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 TOP الكراسات الجدٌدة

 ط الكراسةبرا تارٌخ الجلسة تارٌخ النشر الجهة المعلنة نوع العملٌة رلم العملٌة موضوع العملٌة

عملٌه تورٌد منظفات للمغسله المركزٌه بالمستشفٌات 

 الجامعٌه باسٌوط
 Click to download 12:00 14/02/2021 24/01/2021 مستشفٌات جامعة أسٌوط منالصة عامة 761

 Click to download 12:00 07/02/2021 24/01/2021 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم -محافظة البحٌرة  منالصة محلٌة 105 شراء أدوات التربٌة الزراعٌة

المنالصه العامه للتعالد على تورٌد احتٌاجات 

 مستشفٌات جامعه اسٌوط من االوكسجٌن السائل
 Click to download 12:00 16/02/2021 24/01/2021 مستشفٌات جامعة أسٌوط منالصة عامة 821

عمرة جسٌمة لمبن المعمل المركزى والصرف 

 الصحى بالمبنى
 امر مباشر 304

وزارة الزراعة  -معهد بحوث البساتٌن 

 األراضًواستصالح 
24/01/2021 - Click to download 

 أدوات نظافة
66/2020/

2021 
 Click to download - 24/01/2021 المعهد المومى لألورام -جامعة الماهرة  امر مباشر

 امر مباشر 225 وات10شراء فانة هواء لدرة 
اإلدارة العامة  -جامعة جنوب الوادى 

 للمشترٌات المركزٌة بمنا
24/01/2021 - Click to download 

Tuberculin vail 15 
احمد  100

 عبد العزٌز
 امر مباشر

جامعة  -مستشفى األطفال الجامعى 

 المنصورة
24/01/2021 - Click to download 

استدامة وتشغٌل محطات الرصد اللحظى المستمر 

لنوعٌة المٌاه وعملها بكفاءة والحفاظ على االصل 

 الثابت وصٌانتها وتشغٌلها

 Click to download - 24/01/2021 شئون البٌئهجهاز  امر مباشر 351

 Click to download - 24/01/2021 كلٌة الهندسة -جامعة المنصورة  امر مباشر 147 شراء مواد خام مٌثلٌن كلورٌد

HB - Cuvette 
احمد  101

 عبد العزٌز
 امر مباشر

جامعة  -مستشفى األطفال الجامعى 

 المنصورة
24/01/2021 - Click to download 

 Click to download - 24/01/2021 معهد بحوث المحاصٌل السكرٌة امر مباشر 8 طلمبات ضغط عالى

 2منظفات 
2020-

2021m2 
 امر مباشر

 -مدٌرٌة الشئون الصحٌة باالسكندرٌة

 مستشفى برج العرب
24/01/2021 - Click to download 
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 -معهد البحوث الطبٌة  -جركن فارغ  12تورٌد 

 جامعة االسكندرٌة
 Click to download - 24/01/2021 جامعة اإلسكندرٌة امر مباشر 76

معهد البحوث  -شٌكارة ملح الراص  40شراء 

 جامعة االسكندرٌة -الطبٌة 
 Click to download - 24/01/2021 جامعة اإلسكندرٌة امر مباشر 75

 Click to download - 24/01/2021 مستشفى المصر العٌنى التعلٌمى الجدٌد امر مباشر 72 مستلزمات اصالح جهاز صدمات كهربائٌة

 Click to download - 24/01/2021 جامعة المنصوره -مركز األورام  امر مباشر 175 اصناف لوزوم الغالٌات والطلمبات

شراء المستلزمات المطلوبة لجهاز التنفس الصناعً 

 DRAGERماركة 
 Click to download - 24/01/2021 معهد الكبد المومى -جامعة المنوفٌة  امر مباشر 27

 امر مباشر 55 متر مكعب 1وحدات بٌوجاز بحجم  5تورٌد عدد 
 -معهد بحوث صٌانة المنوات المائٌة 

 المركز المومى لبحوث المٌاه
24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 54 تورٌد معدات ٌدوٌة
 -معهد بحوث صٌانة المنوات المائٌة 

 المركز المومى لبحوث المٌاه
24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 119 شراء مستلزمات كهربائٌة لوحدة الملعة
مدٌرٌة الشئون  -منطمة شرق الطبٌة 

 الصحٌة باالسكندرٌة
24/01/2021 - Click to download 

شراء المستلزمات المطلوبة ألجهزة التنفس الصناعً 

 MAQUETماركة 
 Click to download - 24/01/2021 معهد الكبد المومى -جامعة المنوفٌة  امر مباشر 29

( كابل لٌاس نسبة االكسجٌن بالدم  1شراء عدد ) 

 m6gs biolightلجهاز 
 امر مباشر 6

فرع شمال  -الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى 

 شفى الطلبة سبورتنجمست -غرب الدلتا 
24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 100 مستلزمات طبٌه
مدٌرٌة  -مستشفى الدلنجات المركزى 

