممارسة 
محدودة

مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الزراعة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ معرض سیف 
الدین

1/1/2016 430 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ معرض طامو

1/1/2016 545 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

10/1/2015 2625 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

1/1/2016 11885 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

10/1/2015 9000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ معرض ماكینات 
طباعھ وتسطیر 
محمود مرسي 

احمد
4/1/2016 2997 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز البحوث 

الزراعیة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ معھد االمصال 
واللقاحات 
البیطریة

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ معھد بحوث 
الحیوان بالدقي

1/1/2016 2500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ معھد بحوث 
صحة الحیوان 

بالدقي
7/1/2016 1700 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ معھد وورشة 
محمود سید

2/1/2016 2520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مفروشات 
نوركس

4/1/2016 940000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ مقاول احمد علي 
محمد حسن

4/1/2016 230 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكبة االندلس 
الجدیدة

7/1/2016 800 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكة لتجارة 
الردیاتیر

10/1/2016 1203 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكة لالدوات 
الكھربائیة

7/1/2016 1974 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب  المھندس

10/1/2015 1314685 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ مكتب ابو برده 
للمقاوالت
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
10/1/2016 999974 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب ابو ستیت 
للمقاوالت 
والرصف

صغري

2/1/2016 793000 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب احمد عید 
النجار

6/1/2015 132024 مناقصة 
محلیة

تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا

2/1/2016 1082300 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب اشرف 
الصواف

1/1/2017 4274500 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب االبداع 
للمقاوالت

4/12/2016 21740 اتفاق مباشر مستلزمات تنظیم 
الحدائق

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ مكتب االخالص 
لتورید نباتات 

الزینة
7/1/2015 730 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مصلحة الضرائب 

العقاریة
قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى مكتب االشتراكات 

بمؤسسة االھرام
10/1/2016 365 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
مصلحة الضرائب 

العقاریة
1/1/2016 1600 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مكتب االقصي 
للتور یدات 
العمومیة

10/1/2015 1018 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مكتب االھرام 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 41258 مناقصة 
محدودة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

4/1/2016 58.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ  مكتب االیمان

4/1/2016 196.25 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 392.5 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1430 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 285 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب اإلیمان 
للتوریدات

7/1/2015 372.4 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام 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 739.75 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب اإلیمان 

للتوریدات
صغري

7/1/2015 4206.75 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 372.4 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 739.75 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2015 4206.75 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

7/1/2017 76345 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 920 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب االیمان 
للتوریدات 
 العمومیة

10/1/2016 3769 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2016 1447 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

10/1/2016 4018 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

4/1/2016 4500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مكتب البدر 
للتوریدات

4/1/2016 1500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 5500 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 5500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 1975 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 6000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 2507 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 
عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مركز بحوث 
الصحراء

4/1/2016 3500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب التبارك 
للتوریدات 
6/1/2015العمومیة 15220 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
التعلیم بطنطا
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 137917 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مكتب التعقدي صغري

1/30/2016 1100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب التوحید 
للتوریدات

7/1/2016 1100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب التوحید 
للتوریدات 
الحكومیة

4/1/2016 155372 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب الجمال 
للمقاوالت ( 

بالوحدة الصحیة 
بدرامیل م0 
(الشھداء

4/1/2016 103150 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مكتب الجمھوریة 
للتوریدات

10/1/2016 35334 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ مكتب الحرمین 
للمقاوالت

7/1/2016 1400 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الحسین 
للرحالت

7/1/2016 1400 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 2500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 5000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 9800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1350 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الحسین 
للنقل

4/1/2016 2700 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 2800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 6000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 12000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2017 800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الحسین 
للنقل والرحالت

1/1/2017 1700 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2017 6000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2017 11000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

1/1/2016 384790 مناقصة 
محلیة

صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مكتب الخیر 
للمقاوالت
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
7/1/2015 1966 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
الھیئة العامة للرقابة 

المالیة
قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مكتب الدعاء 
لتورید االدوات 

الكتابیة

صغري

1/1/2016 27125 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 1020 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب الدلتا

1/1/2016 424500 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب الدلتا 
العلمي ( مستشفي 

الحسنیة 
(المركزي

1/1/2016 2485 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مكتب الدولیة 
لالطفاء

4/1/2016 12846 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ مكتب الرجاء 
للتجارة 

 والمقاوالت

7/1/2016 1978 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب السعودي

7/1/2016 1978 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2015 204937 اتفاق مباشر صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ مكتب السعید 
للمقاوالت 
والتوریدات

7/1/2016 1770 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب السالم 
للتوریدات

7/1/2016 8001 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ مكتب السندس 
 للتوریدات

7/1/2016 265 اتفاق مباشر میاه میاه و إناره دیوان عام المحافظة

7/1/2016 2057 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 265349 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

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

10/1/2015 13000 مناقصة عامة تكالیف البرامج 
التدریبیھ

تكالیف 
البحوث و 
التطویر و 
تدریب 
العاملین

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مكتب الشامى 
شینكو

4/1/2016 12510.3 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتب الشروق

7/1/2016 241675 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة مطروح إدارة محلیھ مكتب الشنوانى 
للتصمیمات 
 الھندسیة

10/1/2016 42100 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب الصفا 
للمقاوالت
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10/1/2016 1398226 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب الصفا 
للمقاوالت

صغري

1/1/2016 1669672.6
2

مناقصة عامة مبانى غیر سكنیھ استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 748800 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب الصفا 
للمقاوالت محمد 
عبد الحمید ( 

( مستشفي اشمون
7/1/2016 464813 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتب الصفوه

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب الفارس 
العربي

10/1/2016 3500 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب الفارس 
للرحالت

10/1/2016 8800 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 12100 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 28000 ممارسة 
محدودة

ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2016 913050 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب الفتح فتحي 
عبد المعز

7/1/2016 842.4 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مكتب الفؤاد

10/1/2015 23679 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مكتب القاھرة 
للتوریدات 
 العمومیة

10/1/2016 285 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ

1/1/2016 482469.81 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ مكتب القدس 
للمقاوالت

4/1/2016 325299 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ مكتب الكفوري

4/1/2016 5000 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتب المشروع 
االمریكي
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4/1/2016 9700 مناقصة عامة صیانھ وسائل نقل 

