
HOT information Voice: 3716 4521 - 3717 3174 – 3716 5171 – Fax: 3330 5508 - E-mail: hot@hot-information.net 
HOT information GSM: 010 2333 8610 - 010 2333 8612 – 010 2333 8614 - Contracting Sector (Con2824) page 1/9 

HOT INFORMATION SERVICE your business information guide 

Tuesday, Apr. 21, 2015 - Issue No. 2824    Contracting Sector    ٢٨٢٤العدد رقم  - ٢٠١٥أبريل -٢١ثالثاء  ال  

  جنيها مصريا٦٠٠ اإلشتراك السنوي – تصدر األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع –) هوت إنفورميشن(لومات  المنظومة المصرية للمع– تغطية شاملة المناقصات القطاع – قطاع المقاوالت -جمهورية مصر العربية 
Public Tenders’ Service  - Issued 3 times a week: Sunday, Tuesday & Thursday – Contains all information related to the sector - be fully informed in minutes – 600 EP Annually 

 
تاريخ ال

والمصدر
المستندات 
 نـيـأمـالت المطلوبة

 موعد ومكان 
 فض المظاريف

 كراسةالثمن 
م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ٥/٥/٢٠١٥الثالثاء  ج٦,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣١مناقصة عامة 
 توريد خرسانة حرارية عازلة 

تفويض أو توكيل وصورة من بموجب شراء الكراسة (
البطاقة الضريبية و السجل التجارى على طلب مدموغ 

 )مدير عام المهمات/ باسم السيد

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

١ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 R2 T1
T2 S1 S2 

يستكمل ج ١٠٠,٠٠٠
 عند الرسو% ٥إلى 

 ٣/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج)ألف(١٠٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 إنشاء مبنى فصول ومدرجات 

 كلية الهندسة بقنا 
  شهرا وجلسة اإلستفسارات ١٨مدة العملية (

 )٢٨/٤/٢٠١٥يوم الثالثاء 

 جامعة جنوب الوادى 
 لعقود بقناإدارة ا

٢ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 R2 T1
T2 S1 S2 

يستكمل ج ١٥٠,٠٠٠
 عند الرسو% ٥إلى 

 ٥/٥/٢٠١٥الثالثاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

ج)ألف وخمسمائة(١٥٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 إنشاء شبكة صرف صحى 

 بمقر الجامعة بقنا
  شهرا وجلسة االستفسارات ١٨مدة العملية (

 )٢٩/٤/٢٠١٥يوم األربعاء 

 جامعة جنوب الوادى 
 إدارة العقود بقنا

٣ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 لى إ يستكمل ج٣,٨٠٠
 عند الرسو% ٥

 ٦/٥/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 إحالل وتجديد غرفة البروتين 

 غرفة تبريد الحلوانى 
 بريد الخضرواتغرفة ت

 غرفة تبريد الخباز 

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

 إدارة المشتريات
  شارع كورنيش النيل١٣٥٩

  القاهرة–شبرا 

٤ 
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١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1  ج يستكمل الى ٩,٠٠٠
 عند الرسو % ٥

 ٢٦/٤/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفني(

 ) نفس العنوان(

 )للبريد(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 نزع الحشائش ميكانيكيا 

 من مصرف ومخر سيل وادى النقرة الرئيسى 
  ٢٥فى الحبس من المصب الى ك 
 بزمام هندسة السلسلة

 ) فئة التصنيف السابعة(

 وزارة الموارد المائية والرى 
 مائية والرى اإلدارة العامة للموارد ال
 لمحافظة أسوان

  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت
٣٤٥١٥٨٨/٠٩٧  

٥ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1 ج يستكمل ١٥,٠٠٠
  عند الرسو% ٥الى 

 ٢٦/٤/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفني(

 )نفس العنوان(

 )للبريد(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 مصرف ومخر سيل وادى نزع الحشائش ميكانيكيا من

 النقرة الرئيسى فى الحبس 
  ٦٥ الى ك ٢٥من ك 

 بزمام هندسة النقرة
  )فئة التصنيف السابعة(

 وزارة الموارد المائية والرى 
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى 

 لمحافظة أسوان
  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت

٣٤٥١٥٨٨/٠٩٧  

٦ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1 الى ج يستكمل ٨,٠٠٠
 عند الرسو % ٥

 ٢٧/٤/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفني(

  )نفس العنوان(

 )للبريد(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 تطهير ونزع الحشائش ميكانيكيا 

 بهندسة إدفو شرق
  )فئة التصنيف السادسة( 

 وزارة الموارد المائية والرى 
 رد المائية والرى اإلدارة العامة للموا

 لمحافظة أسوان
  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت

٧ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1 ج يستكمل ١٣,٠٠٠
  عند الرسو% ٥الى 

 ٢٧/٤/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفني(

 )نفس العنوان(

 )للبريد(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 تطهير ونزع الحشائش ميكانيكيا 

 هندسة السلسةب
 )فئة التصنيف السادسة(

 وزارة الموارد المائية والرى 
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى 