 الشئون الصحٌة بالبحٌرة
24/01/2021 - Click to download 

عملٌة اصالح جهاز الحضان وجهاز تمطٌر البروتٌن 

 لكلٌة االلتصاد المنزلً نواج طنطا جامعة االزهر
 Click to download - 24/01/2021 جامعة األزهر امر مباشر 1115

تجهٌز معمل المٌاسات البٌئٌة الخاص بمسم الهندسة 

 المعمارٌة والتخطٌط العمرانى بكلٌة الهندسة
 Click to download - 24/01/2021 ادارة المشترٌات -جامعة لناه السوٌس  امر مباشر 0.185

 امر مباشر 80 ملح ألراص لزوم الكلى الصناعى
مدٌرٌة الشئون  -مستشفى الزرلا المركزى 

 الصحٌة بدمٌاط
24/01/2021 - Click to download 
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االتفاق المباشر لشراء االدوٌه المطلوبه لوحدة طوخ 

 جامعه المنوفٌه -طنبشا 
 Click to download - 24/01/2021 اإلدارة العامة -جامعة المنوفٌة  امر مباشر 276

 امر مباشر 43 ماكٌنة غسٌل تكٌٌف
الهٌئة العامة  -المعهد المومى للتغذٌة 

 للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة
24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 120 شراء لطع غٌار الصالح اتوكالف سٌدى جابر
مدٌرٌة الشئون  -منطمة شرق الطبٌة 

 الصحٌة باالسكندرٌة
24/01/2021 - Click to download 

التعالد مع الجهه األستشارٌة لمشروع اعتماد وحدة 

 السٌتوجٌنتكس بالمعهد المومى لألورام

65/2020

2/2021 
 Click to download - 24/01/2021 المعهد المومى لألورام -جامعة الماهرة  امر مباشر

التعالد مع الجهه األستشارٌة لمشروع اعتماد وحدة 

 المناعة بالمعهد المومى لألورام

64/2020/

2021 
 Click to download - 24/01/2021 المعهد المومى لألورام -جامعة الماهرة  امر مباشر

 امر مباشر 122 اصالح كامٌرات لطب أسرة السٌوف
مدٌرٌة الشئون  -منطمة شرق الطبٌة 

 باالسكندرٌةالصحٌة 
24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 20/2021 تورٌد أجهزة تحكم فى مماٌٌس تحلٌل المٌاه
المعهد المومى لعلوم البحار والمصاٌد 

 باإلسكندرٌة
24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 310 كٌماوٌات لمسم بحوث االرز .

معهد بحوث  -مركز البحوث الزراعٌة 

لسم العمود  -المحاصٌل الحملٌة 

 والمشترٌات

24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 203 شراء اكسجٌن
 -مركز أمراض الكلى والمسالن البولٌة 

 جامعة المنصورة
24/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر 1000 مستلزمات طبٌه
مدٌرٌة  -مستشفى الدلنجات المركزى 

 الشئون الصحٌة بالبحٌرة
24/01/2021 - Click to download 

كلٌة التربٌة  -شراء عرضات وعمل رٌاضٌة 

 جامعة االسكندرٌة -الرٌاضٌة بنٌن 
 Click to download - 24/01/2021 جامعة اإلسكندرٌة امر مباشر 79

للتأمٌن  sd3بطارٌة جهاز رسم للب  4شراء عدد 

 الصحى بنى سوٌف
 امر مباشر 9

الهٌئة العامة للتأمٌن  -محافظة بنى سوٌف 

 الصحى
24/01/2021 - Click to download 
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 امر مباشر 56 مادة بولٌمرٌة لتثبٌت الرمال السافٌة
 -معهد بحوث صٌانة المنوات المائٌة 

 المركز المومى لبحوث المٌاه
24/01/2021 - Click to download 

منالصة عامة بشان شراء احتٌاجات التعلٌم الفنً 

بكافة تخصصاته لزوم العملٌة التعلٌمٌة للعام الدراسً 

 م2020/2021

 Click to download 12:00 14/02/2021 25/01/2021 محافظة سوهاج -التربٌةوالتعلٌم مدٌرٌة  منالصة عامة 84

شراء اجهزة لمعامل لسمً الهندسة الكهربائٌة 

 والمٌكانٌكٌة بكلٌة الهندسة
 Click to download 12:00 15/02/2021 25/01/2021 جامعة كفر الشٌخ منالصة عامة 30