و اتصاالت
نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتب المصطفي 

للتوریدات ( ش 
( مركزي

صغري

7/1/2016 13424 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مكتب المنال 
للتوریدات 
واالستیراد

10/1/2016 287550 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مكتب المنى 
للمقاوالت

7/1/2016 7300 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

10/1/2016 14500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مكتب المھندس

10/1/2016 48816 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب المؤمن 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 5939.28 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب الندى 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 15000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مكتب النعمان 
للمقاوالت

10/1/2016 101000 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

7/1/2016 1000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الھالل 
للرحاالت

4/1/2016 1250 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الھالل 
للرحالت

4/1/2016 2200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 3000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 2150 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب الھالل للنقل

10/1/2016 12891 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مكتب الوسام 
للتوریدات 
 الحكومیة

1/1/2016 23100 مناقصة 
محلیة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب الولید

1/1/2016 10450 مناقصة 
محلیة

مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا

1/1/2016 1700 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب امین

7/1/2016 4000 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب اوفر 
سیزلمھمات 
المكاتب
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1/1/2016 4915 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مكتب ایجیبت 
میدیكال

صغري

6/1/2015 68000 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب ایھاب 
قطب للتوریدات

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

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب برید جامعة 
المنصورة

1/1/2016 1625 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتب بناھا 
لمستزمات 

ومھمات المكاتب
7/1/2016 1780 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ مكتب بنھا 
للتوریدات 
العمومیة

4/1/2016 735 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مصلحة الضرائب 
العقاریة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتب بنھا 
لمستلزمات 
المكاتب

4/1/2016 43065 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ مكتب بنھا 
لمستلزمات 

ومبیعات المكاتب
10/1/2016 831 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح إدارة محلیھ مكتب بنھا 

لمستلزمات 
ومھمات المكاتب

7/1/2016 2636 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب بیتا العلمى

1/1/2016 10720 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب بیتا العلمي

1/1/2016 11690 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 75920 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

1/1/2016 51296 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب بیتا العلمي 
للكیماویات

7/1/2016 5800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب حسین للنقل

7/1/2016 197660 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ مكتب حلمي زیادة

10/1/2016 40000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب دروب 
الجزیرة

10/1/2016 921320 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل
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10/1/2016 55191 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب دروب 
الجزیره

صغري

10/1/2016 499542 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل

7/1/2016 154700 مناقصة 
محدودة

االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتب دلتا العلمى

10/1/2015 22000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى

4/1/2016 55000 اتفاق مباشر مواد متداولھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2016 13875 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ مكتب دلتا العلمي

1/1/2016 424500 مناقصة عامة نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب دلتا العلمي 
( لمستشفي 

( الزقازیق العام
10/1/2016 2500 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت

اإلتصاالت
تعلیم جامعة سوھاج قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب زاھر 

للمقاوالت 
والتوریدات 
الحكومیة

10/1/2016 29675 مناقصة 
محلیة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة سوھاج

7/1/2016 710200 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ مكتب صبري عبد 
المنعم

4/1/2016 383800 مناقصة عامة صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ مكتب عبد المنعم

2/1/2016 5325336 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب عالء احمد 
محمد

1/1/2016 1325 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتب فؤاد

1/1/2016 21890 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 396 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ معھد التخطیط القومى

1/1/2016 1475 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام معھد التخطیط القومى

7/1/2016 430 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ مكتب فوندا 
لزجاج

1/1/2016 29072000 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مكتب مازن 
الھندسى
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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 139442 مناقصة 

محلیة
صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب محمد حسن 
السید للمقاوالت

صغري

10/1/2015 2037970 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة الغربیة إدارة محلیھ مكتب محمد عالء 
الدین سعد 
االعصر 
للمقاوالت

10/1/2015 2275500 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة

7/1/2016 2861970 مناقصة عامة صیانھ وتطھیر 
لوسائل الرى و 
الصرف ومخرات 

السیول

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة

7/1/2016 752326 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

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

1/1/2016 9075 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتب محمود 
علي ابراھیم

1/1/2016 440 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز القومى للتنسیق 
الحضارى

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ مكتب مصر 
للتوریدات

4/1/2016 2600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب مودرن  
للرحالت

4/1/2016 550 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب مودرن 
للرحالت

7/1/2016 2400 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 2500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 17000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 1500 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب مودرن 
للنقل

10/1/2016 921320 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب میاركو

10/1/2016 47693 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب میاركو 
للكمقاوالت 
والرصف

10/1/2016 70000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ مكتب میاركو 
للمقاوالت 
العمومیة

4/1/2016 900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتب نور 
االسالم
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10/1/2015 45000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مكتب نور 
للتوریدات الطبیة

صغري

4/1/2016 19900 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مكتب وائل رضا 
حسن سراج

10/1/2016 13990 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

7/1/2016 114000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب یاسر ایوب

7/1/2016 800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتب یاسر ایوب 
زیدان

7/1/2016 800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 1600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2015 44585 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مكتب یثرب 
للھندسة 
والمقاوالت

7/1/2016 1753 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مكتب یوسف 
للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 104296 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مكتبات برناسوس
 

7/1/2015 5922 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة
1/1/2016 1499 مناقصة 

محدودة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ

4/1/2016 63 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة اخر العنقود

7/1/2015 2294 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة سوھاج

1/1/2016 630 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مكتبة االخالص

6/1/2015 1250 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة االمل

4/1/2016 1515 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة األنجلو 
المصریة

10/1/2016 2445 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ  مكتبة االندلس

3/1/2017 679 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

3/1/2017 849 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة

3/1/2017 2372 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التنظیم 
واإلدارة
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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 130 اتفاق مباشر مستلزمات 

تصویر
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتبة االنصاري  
بالمنصورة

صغري

1/1/2016 3719 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتبة االنصاري 
بالمنصورة

10/1/2015 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مكتبة االھرام 
 لالدوات المكتبیة

7/1/2016 110 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مكتبة البحر 
االحمر

4/1/2016 2060 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ مكتبة البیت 
السعید

6/1/2015 500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة التبارك 
للتوریدات 
للتوریدات

6/1/2015 7200 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة التباركة 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2015 395 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ مكتبة التوبة 
بدمنھور / یسري 