 لمحافظة أسوان
  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت

٨ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1 ج يستكمل الى ٩,٠٠٠
  عند الرسو% ٥

 ٢٨/٤/٢٠١٥ الثالثاء
 )المظروف الفني(

  )نفس العنوان(

 )ريدللب(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 إنشاء شبك حماية من الحشائش 

  ٢٦,٨٠٠عند ك ) ٥(على مص محطة 
 على ترعة النقرة الرئيسية 

  )فئة التصنيف السادسة(

 وزارة الموارد المائية والرى 
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى 

 لمحافظة أسوان
  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت

٣٤٥١٥٨٨/٠٩٧  

٩ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1 ج يستكمل ١٥,٠٠٠
 عند الرسو% ٥الى 

 ٢٨/٤/٢٠١٥ الثالثاء
 )المظروف الفني(

  )نفس العنوان(

 )للبريد(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 ترميم وتدعيم جسور 

 ى بدائرة اإلدارة العامة للموارد المائية والر
 بمحافظة أسوان

  )فئة التصنيف السادسة(

 وزارة الموارد المائية والرى 
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى 

 لمحافظة أسوان
  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت

٣٤٥١٥٨٨/٠٩٧  

١٠ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1 ج يستكمل ٢٥,٠٠٠
  عند الرسو% ٥الى 

 ٢٩/٤/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفني(

  )اننفس العنو(

 )للبريد(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 تدعيم محطة خلط مصرف العتامير 

  لتغذية نهايات ترعة عاكف ١,٠٠ك 
 بزمام هندسة كوم امبو

  )فئة التصنيف السادسة(

 وزارة الموارد المائية والرى 
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى 

 أسوانلمحافظة 
  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت

٣٤٥١٥٨٨/٠٩٧  

١١ 
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١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

R4 U1 ج يستكمل ١٨,٠٠٠
  عند الرسو% ٥الى 

 ٢٩/٤/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفني(

 )نفس العنوان(

 )للبريد(ج ٢٠+ ج ٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة للعام 
 إحالل وتجديد أفمام وحجوزات وتبطين 

 هندسة أدفو غرب بزمام 
  )فئة التصنيف السادسة(

 وزارة الموارد المائية والرى 
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى 

 لمحافظة أسوان
  ٣٤٥١٣٣٢ – ٣٤٥١٨٠٢: ت

١٢ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

U1 ١٨/٥/٢٠١٥اإلثنين  ج ١٥,٠٠٠ 
 )المظروف الفني(

  )نفس العنوان(

 ج)ألف(١٠٠٠
 م.ض% ١٠+ 
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٢٠/٢٠١٤/٢٠١٥اقصة عامة رقم من
 توريد وتركيب وتشغيل نظام كاميرات مراقبة

 تسليم مفتاح ) بالمرحلة األولى(

 شركة البتروكيماويات المصرية 
 إحدى شركات الهيئة المصرية العامة 

  طريق أسكندرية ٣٦ ك -للبترول 
 القاهرة الصحراوى

 ) خطوط٦ (٤٧٧٠٠١٢: ت
  ٤٧٧٠٠٣١/٠٣: ف

١٣ 

٢٠/٤ 
٢٤ صهـ 

U1 ٢٥/٥/٢٠١٥اإلثنين  ج٢٥,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 تغيير خطوط الصرف والتغذية ودرج الساللم 
 ومعالجة األعمدة واألسقف بالمدن الجامعية 
 يبدأ العمل بانتهاء العام الدراسى الحالى

  ويشتمل الفنى كافة تقدم العطاءات فى مظروفين(
المستندات المطلوبة فى هذا المجال والمالي على 
االسعار ومعاينة الموقع على الطبيعة وجلسة 

 )١٧/٥/٢٠١٥االستفسارات يوم األحد 

 جامعة مدينة السادات
 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

  مدينة السادات–الدور الرابع 
 محور خدمات المنطقة الخامسة

 ليتى الطب البيطرى بجوار ك
 والسياحة والقنادق

١٤ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 ج يستكمل الى ٧,٥٠٠
 عند الرسو % ٥

 ٢٤/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 إستكمال األجراءات األمنية 

 بفروع القطاع بدمياط 

 بنك التنمية واإلئتمان الزراعى
  قطاع دمياط –ى وجه بحر

  دمياط –كورنيش النيل 

١٥ 

٢٠/٤ 
 ١٢ج ص 

U1 ٣٠/٤/٢٠١٥الخميس  ج٦,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية 
 إنشاء الوحدة البيطرية 

 بكفر على شرف الدين وسور 

 محافظة القليوبية 
 الوحدة المحلية لمركز ومدينة 

 إدارة العقود  -كفر شكر 

١٦ 

 
 أمريكى دوالر يورو إسترلينى جنيه سعودى ريال  كويتىدينار اإلمارات درهم الذهب ج 21 عيار 18 عيار

220.32 257.04 2056.32 2.0749 2.0637 25.2755 25.0794 2.0320 2.0205 11.4250 11.2874 8.2537 8.1212 7.6301 7.5800 