شراء احتٌاجات كلٌة الفنون الجمٌلة من اآلثاث 

 واألجهزة والمعدات
 عامةمنالصة  56

ادارةالعامة للتعالدات  -جامعة االلصر 

 الحكومٌة بالجامعة
25/01/2021 14/02/2021 12:00 Click to download 

الفنً منالصة عامة بشان شراء احتٌاجات التعلٌم 

بكافة تخصصاته لزوم العملٌة التعلٌمٌةللعام الدراسً 

 م المجموعة الثالثة2020/2021

 Click to download 12:00 16/02/2021 25/01/2021 محافظة سوهاج -مدٌرٌة التربٌةوالتعلٌم  منالصة عامة 86

منالصة عامة بشان شراء احتٌاجات التعلٌم الفنً 

بكافة تخصصاته لزوم العملٌة التعلٌمٌة للعام الدراسً 

 م2020/2021

 Click to download 12:00 15/02/2021 25/01/2021 محافظة سوهاج -ربٌةوالتعلٌم مدٌرٌة الت منالصة عامة 85

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 348 مستلزمات معملٌة

شراء خامات تصنٌع لمسم الصناعات بمدرسة موط 

 الثانوٌة الزراعٌة
 Click to download - 25/01/2021 مدرسة موط الثانوٌة الزراعٌة امر مباشر 64

عملة تطوٌر وصٌانة واصالح معمل مٌكانٌكا التربة 

واالساسات بمسم الهندسة المدنٌة بكلٌة الهندسة بنٌن 

 جامعة االزهر

 Click to download - 25/01/2021 زهرجامعة األ امر مباشر 1116

لسم الفٌزٌاء  -لكلٌة العلوم  HP meterشراء جهاز 

 جامعه اسٌوط -
 Click to download - 25/01/2021 جامعة أسٌوط امر مباشر 925

 امر مباشر 29 بروب متعدد
المعمل المركزى للرلابة على 

 المستحضرات الحٌوٌة البٌطرٌة
25/01/2021 - Click to download 

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 349 مستلزمات معملٌة
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التعالد على االكسجٌن الطبى ألللٌم االسكندرٌة بهٌئة 

 االسعاف المصرٌة
 Click to download - 25/01/2021 هٌئة اإلسعاف المصرٌة -وزارة الصحة  امر مباشر 7

 Click to download - 25/01/2021 معهد بحوث المساحة امر مباشر tatal station 55اصالح وصٌانة جهاز مودٌل 

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الخدمة االجتماعٌة -جامعة الفٌوم  امر مباشر 20 شراء مستلزمات ضٌافة الكلٌة

( طابعة باركود حراري لمعمل 3شراء عدد )

 مستشفى المواساه ولسم الباثولوجً األكلٌنٌكً
 امر مباشر 62

االدارة  -مستشفٌات جامعة اإلسكندرٌة 

 مركزٌة والتورٌداتال
25/01/2021 - Click to download 

 UPSإصالح وصٌانة جهازى 
67/2020/

2021 
 Click to download - 25/01/2021 المعهد المومى لألورام -جامعة الماهرة  امر مباشر

 امر مباشر 30 جهاز طحن انسجه
المعمل المركزى للرلابة على 

 المستحضرات الحٌوٌة البٌطرٌة
25/01/2021 - Click to download 

متر خرطوم سٌلكٌون ألجهزة الشفط  40شراء 

 المركزى
 Click to download - 25/01/2021 جامعة المنصورة -مستشفى الباطنه  امر مباشر 504

 Click to download - 25/01/2021 مستشفى أم المصرٌٌن العام امر مباشر 16 اصالح ثالجات

 امر مباشر 288 ( متر بالسٌه لعمل جرابات100شراء )
جامعة  -مركز جراحة الجهاز الهضمى 

 المنصورة
25/01/2021 - Click to download 

 Click to download - 25/01/2021 مستشفى أم المصرٌٌن العام امر مباشر 15 شراء صب لتركٌبات

شراء االدوات والمستلزمات لزوم العملٌة البحثٌة 

 كلٌة الزراعة -والعلمٌة بالمسم االلتصاد الزراعً 
 امر مباشر 327

المشترٌات إدارة  -جامعة سوهاج 

 المركزٌة
25/01/2021 - Click to download 

 Click to download - 25/01/2021 مستشفى أم المصرٌٌن العام امر مباشر 17 ملى اكسجٌن

( خوذه جودة 4( حذاء سٌفتى + عدد )4شراء عدد )

 عالٌة
 امر مباشر 289

جامعة  -مركز جراحة الجهاز الهضمى 

 المنصورة
25/01/2021 - Click to download 

 Click to download - 25/01/2021 جامعة المنصورة -مستشفى الباطنه  امر مباشر 500 شراء أدوات نظافة

 Click to download - 25/01/2021 جامعة المنصورة -مستشفى الباطنه  امر مباشر 501 شراء أدوات نظافة

 Click to download - 25/01/2021 جامعة المنصورة -مستشفى الباطنه  امر مباشر 502 مستلزمات أجهزة طبٌة