ابراھیم
7/1/2016 120 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 

وكتب
التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة الخلیل

7/1/2016 9896 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ مكتبة الرضا 
للتجارة 

والتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 4400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة أسیوط إدارة محلیھ مكتبة السالم 
باسیوط

4/1/2016 100 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ مكتبة السالم 
للتوریدات العامة

4/1/2016 300 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبة الشرق 
بالفیوم

10/1/2015 1229 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مكتبة الطیب

4/1/2016 7500 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

4/1/2016 50566.25 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

10/1/2015 24859 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 850 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ مكتبة العجال

7/1/2015 7083 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مكتبة العربى

10/1/2015 10450 ممارسة 
محدودة

نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

المركز القومى لثقافة 
الطفل

10/1/2016 30 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ  مكتبة الغمرى
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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 3375 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الطب البیطرى محافظة أسیوط إدارة محلیھ مكتبة الغول 

مدحت الغول
صغري

7/1/2016 3000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة الفاروق

7/1/2016 16035 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالمنصورة

1/1/2016 61 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 17227 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

1/1/2016 1341 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ مكتبة الفؤاد

1/1/2016 17242.18 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

10/1/2016 16507 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

7/1/2015 73763.65 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مصلحة الضرائب 
العقاریة

4/1/2016 27900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ مكتبة المختار

10/1/2016 29000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة

4/1/2016 32604 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 9879 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى

7/1/2016 9879 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 3991 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مكتبة المستقبل 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2016 1201 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتبة المعایرجي

1/1/2016 3719 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى

1/1/2016 1201 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتبة المعایرجي 
وش كامل صدقي

10/1/2016 2937 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ مكتبة الملكة

1/1/2016 3590 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  مكتبة المنار

4/1/2016 3938 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الطرق والنقل محافظة دمیاط إدارة محلیھ مكتبة المؤمنات

7/1/2016 16430 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لموانى 
البحر االحمر

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مكتبة النور 
للتوریدات 
العمومیة

7/1/2016 728 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبة النیل بالفیوم
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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 7607 مناقصة 

محلیة
ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة الھدى 

للمقاوالت
صغري

7/1/2016 150 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مكتبة الھالل

10/1/2016 4952.25 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مكتبة الوان

10/1/2016 377 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة اوزیرس

4/1/2016 900 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة اوزیریس

10/1/2016 6000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة برید 
 بورسعید

10/1/2016 795 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مكتبة ترانس 
 كونتننتال

1/1/2016 618 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

األمانة العامة لإلدارة 
المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مكتبة ترانس 
كونستال

10/1/2016 315 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة تسنیم

1/1/2016 1624 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى  مكتبة ثروت

10/1/2016 775 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مكتبة حمدى 
الجدیدة

4/1/2016 3431 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ مكتبة خضري

7/1/2016 2722 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبة خلیل وعلي

4/1/2016 2145 اتفاق مباشر كتب و مجالت 
ووثائق اخرى 
للمكتبات

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة زھراء 
الشرق

1/1/2016 148 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة صالح 
الدین الھندسیة

7/1/2016 900 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مكتبة طیبة 
للتوریدات

1/1/2016 8855 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة عنایت

1/1/2016 1452 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة عید

1/1/2016 20270 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مكتبة فؤاد

4/1/2016 723 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

10/1/2015 755 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى
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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 1227 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى مكتبة فؤاد صغري

1/1/2016 1428 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

12/1/2016 2367 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

1/1/2016 2825 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

10/1/2015 3360 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 3535 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2016 13856 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

معھد التخطیط القومى

7/1/2015 2090 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

4/1/2016 14375 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام معھد التخطیط القومى

10/1/2015 2300 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

معھد التخطیط القومى

10/1/2016 10994 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

7/1/2016 2610 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لتنفیذ 
المشروعات الصناعیھ 

والتعدینیھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2015 14170 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

4/1/2016 7562.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2017 15978 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مكتبة فؤاد 
لألدوات الكتابیة

4/1/2016 135 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى

7/1/2015 5762 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

10/1/2015 2829 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

قطاعى التجارة 
الخارجیة واإلتفاقات 

التجاریة
1/1/2016 1160 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة مدینة نصر 

للتجارة الخارجیة
1/1/2017 27000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مكتبة مصریات 
 للخدمات العلمیة

4/1/2016 16590 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

1/1/2017 25005 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم

4/1/2016 1625 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مكتبة مصریة 
للخدمات العلمیة
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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 11891 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة مكة 
للتوریدات

صغري

10/1/2016 80 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2016 80 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة مكھ 
للتوریدات

10/1/2016 11891 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

7/1/2016 150 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ

7/1/2016 700 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 150 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 1600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

4/1/2016 900 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بأسیوط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة نور االسالم
 

1/1/2016 1400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مكتبة ھشام 
األسالمیة

4/1/2016 1912 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

4/1/2016 2143 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 8104 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 8684 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 62316 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 9000 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 16305 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

دیوان عام المحافظة

1/1/2016 420 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ مكتبة ھشام 
 االسالمیة

10/1/2016 2542 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 8890 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
6/1/2015 1000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة وقائي صغري

7/1/2016 5007 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مكتبة ومطبعة 
البحر االحمر

10/1/2016 678 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الزراعة محافظة بورسعید إدارة محلیھ مكتبة ومطبعة 
حسنى

10/1/2016 875.75 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة

10/1/2016 2079 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

األزھر الشریفا قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مكتبة ومطبعة 
كلیوباترا

1/1/2016 1875 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ

10/1/2015 5362 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مستشفى بنھا الجامعى

10/1/2015 14794 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مستشفى بنھا الجامعى

4/1/2016 8900 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مكتبة ومطبعة 
كلیوبترا

7/1/2016 16950 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتبة یاسر ایوب 
للنقل

10/1/2016 2105 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة محافظة أسوان إدارة محلیھ مكتبة یاسین

1/1/2017 3000 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الفیوم إدارة محلیھ مكتنب یاسر ایوب 
للرحالت

1/1/2017 3200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

4/1/2016 4200 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

7/1/2016 1600 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للتحكیم 
واختبارات القطن

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ مكھ للتجارة

10/1/2015 920 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مندي محمد 
عیسي