 العمالت

 والذهب
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 نقـاولـي مدـ قي
تاريخ ال

والمصدر
آخر موعد لتقديم  المستندات المطلوبة

 مستندات القيد
 كراسةالثمن 

م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها
١٩/٤ 

٢٤هـ ص 

 م.ض% ١٠+ ج ١٠٠ ٣٠/٦/٢٠١٥الثالثاء  -
 )نفس العنوان(

 فتح باب قيد فى سجل الموريد والمقاولين
الخاص وكذلك الوكالء التجاريين للقطاعين العام و

 وقطاع األعمال للعامين الماليين
٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠١٥/٢٠١٦ 

 فعلى الرغبيين فى القيد أو تجديد قيدهم الحصول (
 )على كراسة الشروط من اإلدارة

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 الشركة القابضة لكهرباء مصر
 شركة األسكندرية لتوزيع الكهرباء

 ة العامة للمشتريات والعقوداإلدار
  شارع سيدى المتولى٩
 ٣٩٣٥٧٢٦ – ٣٩٣٥٧٢٧: ت

 ٣٩٣٦٢٨٩: ف

١ 

٢٠/٤ 
٢٤ص هـ 

S1 S2 S5 T1 R1 - ج١٠٠ 
 )نفس العنوان(

 فتح باب قيد فى سجل الموردين والمقاولين 
 ٢٠١٥خارجي لعام / محلي 

 مجموعة المقاوالت ) ٧(بند 
لموردين من يتم استالم نسخة من طلب القيد بسجل ا(

مقر الشركة مقابل سداد قيمة النسخة ويتم تقديم الطلبات 
موضحا بها نوع القيد محلي او خارجى باسم السيدة 

 رئيس قطاع التموين والمخازن على ان / المحاسب
 )يرفق بها المستندات المطلوبة 

  للكيماويات المتخصصة–شركة أبو زعبل 
  القليوبية–أبي زعبل 

 ٢٦٢٦٥٠٦٠ – ٢٦٢٦٥٠٥٨: ت
 ٢٦٢٦٥٠٣٦ – ٢٦٢٦٥٠٣٥: ف

٢ 
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ALARM 
 HOTعالن عن المناقصة فى إليانات اب

 لجلسةا اريخت
مسلسل لتاريخا العدد

 علنةملجهة الا لموضــــوعا
 مرآز شباب األوسط قموال عملية إنشاء سور مرآز الشباب ٤ / ٥ ٢٨١٨ ٦  ٤ / ٢٥

 الجمعية التعاونية للبناء ألعضاء نقابة المهندسين بقنا  عمارة سكنية مكونة من بدروم وارضى وخمسة أدوار علوية الكائنة بأرض الكنوز بمدينة قنا ٢اء عدد إنش ٤ / ١٥ ٢٨٢٢ ٣٠  ٤ / ٢٥

 شرآة مطاحن مصر الوسطى إلخ... مصعد نقل بضائع ذات مواصفات خدمة شاقة٢عملية توريد وترآيب وإختبار وتسليم وصيانة عدد  ٣ / ٢٥ ٢٨١٣ ١٤٣  ٤ / ٢٦

 اإلدارة العامة للتويع األفقى ومشرعات الرى لوسط الدلتا  إلخ... على ترعة١٩٫١١ حتى آيلو ١٨٫٦٥٠ من آيلو U- Sectionعملية إنشاء قطاع خرسانى على شكل  ٣ / ٢٥ ٢٨١٣ ١٤٤  ٤ / ٢٦

  المدنى الهيئة العامة لألرصاد الجويةوزارة الطيران عملية تطوير مبنى المعهد ٤ / ٢ ٢٨١٧ ٣  ٤ / ٢٦

 اإلدارة العامة لمشروعات صرف مطروح ٢٠١٥ عملية التطهيرات ونزع الحشائش للعامين الماليين عن  ٤ / ٥ ٢٨١٨ ٧  ٤ / ٢٦

 بدر مية مدينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تن تنفيذ شبكة آهرباء بيت الوطن بالمدينة عملية  ٤ / ٧ ٢٨١٩ ٧  ٤ / ٢٦

 بنك مصر إحالل ورفع آفاءة لوحات الجهد المتوسط والمنخفض بمبنى رشديعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ١٦  ٤ / ٢٦

  وزارة النقل هيئة ميناء دمياط إلخ... وتطوير ورفع١٢ و١١ و١٠ و٩إستكمال شبكة مياه األمطار لمدخل األرصفة الشرقية أرقام عملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٢٤  ٤ / ٢٦

 رى بنى سويفاإلدارة العامة ل تأهيل ترعة دنديل بهندسة رى غرب بنى سويفعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٢٩  ٤ / ٢٦

 رى بنى سويف  اإلدارة العامة ل تأهيل ترعة بهندسة رى غرب بنى سويفعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٣٠  ٤ / ٢٦

 رى بنى سويف ارة العامة ل اإلد تأهيل ترعة بهندسة رى اهناسياعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٣١  ٤ / ٢٦