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  مباشرامر  364 مستلزمات لمشروع بحثى

https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_049.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_051.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_052.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_053.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_057.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_058.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_061.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_062.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_064.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_065.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_066.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_075.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_076.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_077.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_078.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_079.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_080.zip
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شراء األجهزة الً المشروع الممول من لبل اكادٌمٌة 

 البحث العلمً والتكنولوجٌا تحت برنامج

(Science Up( برلم )وذلن باألمر  6607 ,)

 المباشر

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة العلوم -جامعة الفٌوم  امر مباشر 110

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  مباشر امر 365 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 مستشفى أم المصرٌٌن العام امر مباشر 18 محطات مٌاة

 Click to download - 25/01/2021 جامعة المنصورة -مستشفى الباطنه  امر مباشر 505 شراء كابل رسم للب

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 357 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 358 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 359 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 360 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 361 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -المنصورة جامعة  امر مباشر 362 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 363 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 351 مستلزمات لمشروع بحثى

IVIG 2.5 mg ( 250عدد ) or IVIG 5 mg 

125عدد ) ) 
 Click to download - 25/01/2021 مستشفٌات جامعة طنطا -جامعة طنطا  امر مباشر 2300

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 352 مستلزمات لمشروع بحثى

مستلزمات لمشروع بحثى (دراسة التأثٌر الولائى 

لعمار االرتٌمزٌن وفٌتامٌن د فى نموذج تجرٌبى 

 للجرذان فى تسمم الحمل(

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -لمنصورة جامعة ا امر مباشر 353

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 354 مستلزمات لمشروع بحثى

كلٌة الزراعة  -مصٌدة  237مصائد بالستٌكٌة عدد 

 جامعة االسكندرٌة -
 Click to download - 25/01/2021 جامعة اإلسكندرٌة امر مباشر 87

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 355 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 356 مستلزمات لمشروع بحثى

https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_082.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_084.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_086.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_088.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_090.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_092.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_094.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_095.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_096.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_097.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_098.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_100.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_101.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_102.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_104.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_106.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_107.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_108.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_109.zip
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كلٌة  -اجهزة تٌودولٌت  4لطع غٌار ومعاٌرة لعدد 

 جامعة االسكندرٌة -الهندسة 
 Click to download - 25/01/2021 جامعة اإلسكندرٌة امر مباشر 89

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 369 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 370 مستلزمات لمشروع بحثى

مستلزمات لمشروع بحثى ) تمٌٌم ابانة االكوابورٌنز 

 المخٌخى (
 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 346

 امر مباشر 8 تجهٌز معامل الكلٌة
كلٌة الحاسبات  -جامعة المنوفٌة 

 والمعلومات
25/01/2021 - Click to download 

 -كلٌة الزراعة  -لتر مبٌد دلتامثرٌن  135شراء 

 جامعة االسكندرٌة
 Click to download - 25/01/2021 جامعة اإلسكندرٌة امر مباشر 88

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 347 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 350 مستلزمات لمشروع بحثى

 Click to download - 25/01/2021 مرسى مطروح -مدٌرٌة الصحة  امر مباشر 12 صٌانة ورفع كفاءة أعمال بمستشفى مطروح العام

 Click to download - 25/01/2021 وزارة العدل امر مباشر 191 ( زجاجة كلور200شراء عدد )

 امر مباشر PCR 167شراء لطع غٌار طابعات بمعمل 
مستشفى الكبد والجهاز الهضمى والحمٌات 

 محافظة االسكندرٌة -
25/01/2021 - Click to download 

 Click to download - 25/01/2021 سوهاج -مستشفى سوهاج العام  امر مباشر 123 مشترٌات مختلفة

 Click to download - 25/01/2021 دٌوان عام محافظة بنى سوٌف امر مباشر 29 تورٌد احتٌاجات لمشروع الموالف

 Label Barcodeالصك باركود لبرنامج دولفٌن 

Package For e-Dolphin Software 
 Click to download - 25/01/2021 مستشفٌات جامعة أسٌوط امر مباشر 598

 امر مباشر A3 عملٌة تورٌد اآلكسجٌن الطبى السائل
مستشفى الطوارئ  -وزارة الصحة 

 بأبوخلٌفة
26/01/2021 - Click to download 

 امر مباشر A2 عملٌة مكافحة الموارض بالمستشفى
مستشفى الطوارئ  -وزارة الصحة 

 بأبوخلٌفة
26/01/2021 - Click to download 

 Click to download - 25/01/2021 مستشفى سرس اللٌان العام امر مباشر 21# شراء ملح مكعبات

 
 

https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_112.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_113.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_114.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_115.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_116.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_117.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_118.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_119.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_123.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_128.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/01/2021Jan25_131.zip
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 TOP العملٌات الجدٌدة