10/1/2016 6000 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ منشاة صغیرة

7/1/2016 14950 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة كفر 
الشیخ

إدارة محلیھ منصور منصور 
عطیة للمقاوالت

7/1/2016 9597.85 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 1410.75 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الزراعة محافظة شمال 
سیناء

إدارة محلیھ منطقة التاھیل 
بالعریش

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

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ منطقة برید  
اسكندریة
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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 االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ منطقة برید 
اسكندریة

صغري

4/1/2016 500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 3250 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ منطقة برید 
الغربیة

7/1/2015 3771 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ منطقة برید 
القطامیة

7/1/2016 3853 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2016 3996 اتفاق مباشر برید البرید و 
اإلتصاالت

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

7/1/2015 4146 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

1/1/2016 3397 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ منطقة برید 
القطمیة

4/1/2016 30000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة دمیاط إدارة محلیھ منطقة برید دمیاط

7/1/2015 3771 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ منطقة برید 
للبترول

4/1/2016 500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ منطقة برید 
مطروح

7/1/2016 2500 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة القوى العاملة

10/1/2015 1200 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى منظومة جلوبال 
لالعمال المحدودة

1/1/2016 3750 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ منى لتجارة 
االطارات 
والبطاریات

10/1/2015 13250 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ منى للتجارة 
والتوریدات 
العمومیة

7/25/2016 32710 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى

1/1/2016 7537 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى

10/1/2015 2994 مناقصة عامة االغذیھ المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ منى للتوریدات 
العمومیة

1/1/2016 6915 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة دمیاط إدارة محلیھ مھندس عبد 
الستار البوھي

7/1/2016 250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ موافي لجمیع قطع 
غیار السیارات

7/1/2016 1006 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2016 225 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الشرقیة إدارة محلیھ موافي لجمیع قطع 
ىغیار السیارات
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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 175 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 

وغاز
وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ موبیل ران اوى صغري

7/1/2016 55 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة الفیوم إدارة محلیھ موتورز لقطع 
غیار السیارات

7/1/2016 72 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2016 176 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة

7/1/2015 6099 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مودرن تكنولوجى
 

4/1/2016 2515 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 11750 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 815 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مودرن موتورز

7/1/2015 34400 مناقصة عامة وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

2/1/2016 9522 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مودرن ھاوس

7/1/2016 2085 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام مدیریة الطب البیطرى محافظة بورسعید إدارة محلیھ موزى بیفرى

10/1/2015 2175360 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة اخبار 
الیوم

10/1/2016 6215 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة االزھرى 
التجاریة

10/1/2016 23365 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة االمل

4/1/2016 1781 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مؤسسة االمل 
للمقاوالت 
والتوریدات

4/1/2016 15000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مؤسسة االمیر 
لالطارات 
والبطاریات

4/1/2016 1150 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ مؤسسة االندلس 
النظمة الكمبیوتر

4/1/2016 1890 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

4/1/2016 1995 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة
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4/1/2016 275 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 

وتغلیف
مدیریة الشئون 

الصحیة
محافظة القلیوبیة إدارة محلیھ مؤسسة االندلس 

النظمة الكمبیوتر
صغري

4/1/2016 410 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

مدیریة الشئون 
الصحیة

9/5/2016 5550 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة الباشا

4/1/2016 220000 ممارسة 
محدودة

مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة الباشا 
للتجارة

10/1/2015 687 مناقصة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مؤسسة البدر

4/1/2016 45810 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة البطراوى 
للتوریدات 
والمقاوالت 
العمومیة

10/1/2016 1995 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ مؤسسة التاھیل 
االجتماعي

10/1/2016 4640 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2016 7000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2016 6000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

10/1/2016 4979 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

4/1/2016 944 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ مؤسسة التاھیل 
للمعوقین

4/1/2016 994 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

1/1/2016 925 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مؤسسة التجاریة 
الطبیة

7/1/2015 10274 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مؤسسة التركى 
 التجاریة

7/1/2015 489.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

1/1/2016 3282.5 ممارسة 
عامة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة التیسیر 
للتوریدات

10/1/2016 2493 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2016 5703 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لألرصاد 
الجویة

1/1/2017 2376 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ مؤسسة الحكیم 
السامل للمعوقین
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7/1/2016 600 اتفاق مباشر نقل و انتقاالت 

عامھ بوسائل 
اخرى للسفر 
بالداخل

نقل و انتقاالت 
عامھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة السویس إدارة محلیھ مؤسسة الدعایة صغري

4/1/2016 1800 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة الدكتور

4/1/2016 521136 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة الدكتور 
لالستیراد

10/1/2016 201366 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

10/1/2016 67000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

صندوق تمویل نشاط 
ومشروعات دار 

األوبرا

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ  مؤسسة الدلتا

4/1/2016 4609 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مؤسسة الرحمة 
للتوریدات

7/21/2016 4800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى مؤسسة الرحمة 
مصر الطبیة

7/1/2015 6400 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/21/2016 8950 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

7/1/2015 27500 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

1/1/2016 2081 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة الرواد 
التوریدات

4/1/2016 46156 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ مؤسسة الزھراء

7/1/2015 1400 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة السالم 
للتوریدات 
7/1/2016العمومیة 10000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

1/1/2016 308 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ مؤسسة السویس

1/1/2016 610 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

1/1/2016 770 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ مؤسسة السویس 
للخدمة العمومیة

1/1/2016 308 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ مؤسسة السویس 
للقوات العمومیة

7/1/2016 338 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة السیر

7/1/2016 660.5 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 5984 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة
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4/1/2016 18900 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
مركز بحوث 
الصحراء

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مؤسسة الشروق صغري

1/1/2016 80190 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة الصفا 
التجاریة

1/1/2016 19810 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة الصفوة

7/1/2016 605 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

4/1/2016 8487 مناقصة 
محدودة

مواد خام أخرى المواد الخام مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مؤسسة الفاروق 
للتجارة

1/1/2016 19200 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة الشرقیة إدارة محلیھ مؤسسة الفتح 
للمقاوالت العامة

1/1/2016 6723 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة الفجر

1/1/2016 20656 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة الفراعنھ 
للتجارة 
والتوریدات

1/1/2017 182179 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مؤسسة الفنیة 
للمقاوالت