 رى بنى سويف  اإلدارة العامة ل تأهيل ترعة بهندسات رى اهناسيا والواسطى وغرب بنى سويفعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٣٢  ٤ / ٢٦

 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري -زارة النقل و تخطيط ومهدئات سرعة للطريق الدائرى بإستخدام الدهانات األرضية إشراف المنطقة الرابعة عشر الدائرى ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ٥  ٤ / ٢٦

 قطاع الخدمات الطبية - وزارة الداخلية التعاقد على نظام مراقبة متكامل بالكاميرات وشبكات الكابالت لمبنى القطاع ومستشفى الشرطة بالعجوزةعملية  ٤ / ١٠ ٢٨٢٠ ٣١  ٤ / ٢٦

 شرآة صرف صحى األسكندرية تجديد بعض أحواض الترسيب اإلبتدائى بمحطة الترسيب االبتدائي بمحطة التنقية الغربيةإحالل و عملية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٤٥  ٤ / ٢٦

 ةوزارة الشباب والرياض إلخ...ومنتديات الشباب ومرآز التعليم المدنى بمحافظة الوادى عملية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمدن الشبابية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٥١  ٤ / ٢٦

 نقابة تجاريين القاهرة أعمال تطوير مقر نقابة تجاريين القاهرةعملية  ٤ / ١٣ ٢٨٢١ ٣  ٤ / ٢٦

 اإلدارة العامة لرى غرب الدقهلية  بدائرة اإلدارة٠٫٦٠٠ مايو زيان بالدبش على فلتر فى المسافة من الفم إلى آليو ١٥تبطين ترعة عملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٢  ٤ / ٢٦

 نقابة تجاريين القاهرة  رمسيس القاهرة٣٠عملية أعمال تطوير مقر نقابة تجاريين القاهرة الدور الرابع  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٢٧  ٤ / ٢٦

 الجمعية المشترآة لألصالح الزراعى بدآرنس دقهلية عملية تحسين الرى لألراضى الضعيفة بجمعية ميت فارس لإلصالح الزراعى ٤ / ١٥ ٢٨٢٢ ٣٣  ٤ / ٢٦

  شرآة مصر للبترول إلخ... ومستودع القصير إلستثمار آامل المساحة فى إقامة محطة تموينمزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة ٣ / ٢٢ ٢٨١٢ ٢  ٤ / ٢٧

  العاشر جهاز تنمية مدينة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية  نقاط تفتيش سريعة بالمدينة٦إنشاء عدد عملية  ٢ / ٢٦ ٢٨١٤ ٢  ٤ / ٢٧

 اإلتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء المنطقة التاسعة أعمال النظافة والتجميل لمقر اإلتحاد بمدينة نصر عملية  ٣ / ٢٩ ٢٨١٥ ١  ٤ / ٢٧



HOT information Voice: 3716 4521 - 3717 3174 – 3716 5171 – Fax: 3330 5508 - E-mail: hot@hot-information.net 
HOT information GSM: 010 2333 8610 - 010 2333 8612 – 010 2333 8614 - Contracting Sector (Con2824) page 6/9 

  السياحية١قرية مينا  ٢م٦٠٠عملية توريد وترآيب ترتان لملعب آرة القدم بمساحة  ٤ / ٢ ٢٨١٧ ٦  ٤ / ٢٧

 إلنشاء الطرق وزارة النقل شرآة النيل العامة إلخ...وتكسير الصخور والحمايات واألسفلت عملية تقوية تنفيذ أعمال األتربة وطبقة األساس والمواسير عملية ٤ / ٥ ٢٨١٨ ٤  ٤ / ٢٧

 الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل إلخ...إحالل وتجديد وتعلية أسوار وإنشاء"األعمال التكميلية لتطوير سقيفة العربات بورش الزقازيق عملية  ٤ / ٦ ٢٨١٨ ٢٨  ٤ / ٢٧

 "إيسترن آومبانى"الشرآة الشرقية  عملية أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالمجمع الصناعى بالسادس من أآتوبر ٤ / ٧ ٢٨١٩ ٨  ٤ / ٢٧

 بنك مصر تجديد وتطوير فرع قفطعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ١٧  ٤ / ٢٧

  اإلستاد الرياضىمديرية الشباب والرياضةمحافظة المنوفية  إلخ...تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة الدورية لكل من حمام السباحة الجديد والصالة المغطاة باإلستادعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٢٣  ٤ / ٢٧

 ديرية ال شباب والرياضةمحافظة الوادى الجديد م عملية تشغيل وصيانة الصالة المغطاة بمدينة الخارجة ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٤٢  ٤ / ٢٧

 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري -وزارة النقل  إنشاء حواجز خرسانية بنوعيها لتأمين بعض بمنطقة غرب الدلتا إشراف المنطقة الخامسة غرب الدلتا عملية ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ٦  ٤ / ٢٧

 بنى سويفشرآة مياه الشرب والصرف الصحي ب نى أهناسياإحالل وتجديد محطة مياه البدي عملية ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ١٠  ٤ / ٢٧