 موضـــوعـال الجهة المعلنة وعنوانها م
 ثمن الكراسة

 ومكان شرائها

 تارٌخ الجلسة

 انعمادهاومكان 
 التـأمـٌـن

المستندات 

 المطلوبة

التارٌخ 

 والمصدر

1 

 مستشفٌات جامعة أسٌوط

 إدارة المشترٌات

 8003142880ت: 

 8003212881ف: 

 لعملٌة منالصة عامة

 تورٌد منظفات وكٌماوٌات

 للمغسلة المركزٌة

 ج388

 العنوان()نفس 

 41/3/3834األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج380888
31/4 

 40هـ ص 

2 

 مستشفٌات جامعة أسٌوط

 إدارة المشترٌات

 8003142880ت: 

 8003212881ف: 

 لعملٌة منالصة عامة

 تورٌد تعبئة أكسجٌن سائل طبى

 ج288

 )نفس العنوان(

 48/3/3834الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج3880888
31/4 

 40هـ ص 

3 

 وزارة الزراعة

 اإلدارة العامة للمشترٌات والمخازن

 22223088ت/ف: 

www.etenders.gov.eg 

 لعملٌة 43رلم  منالصة عامة

( تورٌد أجهزة اطفاء حرٌك لزوم اإلدارة 4)

 المركزٌة لشئون المدٌرٌات الزراعٌة

( تورٌد أجهزة لزوم اإلدرة العامة لشئون الجراد 3)

 والطٌران الزراعى

 )ٌمدم العطاء أصل + صورة(

 ج388

 ج طابع شهٌد8+ 

 صندوق دعم 8+ 

 )نفس العنوان(

 41/3/3834األحد 

 الفنى()المظروف 

 )نفس العنوان(

 (4ج )40488

 (3ج )30888

 ج10888

 لجمٌع األصناف

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
31/4 

 41ص خـ 

4 

 شركة مصر للبترول

 االدارة العامة للمهمات

 غمرة –شارع رٌاض غالً  4

 المركز الرئٌسى

 التوفٌمٌة –شارع عرابى  6

 الماهرة

 لعملٌة 48/3838/3834رلم  منالصة عامة

 تورٌد أجهزة لٌاس الكثافة اتوماتٌن

)ثالثة آالف 2888

 وخمسمائة(ج

 % ض.ق.م41+

 )نفس العنوان(

 8/3/3834الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج280888
31/4 

 41ص خـ 

5 

 الطب البٌطرى بدمٌاطمدٌرٌة 

 امام مدرسة الزراعة –غٌط النصارى 

 دمٌاط

 – 3443808 – 3442828ت: 

3442423 

84888888812 

 3442828 – 3442423ف: 

domyat@govs.gov.eg 

 لعملٌة 4/3838/3834رلم  منالصة عامة

 تورٌد أدوٌة بٌطرٌة

 ج388

 )نفس العنوان(

 42/3/3834األربعاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج10888

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
31/4 

 43ص ج 

http://hotinformationonline.com/egypt-code/
http://hotinformationonline.com/egypt-code/
https://wp.me/p6sWJK-1poN
https://wp.me/p6sWJK-1poN
https://wp.me/p6sWJK-1poN
https://wp.me/p6sWJK-1poN
http://www.etenders.gov.eg/
http://www.etenders.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1poZ
https://wp.me/p6sWJK-1poZ
https://wp.me/p6sWJK-1pp2
https://wp.me/p6sWJK-1pp2
mailto:domyat@govs.gov.eg
mailto:domyat@govs.gov.eg
https://wp.me/p6sWJK-1pp8
https://wp.me/p6sWJK-1pp8
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6 
 مدٌرٌة الشئون الصحٌة بمنا

www.etenders.gov.eg 

 لعملٌة منالصة عامة

 غاز األكسجٌن السائل للمستشفٌاتتورٌد 

 التابعة للمدٌرٌة

)ٌمدم العطاء بموجب خطاب ضمان بنكى سارى 

لمدة أربعة أشهر وٌرفك مع المستندات شهادة 

 التسجٌل بضرٌبة المٌمة المضافة(

 ج388

 )نفس العنوان(

 0/3/3834اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج380888

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 S1 

T1 T3 

31/4 

 43ص ج 

7 

 مدٌرٌة الشئون الصحٌة بمنا

 لسم المشترٌات بالتموٌن الطبى

 شارع رعاٌة الطفل

www.etenders.gov.eg 

 لعملٌة منالصة عامة

 الصحٌةتورٌد ماكٌنات طباعة الشهادات 

Malika espresso 

 لمكاتب الصحة التابعة للمدٌرٌة

)ٌمدم العطاء بموجب خطاب ضمان بنكى سارى 

لمدة أربعة أشهر وٌرفك مع المستندات شهادة 

 التسجٌل بضرٌبة المٌمة المضافة(

 ج388

 )نفس العنوان(

 8/3/3834الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج20888

 %8ٌستكمل إلى 

 الرسوعند 

U1 U3 S1 

T1 T3 

31/4 

 43ص ج 

8 

 الشركة المابضة لكهرباء مصر

 شركة مصر العلٌا لتوزٌع الكهرباء

 لطاع المشترٌات والمخازن

 اإلدارة العامة للمشترٌات

 أسوان –السد العالى غرب " صحارى " 