4/1/2016 8275 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة القومیة لمیاه 
الشرب والصرف 

الصحى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مؤسسة القاھرة 
لتجارة االخشاب

4/1/2016 450780 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة القاھرة 
للتجارة والھندسة

7/1/2015 4956 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة اللو رد 
لالستیراد 
والتصدیر

10/1/2015 38840.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة اللورد 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2015 1043 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مؤسسة المعالى 
للتوریدات

1/1/2016 24975 ممارسة 
محدودة

مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

المركز القومى لثقافة 
الطفل

4/1/2016 182 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة البحر 
األحمر

إدارة محلیھ مؤسسة المفید 
للمقاوالت

7/1/2016 86790 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مؤسسة الملك 
 التجاریة

1/1/2016 195 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم دمیاط بجامعة 
المنصورة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة المنصورة 
للورق
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12/1/2016 245 اتفاق مباشر صیانھ االت 

ومعدات
نفقات الصیانھ معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى مؤسسة الناصر 

 الفنیة
صغري

7/1/2015 143 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

7/1/2015 264 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

10/1/2015 495 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة

10/1/2015 7500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة األقصر إدارة محلیھ مؤسسة الناصرة 
للتجارة 
والمقاوالت

1/1/2016 58000 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مؤسسة النزھة

7/1/2016 363 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مؤسسة النور

7/1/2015 1174 ممارسة 
محدودة

صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مؤسسة النور 
"علي محمد علي 

" السید
1/1/2016 8120 ممارسة 

عامة
مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة النور 
التجاریة

7/1/2016 925 ممارسة 
محدودة

قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ مؤسسة النور 
للتوریدات

4/1/2016 8750 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ  مؤسسة النیل

1/1/2016 2965 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2016 10625 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى

4/1/2016 23038 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة النیل 
 للتجارة

4/1/2016 49237.5 مناقصة عامة ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

1/1/2016 2918 مناقصة عامة نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

7/1/2015 8061 ممارسة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

المركز القومى لثقافة 
الطفل

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى مؤسسة النیل 
للتوریدات

10/1/2015 9962 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

4/1/2016 961 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
الصناعة

10/1/2016 1400 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
الصناعة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

جھاز إدارى مؤسسة الھدى 
 التجاریة

10/1/2015 2100 اتفاق مباشر البرید و  شبكھ االنترنت
اإلتصاالت

دیوان عام وزارة 
الصناعة
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4/1/2016 277200 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة الھاللى 
للتجارة 
والتوریدات

صغري

4/1/2016 157762 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

1/1/2016 23674 مناقصة عامة مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

ھیئة تنمیة واستخدام 
الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ مؤسسة الوسیلة 
لتجارة االطارات 
والبطاریات

4/1/2016 1626 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة المنوفیة إدارة محلیھ مؤسسة الوسیلة 
لتجارة البطاریات

4/1/2016 13740 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ مؤسسة الوسیلة 
للبطاریات

7/1/2016 16440 مناقصة 
محدودة

صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ مؤسسة امان 
العاشر لالمن 
الصناعى

10/1/2015 473 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة اوتو 
كایرو

7/1/2015 4470 اتفاق مباشر ایجار خیام و 
 كراسى

ایجار مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ مؤسسة اوالد 
خطاب

4/1/2016 7000 مناقصة 
محدودة

تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة براون

10/1/2015 25000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

10/1/2015 12683 مناقصة 
محلیة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة بھجت 
التجاریة

4/1/2015 423 اتفاق مباشر اناره میاه و إناره دیوان عام وزارة 
المالیة

1/1/2016 1670 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

4/1/2016 13798 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

7/1/2016 13390 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ مؤسسة بویار

4/1/2016 3025 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة للتخطیط 
العمرانى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ مؤسسة تبارك 
للتوریدات 
الكھربائیة

4/1/2016 2700 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة جیھان

1/1/2016 275 اتفاق مباشر صیانھ الحاسبات 
و االجھزه 
االلكترونیھ

نفقات الصیانھ دیوان عام وزارة 
التنمیة المحلیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة دایموند 
تكنولوجى 

للمعدات واالدوات 
7/1/2016المكتبیة 4466 مناقصة 

محدودة
صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للطرق 
والكبارى والنقل 

البرى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ

10/1/2015 4477 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة زھران
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4/1/2016 101497 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى مؤسسة سولید 
للتجارة 
والتوریدات

صغري

1/1/2016 27853.39 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة سولید 
للتوریدات العامة

1/1/2016 788.72 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة لألبنیة 
التعلیمیة

4/1/2016 352.5 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ مؤسسة شبرا 
مدحت امین نجیب 

دمنھور
4/1/2016 28510 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الدقھلیة إدارة محلیھ مؤسسة عماد على 
موسى

7/1/2016 134600 مناقصة 
محدودة

صیانھ طرق 
وجسور و كبارى

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ مؤسسة قباء

4/1/2016 4823 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ مؤسسة كایرو 
جیب سنتر

7/1/2016 190000 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة لیناتك

7/1/2016 1210 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 1670 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 1990 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 39510 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 15450 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة لیناتك 
لالجھزة المكتبیة 
وماكینات 
التصویر

7/1/2016 300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ التعلیم بالمنصورة

7/1/2016 28800 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم دمیاط

7/1/2016 17100 اتفاق مباشر مستلزمات 
تصویر

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم دمیاط

10/1/2015 3650 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة مصر 
الجدیدة

10/1/2015 6900 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

4/1/2016 8000 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى مؤسسة مصر 
الجدیدة للتوریدات
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 561 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى مؤسسة ناصر 
الفنیة لآلالت 
الكاتبة

صغري

10/1/2015 3305 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مؤسسة وینر 
لالستیراد 
والتصدیر

7/1/2016 68640 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة إدارة محلیھ میجا تیك 
للمقاوالت

7/1/2016 149288 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 334236 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 356475 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 373930 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 390221 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 575473 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 579600 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 715465 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

7/1/2016 2331772 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مدیریة التربیة والتعلیم

10/1/2015 227550 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدتیك

4/1/2016 4125 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ میدستون میدیكال

1/1/2016 4125 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة
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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 6875 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 