 المعهد القومى للقياس والمعايرة عملية إنشاء غرفة لزوم ترآيب ميزان مقارنة والخاص بمعمل الكتلة ٤ / ١٠ ٢٨٢٠ ٣٨  ٤ / ٢٧

 شرآة صرف صحى األسكندرية حطة معالجة الهانوفيلإحالل وتجديد الدرابزين المعدنى والمشايات ودهان العوامات بم عملية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٤٦  ٤ / ٢٧

 وزارة الشباب والرياضة إلخ...ومنتديات الشباب ومرآز التعليم المدنى بمحافظة الجيزة عملية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمدن الشبابية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٥٢  ٤ / ٢٧

 الهيئة العامة لمشروعات الصرف إقليم صرف الوادى  إلخ... محافظة–لى المصارف بدائرة اإلدارة العامة لصرف الوادى الجديد عملية التطهيرات وإزالة الحشائش ع ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٥٧  ٤ / ٢٧

 محافظة الوادى الجديد مديرية اإلسكان  عملية إنشاء الوحدة البيطرية بقرية عمر بن الخطاب بالفرافرة ٤ / ١٥ ٢٨٢٢ ٣٤  ٤ / ٢٧

 محافظة الوادى الجديد مديرية اإلسكان   للحاالت األولى للرعاية بالفرافرة٢عملية إستكمال العمارة رقم  ٤  /١٥ ٢٨٢٢ ٣٥  ٤ / ٢٧

 مصلحة الضرائب المصرية  الجيزة–عملية أعمال تطوير مقر لجان إعادة النظر ميدان سفنكس  ٤ / ١٧ ٢٨٢٣ ٢٧  ٤ / ٢٧

 الشرآة المصرية لالتصاالت إلخ...ب لوحات وآابالت بنظام اإلطار التعاقدى لمدة عام واعملية تسليم مفتاح قابلةإحالل وتوريد وترآيعملية  ٤ /  ١ ٢٨١٦ ٣٦ ٤ / ٢٨

 مصلحة الضرائب الصيانة الدورية لبعض مصاعد المصلحة عملية  ٤ / ٥ ٢٨١٨ ١  ٤ / ٢٨

 بنك مصر تجديد وتطوير فرع األقصر اإلسالمىعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ١٨  ٤ / ٢٨

 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري -وزارة النقل  صيانة الدهانات األرضية على منطقة جنوب سيناء إشراف المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء عملية ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ٧  ٤ / ٢٨

 بنى سويفشرآة مياه الشرب والصرف الصحي ب قة بياض العرب شرق النيلإستكمال إنشاء البنية التحتية وزراعة شتالت بالغابة الشجرية بمنط عملية ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ١١  ٤ / ٢٨

 مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر دار الجمهورية إلخ...بالكامل والكائن" ١"عملية تنفيذ المرحلة األولى ألعمال ترميم وتطوير مبنى المؤسسة القديم و تشمل مبنى  ٤ / ١٠ ٢٨٢٠ ٣٧  ٤ / ٢٨

  شرآة صرف صحى األسكندرية  لمحطة التنقية الغربيةipsإحالل وتجديد وتدعيم نظام الهيكل المعدنى لمحطة الرفع الرئيسية بنظام  عملية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٤٧  ٤ / ٢٨

 وزارة الشباب والرياضة إلخ...ومنتديات الشباب ومرآز التعليم المدنى بمحافظتى عملية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمدن الشبابية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٥٣  ٤ / ٢٨

 الشرآة المصرية لتجارة الجملة عملية بناء أرض أبو تيج بأسيوط ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦١  ٤ / ٢٨

 محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم ١١٠٠٣١٠: األنصارى اإلبتدائية الرقم التعريفى : مزايدة إزالة بعض مالحق المدارس مدرسة ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦٣  ٤ / ٢٨

 محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم ١١٠٠٤٣٥: الحديدى اإلبتدائية الرقم التعريفى : مزايدة إزالة بعض مالحق المدارس مدرسة ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦٤  ٤/  ٢٨
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 مديرية التربية والتعليممحافظة دمياط   ١١٠٢٧٤١:  الرقم التعريفى ١شرباص ب رقم : مزايدة إزالة بعض مالحق المدارس مدرسة ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦٥  ٤ / ٢٨

 محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم  ١١٠٠٢١٩: الشهيد عبد الغنى عياد ب الرقم التعريفى : مزايدة إزالة بعض مالحق المدارس مدرسة ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦٦  ٤ / ٢٨

 محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم ١١٠٣٢٤١: لرقم التعريفى  ا٢االعنانية ب رقم : مزايدة إزالة بعض مالحق المدارس مدرسة ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦٧  ٤ / ٢٨

 محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم  ١١٠٤٤١٣: دمياط الزراعية الرقم التعريفى : مزايدة إزالة بعض مالحق المدارس مدرسة ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦٨  ٤ / ٢٨

 محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم  ١١٠١٣٤١: العهد الجديد الرقم التعريفى : س مدرسةمزايدة إزالة بعض مالحق المدار ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٦٩  ٤ / ٢٨

 محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم  ١١٠٣٣٩١: عزبة البرج ع بنين الرقم التعريفى : مزايدة إزالة بعض مالحق المدارس مدرسة ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٧٠  ٤ / ٢٨

 شرآة القاهرة لتكرير البترول إلخ... وأعمال إصالحات٦٦توريد وترآيب رخام جاللة فص للمبنى الجديد الملحق بمحطة آهرباء لية عم ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٤  ٤ / ٢٨

  الجيزةالشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ب إحالل وتجديد خطوط الصرف الصحى لمناطق مختلفة بمدينة الجيزة وضواحيهاعملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٥  ٤ / ٢٨

 شرآة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توريد وترآيب لوحات مكثفات قدرات مختلفةعملية  ٤ / ١٦ ٢٨٢٣ ٥  ٤ / ٢٨

 شرآة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تنفيذ مجرى آابالت محطة مياه جزيرة الدهبعملية  ٤ / ١٦ ٢٨٢٣ ٦  ٤ / ٢٨

  أآاديمية الشرطة–وزارة الداخلية  ع اصالح وتدعيم أبراج التدريب بأآاديمية الشرطةتنفيذ مشروعملية  ٤ / ١٧ ٢٨٢٣ ٢١  ٤ / ٢٨

 )عامة(مصلحة الضرائب المصرية  عملية ترميم وصيانة مبنى مأمورية ضرائب آفر صقر بمحافظة الشرقية ٤ / ١٧ ٢٨٢٣ ٢٨  ٤ / ٢٨

  شرآة القاهرة إلنتاج الكهرباء إلخ... مراقبة بالكاميرات لمحطات آهرباء شمال القاهرة شمالتصميم وتوريد وترآيب وتشغيل نظامعملية  ٢ / ٢٦ ٢٨٠٢ ١  ٤ / ٢٩

 جامعة عين شمس  عملية مشروع محطة الكهرباء المستجدة بكلية البنات ٣ / ٢٣ ٢٨١٢ ٣٦  ٤ / ٢٩

  اتحاد نقابات المهن الطبية الجمعية التعاونية للبناء ألعضاء إلخ... عمارة بمشروع إسكان١٣وعددها  مصعد آهربائي بالعمارات السكنية ٢٦توريد وترآيب عدد عملية  ٣ / ٢٤ ٢٨١٣ ٢  ٤ / ٢٩

  العاشر جهاز تنمية مدينة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بالحى العاشر بالمدينةعملية  ٢ / ٢٦ ٢٨١٤ ٤  ٤ / ٢٩

 مصلحة الضرائب التعاقد مع أحد المكاتب اإلستشارية عملية ٤ / ٥ ٢٨١٨ ٢  ٤ / ٢٩

  بنك مصر تجديد وتطوير فرع رأس غاربعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ١٩  ٤ / ٢٩

 أسوان جديدة جهاز تنمية مدينة هيئة المجتمعات العمرانية ال إلخ...أعمال زراعة الطرق الرئيسية والمسطحات الخضراء بالحى السكنى الثانى منطقة اإلسكانعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٣٤  ٤ / ٢٩

 جامعة حلوان  تصنيع وتوريد وترآيب اللوحات اإلرشادية الخاصة بخطط اإلخالء لكلية ووحدات الجامعةعملية  ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ١٤  ٤ / ٢٩

 الصناعية والتعدينية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات إلخ...ع الغيار بميناءتنفيذ أعمال منظومة التأمين ضد أخطار الحريق لغرفة التحكم والمحوالت ومخزن قطعملية  ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ٢٠  ٤ / ٢٩

 شرآة صرف صحى األسكندرية إلخ...إحالل وتجديد منظومة خطوط الصرف بمصنع التجفيف الميكانيكى بمحطة التنقية الغربية عنبر عملية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٤٨  ٤ / ٢٩

 وزارة الشباب والرياضة إلخ...ومنتديات الشباب ومرآز التعليم المدنى بمحافظتى مال الصيانة الدورية للمدن الشبابيةعملية تنفيذ أع ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٥٤  ٤ / ٢٩

  بالشرقيةالصحى شرآة مياه الشرب والصرف إلخ...و يتمم هذا ١الرست بصان الحجر ،  آبارى٣ و٢ و١ فلسطين الديبة ١١تنفيذ خطوط مياه بالـ عملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٢  ٤ / ٢٩

 الصحى بالشرقية شرآة مياه الشرب والصرف إلخ...و يتمم هذا ٢الرست بصان الحجر ،  آبارى٣ و٢ و١ فلسطين الديبة ١١تنفيذ خطوط مياه بالـ عملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٣  ٤ / ٢٩

 شرآة القاهرة لتكرير البترول المياه داخل الشرآة بمسطرد بوحدة معالجة ٢ و١تطهير ونقل مخلفات األحواض المستطيلة رقم عملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٣  ٤ / ٢٩

 الشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة  لمنطقة البدرشينUPVCإحالل وتجديد مواسير مياه الشرب عملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٦  ٤ / ٢٩
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 والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة اإلسكان يس وحدة سكنية بالسو١٥١٢ممارسة أعمال مشروع إنشاء  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٨  ٤ / ٢٩

 شرآة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء هدم وإنشاء حجرة محوالت الوحدة بالعزيزيةعملية  ٤ / ١٦ ٢٨٢٣ ٧  ٤ / ٢٩

  لتوزيع الكهرباءشرآة جنوب القاهرة هدم وإنشاء حجرة محوالت الوحدة الصحية التابعة لشبكات بشتيلعملية  ٤ / ١٦ ٢٨٢٣ ٨  ٤ / ٢٩

 مصلحة الضرائب عملية ترميم وصيانة مبنى مأمورية ضرائب أوالد صقر بمحافظة الشرقية ٤ / ١٧ ٢٨٢٣ ٢٩  ٤ / ٢٩

 ع األفقى ومشروعات الرى لوسط الدلتااإلدارة العامة للتوس إلخ... طن٧٠ غربية حمولة – على بحر شبين مرآز زفتى ٨٩٫٠٠إنشاء آوبرى خرسانة مسلحة آيلو عملية  ٤ / ١٨ ٢٨٢٣ ٣١  ٤ / ٢٩

 اإلدارة العامة للتوسع األفقى ومشروعات الرى لوسط الدلتا إلخ... طن تنفذ على٧٠ غربية حمولة – مرآز زفتى ٩٠٫٥٠٠إنشاء آوبرى مشاه على بحر شبيين آيلو عملية  ٤ / ١٨ ٢٨٢٣ ٣٢  ٤ / ٢٩

 النصر لصناعة الزجاج والبللور-شرآة الصناعات المعدنية الطرقعملية تنفيذ أعمال رصف  ٤ / ١٨ ٢٨٢٣ ٤١  ٤ / ٢٩

  أآتوبر ٦ جهاز تنمية مدينة هيئة المجتمعات العمرانية إلخ... ميدان– ميدان الحصرى –ميدان جهينة : أعمال صيانة إشارات المرور الضوئية باألماآن االتيةعملية  ٣ / ٢٥ ٢٨١٣ ١١٦  ٤ / ٣٠

  بنك مصر تجديد وتطوير فرع طماعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٢٠  ٤ / ٣٠

 جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي  إلخ... والقطاع٤٨آم: آم بمطروح القطاع األول من آم صفر ٩٦ سيوة بطول –إنشاء طريق الجارة عملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٢٨  ٤ / ٣٠

  أسوانهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة  لخضراء بالحى السكنى الثالث منطقة إبن بيتك مرحلة ثانيةأعمال زراعة الطرق الرئيسية والمسطحات اعملية  ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٣٥  ٤ / ٣٠

 األزهر الشريف عملية توريد وترآيب شبكة إنذار وإطفاء للحريق بمكتبة األزهر ٤ / ٨ ٢٨١٩ ٣٧  ٤ / ٣٠

 بنى سويفشرآة مياه الشرب والصرف الصحي ب رفع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية بمدينة سمسطاإحالل وتجديد محطتي  عملية ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ١٢  ٤ / ٣٠

 ستئناف الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمحكمة ا إلخ... بأرض سوق الجملة القديم٥٦ والعمارة رفم ٥ مصعد آهربائى للعمارة رقم ٢عمل وترآيب عدد عملية  ٤ / ٩ ٢٨٢٠ ٢١  ٤ / ٣٠

 وزارة الشباب والرياضة إلخ...ومنتديات الشباب ومرآز التعليم المدنى بمحافظتى عملية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمدن الشبابية ٤ / ١١ ٢٨٢٠ ٥٥  ٤ / ٣٠

 شرآة النيل العامة للطرق والكبارى إلخ... آمين– الهدار –  مصنعية نجارة وحدادة عملية آوبرى طما العلوى على النيل آبارى نزلة عبد اهللاعملية ٤ / ١٣ ٢٨٢١ ٤  ٤ / ٣٠

 الصحى بالشرقية شرآة مياه الشرب والصرف إلخ...و يتمم هذا االعالن الئحة المشتريات بالمشتمالت بفرع الحسينية " ٦ و٤تنفيذ خطوط مياه أقطار عملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٤  ٤ / ٣٠

 الصحى بالشرقية شرآة مياه الشرب والصرف إلخ...و يتمم هذا االعالن الئحة المشتريات  الحمر٨ وترآيب رافع بوستر مياه آوبرى آفر العمدة توريدعملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٥  ٤ / ٣٠

 الشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إحالل وتجديد مواسير مياه الشرب لمدينة العياطعملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٧  ٤ / ٣٠

  قطاع التشييد والعالقات الخارجيةوزارة اإلسكان ترميم وتطوير مبنى هيئة اإلستعالمات بمدينة نصرعملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ١٩  ٤/  ٣٠

  قطاع التشييد والعالقات الخارجيةوزارة اإلسكان ترميم وتطوير مبنى هيئة اإلستعالمات بشبرا الخيمةعملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٢٠  ٤ / ٣٠