 لعملٌة 42/3838/3834رلم  منالصة عامة

 أمبٌر الٌكترونٌة 8تورٌد عدادات ثالثٌة 

 ج)ألفان(3888

 % ض.ق.م41+ 

ج للبرٌد28+  

 )نفس العنوان(

 8/3/3834السبت 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج880888

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
38/4 

 40هـ ص 

9 

 الشركة المابضة لكهرباء مصر

 شركة مصر العلٌا لتوزٌع الكهرباء

 لطاع المشترٌات والمخازن

 اإلدارة العامة للمشترٌات

 أسوان –السد العالى غرب " صحارى " 

 لعملٌة 41/3838/3834رلم  منالصة عامة

 أمبٌر الٌكترونٌة 8/488تورٌد عدادات ثالثٌة 

 ج)ألفان(3888

 % ض.ق.م41+ 

ج للبرٌد28+  

 )نفس العنوان(

 2/3/3834األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج380888

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
38/4 

 40هـ ص 

http://www.etenders.gov.eg/
http://www.etenders.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1ppc
https://wp.me/p6sWJK-1ppc
http://www.etenders.gov.eg/
http://www.etenders.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1ppc
https://wp.me/p6sWJK-1ppc
https://wp.me/p6sWJK-1puO
https://wp.me/p6sWJK-1puO
https://wp.me/p6sWJK-1puO
https://wp.me/p6sWJK-1puO
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 بالمنٌا والصرف الصحًشركة مٌاه الشرب 

 للشركة المابضة إحدى الشركات التابعة

 لمٌاه الشرب والصرف الصحً

 عدنان المالكىشارع  -إدارة المخازن 

 المنٌا –أرض سلطان 

 808/ 3228848 – 3212118ت: 

 84324488488م: 

 84324388802واتس: 

 438 الخط الساخن:

 808/ 3224418فاكس إدارة العمود: 

 84388848188خدمة تطهٌر الخزانات: 

www.mdwsc.com.eg 

contracts@mdwsc.com.eg 

 لعملٌة 438/3838/3834رلم  منالصة عامة

 تورٌد إحتٌاجات لطاع المعامل والبٌئة والجودة

 من زجاجٌات وأدوات معامل

 )ألفان(ج3888

 % ص.عاملٌن48+ 

 % ض.ق.م41+ 

 )نفس العنوان(

 8/3/3834الثالثاء 

 الفنى()المظروف 

 )نفس العنوان(

 U1 V1 ج880888
38/4 

 1ـ ص خ

11 
 جامعة األلصر

 إدارة التعالدات

 لعملٌة منالصة عامة

 تورٌد إحتٌاجات كلٌة الفنون الجمٌلة

 من األثاث واألجهزة والمعدات

 ( مجموعة األثاث4)

 ( مجموعة األجهزة3)

 المعدات واألالت( مجموعة 2)

 (2/3/3834)جلسة اإلستفسارات ٌوم األربعاء 

 ج388

 )نفس العنوان(

 41/3/3834األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 (4) ج330488

 (3ج )20388

 (2ج )400888

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
38/4 

 48ـ ص خ

12 
 جامعة األلصر

 إدارة التعالدات

 لعملٌة منالصة عامة

 تورٌد إحتٌاجات كلٌة الحاسبات والمعلومات

 ( مجموعة معامل الحاسبات4)

 ( مجموعة معمل الفٌزٌاء3)

 ( مجموعة المستلزمات التعلٌمٌة2)

 (8/3/3834)جلسة اإلستفسارات ٌوم السبت 

 ج388

 )نفس العنوان(

 48/3/3834الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 العنوان()نفس 

 (4) ج880888

 (3ج )20888

 (2ج )10888

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
38/4 

 48ـ ص خ

13 
 جامعة األلصر

 إدارة التعالدات

 لعملٌة منالصة عامة

 تورٌد إحتٌاجات كلٌة األثار

 (2/3/3834)جلسة اإلستفسارات ٌوم األحد 

 ج388

 العنوان()نفس 

 42/3/3834األربعاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج140813

 %8ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
38/4 

 48ـ ص خ

14 

 المكتب الكوٌتً للمشروعات الخٌرٌة

 بالماهرة

 زهراء المعادي –مدٌنة المعراج  3882

 31128483 – 31123280ت: 