الجامعى
قطاع الصحة جھاز إدارى میدكس تكنولوجى صغري

1/1/2016 2650 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدكو نسلت

1/1/2016 39000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدكیر ایجیبت

10/1/2015 6517.5 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

1/1/2016 43131 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى باب الشعریة 
الجامعى

1/1/2016 760 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدى تولز

1/1/2016 1335 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ میدي توب

1/1/2016 20400 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدي تولز

4/1/2016 118700 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدي الب 
انترناشیونال 
للخدمات الطبیة

10/1/2015 4800 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ میدیا سبورت

10/1/2016 4645 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

تعلیم دمیاط قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ میدیكال اندالب 
فیو

1/1/2016 2100 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدیكال 
تكنولوجى

4/1/2016 77225 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

4/1/2016 79640 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 227550 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

10/1/2015 19240 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ للتنمیة 
الصناعیة

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ

7/1/2016 3374 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ میدیكال 
تكنولوجي

7/1/2016 30340 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الشئون 
الصحیة

10/1/2016 24740 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ میدیكال زون

10/1/2015 7200 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ میدیكال 
للتوریدات 
العمومیة

8/1/2016 3300 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ میدیكالتكنولوجي
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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 8071 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 

مكتبیھ
أدوات كتابیھ 

وكتب
مركز بحوث وتطویر 

الفلزات
قطاع الخدمات 

العامة
جھاز إدارى میدیكان جروب صغري

1/1/2016 10345 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ میدیكر ایجیبت

1/1/2016 42427 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ میدیكس

4/1/2016 1718.75 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میدیكس 
تكنولوجى

1/1/2016 21796 مناقصة 
محلیة

االدویھ المواد الخام وزارة التأمینات 
والشئون اإلجتماعیة - 
الشئون اإلجتماعیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى میدیكو فارما

7/1/2016 2000 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ میریالند

4/1/2016 3000 اتفاق مباشر مستلزمات العاب 
ریاضیھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة القوى العاملة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ میشیل للریاضة

7/1/2016 1215 مناقصة عامة اخرى نفقات الصیانھ مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى میماتك للنظم 
والمعلومات

7/1/2016 9210 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ مینا فارما

1/1/2017 2409 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة قنا إدارة محلیھ مینا الكسسوار 
السیارات

7/1/2015 195000 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى دمیاط 
الجامعى الجدیدة

قطاع الصحة جھاز إدارى نادا میدیكال

7/1/2016 182 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ نادى

4/1/2016 1312 اتفاق مباشر نفقات دعایھ نشر واعالن 
ودعایھ 
واستقبال

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ناصر شبل 
لالعالن

1/1/2016 24500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى نانوتك لألجھزة

10/1/2016 26708 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ نتر جرافیك

1/1/2016 3286 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام وزارة 
المالیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى نجاركو لتجارة 
الحداید والدیكور

10/1/2015 924 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ نجاه مجلع ناصر

10/1/2015 1419 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الطرق والنقل

10/1/2015 1457 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مدیریة الطرق والنقل محافظة أسوان إدارة محلیھ نجاه مجنع 
ىنصرهللا

10/1/2016 3600 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ نجیة ابراھیم

1/1/2016 3275 مناقصة 
محلیة

مستلزمات 
موسیقى

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة بورسعید إدارة محلیھ نسرین للموسیقي

7/1/2015 2980 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ نظم التحكم 
والحاسبات االلیة
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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 1200 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 

متنوعھ
البیت الفنى للموسیقى 

ودار األوبرا
قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ نظم التحكم 
والحاسبات االلیة

صغري

1/1/2016 281 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ نعمات محمد 
حسن ھریدى

1/1/2016 281 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ نعمات محمد 
حسن ھریدي

4/1/2016 95913 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى نماء للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 4675 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ نھضة مصر 
لتصنیع وطبع 
ورق الحاسبات 
االلكترونیة

4/1/2016 15441 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ نوح

4/1/2016 7700 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ نوح للتوریدات

4/1/2016 4812 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ نور االمیر لقطع 
غیار السیارات

1/1/2016 35400 ممارسة 
عامة

نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

ھیئات إقتصادیھ نور االیمان

1/1/2016 225 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسماعلیة

إدارة محلیھ نور للتجارة 
والتوریدات

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

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ نون للدعایة 
واالعالن

7/1/2016 135672 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ نیلترین

7/1/2016 1200 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ نیو الیكس 
سرفیس للخدمات

10/1/2016 240 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ نیو ایجیبت

8/1/2016 1100 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

10/1/2016 1200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا

7/1/2015 4357 مناقصة 
محدودة

ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ نیوفى اى بى 
لیمتد

4/1/2016 11990 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ  نیوالب

12/1/2016 9322.5 مناقصة عامة قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الجھاز المركزى 
للتعبئة العامة 
واإلحصاء

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ھابو لتجارة 
الالدوات 
الكھربائیة 
والتوریدات

7/1/2016 14450 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ھارت كیر 
میدیكال

4/1/2016 12000 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ھارت كیرمیدیكال
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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 1200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ھارت كیرمیدیكال صغري

10/1/2015 108720 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

7/1/2015 63800 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ھارمونى

10/1/2015 4730 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 550 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 2640 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 3960 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 3960 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

10/1/2015 8690 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 1848 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ھارمونى للدعایة 
واالعالن

4/1/2016 4620 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 4675 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

7/1/2015 5720 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 7425 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 7425 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

4/1/2016 10780 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

1/1/2016 4800 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ھانرك جینز 
لتصنیع المالبس

7/1/2016 14625 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

تعلیم جامعة بورسعید قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھانى محمد محمد 
حجازى

7/1/2016 2952 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ ھاوس سبورت
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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 3200 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ ھاوس سبورت صغري

10/1/2015 10740 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الشباب 
والریاضة

10/1/2015 356000 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ھاى تك

7/1/2016 19100 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھاى تكنولوجى 
اجیبت

7/1/2016 20000 ممارسة 
محدودة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ ھاي تكنولوجي

7/1/2016 23400 ممارسة 
عامة

صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ الھیئة العامة 
للمستشفیات والمعاھد 

التعلیمیة

قطاع الصحة ھیئات خدمیھ  ھاي مید ایجیبت

4/1/2016 357 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى ھدھد للعلوم

1/1/2016 49300 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھوبسي كیر

1/1/2016 31500 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بالقاھرة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھوسبي كیر