  قطاع التشييد والعالقات الخارجيةوزارة اإلسكان ترميم وتطوير مبنى هيئة اإلستعالمات بإمبابةعملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٢١  ٤ / ٣٠

  قطاع التشييد والعالقات الخارجيةوزارة اإلسكان ترميم وتطوير مبنى هيئة اإلستعالمات بملوىعملية  ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٢٢  ٤ / ٣٠

  قطاع التشييد والعالقات الخارجيةوزارة اإلسكان ترميم وتطوير مبنى هيئة اإلستعالمات بسوهاج عملية ٤ / ١٤ ٢٨٢٢ ٢٣  ٤ / ٣٠

 اإلدارة العامة لصرف وسط الدقهلية ترميم بعض الكبارى على بعض المصارف بدائرة اإلدارةعملية  ٤ / ١٦ ٢٨٢٣ ٣  ٤ / ٣٠

 شرآة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مى ابو جبريلهدم وإنشاء حجرة محوالت سا عملية ٤ / ١٦ ٢٨٢٣ ٩  ٤ / ٣٠

 شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توريد وترآيب أجهزة انذار حريق عملية ٤ / ١٦ ٢٨٢٣ ١٠  ٤ / ٣٠
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 مصلحة الضرائب  عملية ترميم وصيانة مبنى مأمورية ضرائب الزقازيق أول شارع الفالوجا ٤ / ١٧ ٢٨٢٣ ٣٠  ٤ / ٣٠

 اإلدارة العامة للتوسع األفقى ومشروعات الرى لوسط الدلتا إلخ...٢٦٫٢٤ إلى آيلو ٢٥٫٩١٤م من آيلو ١٦٠تغطية مصرف النزاز األيمن لترعة ميت يزيد بطول عملية  ٤ / ١٨ ٢٨٢٣ ٣٦  ٤ / ٣٠

 اإلدارة لعامة لصرف الجيزة م٤٥٠ لبينى بطول ٤ عملية تغطية على مصرف  ٤ / ١٨ ٢٨٢٣ ٤٠  ٤ / ٣٠

 نادى ضبابط الشرطة بقنا ممارسة تطوير قاعة األفراح الشتوية وإنشاء بوفيه ودورات مياه ملحقة بالمسرح الرومانى وإنشاء عنبر مجندين ٤ / ١٨ ٢٨٢٣ ٤٢  ٤ / ٣٠

 ة حى جنوب الجيزةمحافظة الجيز عملية سنوية الترميمات اإلعتيادية والصحية والكهربائية واإلنشاءات الصغيرة ٤ / ١٨ ٢٨٢٣ ٤٦  ٤ / ٣٠
 

 الرمز المستند المطلوب الرمز المستند المطلوب

 T1 البطاقة الضريبية R1 بطاقة القيد بإتحاد المقاولين

 T2 شهادة الضريبة العامة للمبيعات R2 أصل شهادة البيانات الصادرة من اإلتحاد

 T3 آخر إقرار ضريبي R3 بطاقة مقاولي القطاع الخاص

 T4 أسعار العطاء شاملة ضريبة المبيعات R4 خاصالعملية بين مقاولي القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع ال

 T5 صورة معتمدة آلخر ميزانية V1 إبداء األسبابدون للجهة الحق في قبول أو رفض العطاء 

 S1 السجل التجاري V2 إبداء األسبابدون العطاء تجزئة للجهة الحق في قبول أو رفض أو 

 S2 سابقة أعمال V3 ابإبداء األسبمع للجهة الحق في قبول أو رفض العطاء 

 S3 عقود توريد مماثلة معتمدة من الجهات التي تم التعاقد معها V4 إبداء األسبابمع للجهة الحق في قبول أو رفض أو تجزئة العطاء 

 S4 عقد تأسيس الشركة V5 للجهة الطارحة الحق في تجزئة العطاء

 S5 اريين س وكالء تج١٤إستمارة  P1 العملية بين الشركات المتخصصة

 S6  س سجل مستوردين٤إستمارة  P2 العملية بنظام النقاط

 S7 بطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة P3 العملية قابلة للتجزئة

 S8 شهادة السجل الصناعي P4 يتم إحضار أصول المستندات لإلطالع

 S9 شهادات األيزو P5 يمكن اإلطالع على الكراسة لدى الجهة الطارحة للعملية

 U1 العملية بنظام المظروفين فني ومالي P6 يرفق بالعطاء البرنامج الزمني

 U2 العملية بنظام المظروف الواحد P7 يرفق بالعطاء أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة بخاتم الشركة

 U3 يسدد التأمين نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان غير مشروط P8 مطلوب كتالوجات

 U4 المحكمة اإلقتصادية/ شهادة عدم إفالس من وزارة العدل  P9 راسة بتفويض معتمد صحة توقيع من البنك أو توكيل رسميتباع الك

 U5 للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع تقديم الرقم القومي للشركات الصادر من الصندوق اإلجتماعي% ١٠تباع الكراسة بخصم 
 