 لعملٌة منالصة عامة

 أجهزة غسٌل كلوي 8تورٌد وتركٌب عدد 

4008s classic 

 بمستشفى الحسٌن الجامعً

 ٌوم 41)ٌتم شراء كراسة الشروط لمدة 

 من تارٌخ اإلعالن(

 لم ٌذكر

 )نفس العنوان(

 لم ٌذكر

 )نفس العنوان(
 لم ٌذكر لم ٌذكر

38/4 

 48ـ ص خ

http://www.mdwsc.com.eg/
http://www.mdwsc.com.eg/
mailto:contracts@mdwsc.com.eg
mailto:contracts@mdwsc.com.eg
https://wp.me/p6sWJK-1pv0
https://wp.me/p6sWJK-1pv0
https://wp.me/p6sWJK-1pv9
https://wp.me/p6sWJK-1pv9
https://wp.me/p6sWJK-1pv9
https://wp.me/p6sWJK-1pv9
https://wp.me/p6sWJK-1pv9
https://wp.me/p6sWJK-1pv9
https://wp.me/p6sWJK-1pvc
https://wp.me/p6sWJK-1pvc
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 TOP طلبات وفرص

 
 الوحدة الفنٌة إلتفالٌة أغادٌر - اإلتفالٌة العربٌة المتوسطٌة للتبادل الحر

 دراسة إللٌمٌة لتمٌٌم مسار اتفالٌة أغادٌر -إعالن إبداء اإلهتمام 
أغادٌر بٌن الدول  "إتفالٌة أغادٌر" / الوحدة الفنٌة إلتفالٌة أغادٌر فً إطار المساعدة الفنٌة األوروبٌة إجراء دراسة إللٌمٌة حول تمٌٌم مسار اتفالٌةتعتزم إتفالٌة إلامة منطمة التبادل الحر بٌن الدول العربٌة المتوسطٌة 

ة ومع اإلتحاد األوروبً وتشخٌص للبٌئة الصناعٌة فً كل بلد عضو وإبراز اإلمكانٌات األعضاء )األردن وتونس ومصر والمغرب( وذلن من خالل دراسة أثر اتفالٌة أغادٌر على المبادالت التجارٌة بٌن الدول األربع
اإلهتمام مكاتب  ألجنبٌة المباشرة داخل البلدان األعضاء. ٌشارن فً إبداءالمتاحة لتحمٌك اندماج وتكامل صناعً بٌن الدول األعضاء, وكذلن من خالل التركٌز على أثر اإلتفالٌة على تدفك اإلستثمارات البٌنٌة وا
م بإنجاز الدراسة بالنسبة للمكاتب من الدول األعضاء بتشرٌن خبٌر دولً الخبرة أو الدراسات من بلدان اتفالٌة أغادٌر )األردن وتونس ومصر والمغرب( أو من اإلتحاد األوروبً, على أن ٌتم وجوبا إبداء اإلهتما

 ل المفتوحةكاتب دراسات ومنظمات. تمدم ملفات إبداء اإلهتمام بممر الوحدة الفنٌة إلتفالٌة أغادٌر بالعاصمة األردنٌة عمان, وذلن كافة أٌام العمأوروبً, وٌسمح بمشاركة ائتالفات مكاتب دراسات أو م
 األردن 11183عمان  834487الفنٌة إلتفالٌة أغادٌر ص.ب ( أو عن طرٌك البرٌد مضمون الوصول باسم الوحدة 3ظ )الدوار الخامس شارع حنا لعوار عمارة رلم  4ص إلى الساعة  9من الساعة 

. ونظرا للظروف الحالٌة جراء جائحة كورونا وما من شأنه أن ٌعطل وصول العروض البرٌدٌة فً األجال, ٌتعٌن وجوبا إرسال صورة من 16:44لبل الساعة  0401فٌفري/شباط  16وذلن فً أجل ألصاه ٌوم 

إبداء اإلهتمام بشأن الدراسة اإلللٌمٌة حول تمٌٌم  –ٌفتح سال ورلم التتبع البرٌدي عبر البرٌد اإللكترونً للوحدة الفنٌة إلتفالٌة أغادٌر المشار إلٌه وال ٌحمل الظرف الخارجة إال عبارة "ال الوثٌمة المتضمنة لتارٌخ اإلر
 مسار اتفالٌة أغادٌر" وٌتضمن ظرفٌن منفصلٌن

عربٌة واإلنجلٌزٌة أو اللغتٌن العربٌة الملف اإلداري والفنً. إبداء اإلهتمام بشأن الدراسة اإلللٌمٌة حول تمٌٌم مسار اتفالٌة أغادٌر" وٌتضمن الوثائك التالٌة باللغتٌن ال – ٌحمل الظرف األول عبارة "ال ٌفتح -1

 ً( السٌرة الذاتٌة لكافة الخبراء بفرٌك العمل, مع بٌان رئٌس الفرٌك والخبٌر األوروب1والفرنسٌة: 