7/1/2016 907 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیدمید للخدمات 
الطبیة

7/1/2016 25855 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 
و معینات سمعیھ 

وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیرو للصوتیات

4/1/2016 349800 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مستشفى الحسین 
الجامعى

قطاع الصحة جھاز إدارى ھیلثى

7/1/2016 27401 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ھیلثى لمنتجات 
الرعایة الصحیة

10/1/2015 9130 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مركز بحوث وتطویر 
الفلزات

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ھینویش

10/1/2016 18514 اتفاق مباشر مواد مستھلكھ مواد تعبئھ 
وتغلیف

الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ ھیئة االمداد 
والتموین

1/1/2016 1500 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ ھیئة ایمن صابر 
عوضھ

6/30/2016 2000 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة الشئون 
اإلجتماعیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ ھیئة برید مطروح

7/1/2016 15050 مناقصة عامة االدویھ المواد الخام مستشفى جامعة 
األزھر - مدینة نصر

قطاع الصحة جھاز إدارى وادى النیل 
لالستیراد

7/1/2016 707200 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ المجلس األعلى لآلثار 
ـ  قطاع المشروعات

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

ھیئات خدمیھ وادى النیل 
لالنشاء والتعمیر
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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 7000 مناقصة 

محدودة
اناره میاه و إناره ھیئة تنمیة واستخدام 

الطاقھ الجدیده 
والمتجددة

قطاع الكھرباء 
والطاقھ

ھیئات إقتصادیھ وادى النیل 
لمعدات وترشید 

الطاقة

صغري

7/1/2016 8432 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ وادي االلنیل 
لمحركات الدیزل

4/1/2016 707200 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ مكتب وزیر الدولة 
لآلثار

قطاع الشباب 
والثقافة والشئون 

الدینیة

جھاز إدارى وادي النیل 
لالنشاء والتعمیر

4/1/2016 1600 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ والي كار لقطع 
غیار السسیارات

7/1/2016 50 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ وائل للمستلزمات 
الطبیة

6/1/2015 50000 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وحدة التطویر 
الرئیسیھ

7/1/2016 5810 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام وزارة 
الخارجیة

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ورشة احمد 
حسین

10/1/2015 710 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ورشة اصالح 
 وتجدید السیارات

10/1/2015 1235 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

معھد التخطیط القومى

10/1/2016 35209 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ ورشة اكسبالیس 
لمیكانیكا 
السیارات

7/1/2016 2170 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى ورشة الخدمة 
الوطنیة

7/1/2016 2937 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

وزارة التموین 
والتجارة الداخلیة

10/1/2016 3120 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

10/1/2016 5471 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

10/1/2016 6166 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

10/1/2016 7176 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

10/1/2016 10831 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

10/1/2016 11475 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

10/1/2016 14526 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ الھیئة العامة للسلع 
التموینیھ

10/1/2016 2170 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

10/1/2016 4197 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

4/1/2016 570 اتفاق مباشر نفقات تشغیل لدى 
الغیر ومقاولى 

 الباطن

نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة البحیرة إدارة محلیھ ورشة الرضا 
والنورایمن فرج 
عبد الواحد
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تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2015 899500 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ ورشة المتكاملة 
للحدادة اصالح 
السیارات

صغري

7/1/2016 33 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

ھیئات خدمیھ ورشة المحمدیة 
لدھان ودوكو 
7/1/2016 السیارات 16 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 

متنوعھ
مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 44 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

7/1/2016 49 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

صندوق ضمان ودعم 
نشاط التمویل العقارى

4/1/2016 7800 اتفاق مباشر اخرى متنوعھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ ورشة تجدید 
السیارات

4/1/2016 2530 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ ورشة حمدان 
للخراطة

10/1/2015 2650 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ ورشة سروجى 
سیارات الرحمة

4/1/2016 10500 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ مدیریة الطب البیطرى محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ ورشة سمكرة 
ودوكو سیارات

4/1/2016 6300 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ ورشة شحات 
للدھانات

4/1/2015 103000 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ ورشة صیانة 
سیارات متكاملة

4/1/2015 19000 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ ورشة صیانة 
سیارات متكاملة 

الصالح 
السیارات 

والمعدات الثقیلة
4/1/2016 4020 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 

للصیانھ
قطع غیار 
ومھمات

الھیئة العامة لمحو 
األمیة وتعلیم الكبار

قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ورشة عالم 
الشكمانات

10/1/2015 5580 اتفاق مباشر ادوات كتابیھ و 
مكتبیھ

أدوات كتابیھ 
وكتب

تعلیم اإلسكندریة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ ورشة فاروق أبو 
شوشھ وشركاه

7/1/2016 13500 اتفاق مباشر مواد ومھمات 
متنوعھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ ورشة محمد ذكي

5/10/2017 9250 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

مدیریة الشئون 
الصحیة

محافظة مطروح إدارة محلیھ ورشة محمد ذكي 
حسن الشامي

4/1/2016 4100 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ مركز معلومات قطاع 
األعمال العام

قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى ورشة ناصر 
محمود علي 
 مسعود

1/1/2016 423 اتفاق مباشر نفقات طبع نفقات طبع 
ودوریات 
وحقوق تألیف

مدیریة التموین 
والتجارة الداخلیة

محافظة السویس إدارة محلیھ وزارة  التموین

7/1/2016 48307 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ وزارة االنتاج 
 الحربي

7/1/2016 50000 اتفاق مباشر نفقات النظافھ نفقات خدمیھ 
متنوعھ

دیوان عام المحافظة
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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 1296675 اتفاق مباشر و سائل انتقال استثمار 

مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة الجیزة إدارة محلیھ وزارة االنتاج 
 الحربي

صغري

7/1/2016 593419 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 640000 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

7/1/2016 800379 اتفاق مباشر وسائل نقل استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 16400000 اتفاق مباشر صیانھ مرافق 
 وشبكات

نفقات الصیانھ ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ وزارة الكھرباء 
والطاقة

7/1/2015 412000000 اتفاق مباشر تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

ھیئة المجتمعات 
العمرانیھ الجدیدة

قطاع االسكان 
والتشیید

ھیئات إقتصادیھ وزارة الكھرباء 
والطاقة المتجددة

4/1/2016 2000 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة الزراعة محافظة قنا إدارة محلیھ وشاحى 
للمفروشات

10/1/2016 559284 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ وفاكیمیكالز

10/1/2015 845 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ وكالھ النصر 
للدعایة

1/1/2015 1272546 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة الطرق والنقل محافظة مطروح إدارة محلیھ ولید محمد خطاب

10/1/2015 51310 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ ووتر بیورتون

7/1/2016 2800 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الفیوم إدارة محلیھ یاسر ایوب

7/1/2016 1600 اتفاق مباشر ایجار ایجار وسائل نقل مدیریة الشباب 
والریاضة

محافظة الغربیة إدارة محلیھ یاسر رسالن

7/1/2016 1592680 مناقصة عامة تشییدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة بنى 
سویف

إدارة محلیھ یاسر سید مرزوق

10/1/2015 173184 مناقصة عامة تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ یاسر شلبي 
للمقاوالت

312

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM
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4/12/2016 26567 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 

مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة مطروح إدارة محلیھ یاسر شلبي 
للمقاوالت

صغري

10/1/2016 17835 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام مدیریة التربیة والتعلیم محافظة الوادى 
الجدید

إدارة محلیھ یاسر للتوریدات 
العمومیة

10/1/2015 69350 اتفاق مباشر صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ دیوان عام المجتمعات 
العمرانیة الجدیدة

قطاع اإلسكان 
والمرافق 
المجتمعیة

جھاز إدارى یاسر مصطفى 
احمد مصطفى

7/1/2016 173413 اتفاق مباشر تجھیزات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

مدیریة اإلسكان 
والمرافق

محافظة الفیوم إدارة محلیھ یاسین محسن 
السخاوي

10/1/2015 444 اتفاق مباشر مواد بترولیھ 
وغاز

وقود  وزیوت 
 وقوى 
محركھ 
للتشغیل

دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ یسرى ابو الفتوح 
السید

12/1/2016 11500 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ یسرى مبروك 
للتوریدات

10/1/2015 687.5 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ دیوان عام المحافظة محافظة 
اإلسكندریة

إدارة محلیھ  یوسف عالم

10/1/2015 3976.5 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

دیوان عام المحافظة

10/1/2015 3520 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

10/1/2015 35200 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام دیوان عام المحافظة

1/1/2017 18900 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

مدیریة التربیة والتعلیم محافظة البحیرة

10/1/2016 8475 اتفاق مباشر مطبوعات اخرى أدوات كتابیھ 
وكتب

جھاز تنمیة التجارة 
الداخلیة

قطاع التجارة 
والتموین

ھیئات إقتصادیھ

1/1/2016 26360 اتفاق مباشر مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول
4/1/2016 7458 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

4/1/2016 2310 اتفاق مباشر اخرى نفقات الصیانھ تعلیم اإلسكندریة

7/1/2016 2640 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم اإلسكندریة

6/1/2015 825 اتفاق مباشر صیانھ االت 
ومعدات

نفقات الصیانھ تعلیم جامعة بورسعید

6/1/2015 6792 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام تعلیم جامعة بورسعید

7/25/2016 3883 مناقصة عامة مواد خام أخرى المواد الخام مستشفى بنھا الجامعى قطاع الصحة ھیئات خدمیھ یوسف عالم 
وشركاءه

1/1/2016 10395 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

الھیئھ العامھ لشئون 
المطابع االمیریھ

قطاع الصناعھ 
والثروه المعدنیھ 

والبترول

ھیئات إقتصادیھ یوسف عالم 
وشركاة

10/1/2016 37968 اتفاق مباشر مواد خام أخرى المواد الخام ھیئة النقل العام 
بالقاھره

قطاع النقل 
واإلتصاالت

7/1/2016 2420 اتفاق مباشر قطع غیار ومواد 
للصیانھ

قطع غیار 
ومھمات

التعلیم بالمنصورة قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ

313

الھیئـة العامة للخدمات الحكومیـــة
اإلدارة المركـــــزیة للمشـــــتریات

تقــریر تفصیلى عن حجم تعاقدات الموردینإدارة متابعــــة التعاقدات الحكومیة
 

للفترة من /

الي /

01-07-2016

التاریخ /30-06-2017
4/9/2019 11:05:44 AM



تاریخ الربع قیمة التعاقد نوع التعاقد نوع العملیھ البند اسم الجھھ القطاع الفرعى القطاع الرئیسى المورد نوع المنشأه
4/1/2016 31875 اتفاق مباشر مستلزمات تعلیمیھ 

و معینات سمعیھ 
وبصریھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

تعلیم جامعة بنھا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ یوسف عالم 
وشركائھ

صغري

7/1/2016 50 اتفاق مباشر االدویھ المواد الخام دیوان عام المحافظة محافظة الغربیة إدارة محلیھ یوسف محمد 
احمد

10/1/2015 496 اتفاق مباشر صیانھ وسائل نقل 
و اتصاالت

نفقات الصیانھ معھد التخطیط القومى قطاع الخدمات 
العامة

جھاز إدارى یونابتید جروب 
 سیوفیت سیوفیت

4/1/2016 132975 مناقصة عامة صیانھ و ترمیم 
مبانى انشاءات و 
اعمال صغیره 

المبانى

نفقات الصیانھ الھیئة العامة لإلصالح 
الزراعى

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ یونس على 
ابراھیم فردى

7/1/2015 7014 اتفاق مباشر عدد و ادوات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

الھیئة العامة للرقابة 
المالیة

قطاع الشئون 
اإلقتصادیة

ھیئات خدمیھ یونیفرسال 
للتجھیزات 
المكتبیة

4/1/2016 67536 اتفاق مباشر االت و معدات استثمار 
مباشر -شاملھ 
الرسوم 
الجمركیھ

التعلیم بطنطا قطاع التعلیم ھیئات خدمیھ یونیون ایر

4/1/2016 7610 مناقصة عامة مستلزمات سلعیھ 
متنوعھ

مستلزمات 
سلعیھ متنوعھ

التأمینات والشئون 
اإلجتماعیة - قطاع 

التأمینات

قطاع الحمایة 
اإلجتماعیة

جھاز إدارى یى دى لالستیراد 
والتصدیر
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