 اإلللٌمٌة ( لائمة فً الدراسات التً لام بها مكتب الخبرة وفرٌك العمل المعنً خاصة فً مجال الدراسات التمٌٌمٌة لإلتفالٌات التجارٌة الدولٌة و0

 وأثارها على حجم التبادل التجاري بٌن الدول األعضاء )مع ضرورة اإلدالء بالمؤٌدات(
 ٌة( تعهد كتابً باإللتزام بالشروط المرجع3

 ( المنهجٌة الممترحة إلنجاز الدراسة )مخطط العمل الممترح(4

 ( المخطط الزمنً لتنفٌذ الدراسة )مع تحدٌد عدد أٌام العمل(.5

زنة بعنوان تكالٌف إنجاز الدراسة, دون احتساب األداءات وبعملة العرض المالً. إبداء اإلهتمام بشأن الدراسة اإلللٌمٌة حول تمٌٌم مسار إتفالٌة أغادٌر" وٌتضمن ممترح موا –ٌحمل الظرف الثانً عبارة "ال ٌفتح  -0

أشهر من التارٌخ األلصى لتلمً العروض وللحصول على كراسة الشروط )العناصر المرجعٌة( أو لمزٌد من  6الٌورو, وال تتحمل الوحدة الفنٌة فارق تغٌٌر صرف العملة وٌلتزم المكتب بالعرض الممدم لمدة 

 4496065935345ضاحات, ٌرجى اإلتصال بالوحدة الفنٌة إلتفالٌة أغادٌر ت: المعلومات واإلٌ

 @agadiragreement.orgatuأو على البرٌد اإللكترونً  www.azadiragreement.orgأو زٌارة المولع اإللكترونً للوحدة الفنٌة 

 والتعدٌالت على العروض الممدمة ال تمبل العروض الممدمة بعد إنمضاء األجال وٌأخذ بعٌن اإلعتبار تارٌخ اإلرسال بالنسبة للعروض الممدمة بالبرٌد, وال تمبل التغٌٌرات -أحكام عامة: 
 العمد لمكتب خبرةال ٌفرض الشروع فً إجراءات العطاء أي التزام للوحدة الفنٌة إلسناد  -

 ال ٌمكن استرداد المصارٌف المتكبدة فٌما ٌتعلك بإعداد وتمدٌم العطاءات -
 ستصبح جمٌع المستندات الممدمة من لبل ممدمً العطاءات ملكا للوحدة الفنٌة وسٌتم اعتبارها سرٌة -

 منظمات,ٌكون المكتب الذي ٌمدم العطاء نٌابة عن ائتالف مكاتب دراسات أو مكاتب دراسات و -
 فً حالة منحه العطاء, المسؤول الوحٌد تجاه الوحدة الفنٌة لتنفٌذ العمد ككل

 (3ص  05/1)الجمهورٌة 

 

http://www.azadiragreement.org/
mailto:atu@agadiragreement.org
https://wp.me/p6sWJK-1puF
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 TOP جلسات األسبوع المادم

 الساعة الجلسةتارٌخ  إسم العدد رابط اإلعالن الموضــــوع الجهة المعلنة

 شركة مٌاه الشرب والصرف الصحى بدمٌاط
تورٌد معدات السالمة والصحة المهنٌة لزوم تأمٌن العاملٌن ضد 

 المخاطر المحتملة ببٌئة العمل
 Med3624 30/01/2021 12:00 PM 10ج ص  9/1

 جهاز تنمٌة الفٌوم الجدٌدة

الى  2م15صٌدلٌة بمساحات تتراوح منبٌن  2محالت +  4بٌع عدد 

بالسوق التجارى بمطاع ب المنطمة المضافة بالحى الثالث  2م31

لعمارات اإلسكان  4مشروع ابتى بٌتن والسوق التجارى بمولع 

 اإلجتماعى بمنطمة االمتداد الغربى للمدٌنة

 Med3580 31/01/2021 12:00 PM 16ج ص  08/9

 Med3617 31/01/2021 12:00 PM ـه ص 15 22/12 تورٌد مستلزمات التعمٌم والمفروشات ذات اإلستخدام الواحد المركز الطبى للمماولون العرب

الهيئة القومية لإلستشعار من البعد وعلوم 

 الفضاء
 Med3618 31/01/2021 12:00 PM 18ـه ص  05/10 المسح الراداري األرضً GPRتورٌد جهاز 

 Med3621 31/01/2021 12:00 PM ـه ص SMMS 31/12 13تورٌد ورلٌات  مؤسسة شفاء األورمان

مركز البحوث النووٌة بأبً هٌئة الطالة الذرٌة 

 زعبل
 Med3621 31/01/2021 12:00 PM 15ـه ص  1/1 تورٌد لطع غٌار أجهزة الكترونٌة للمفاعل

 وزارة التعليم العاىل

( التحكم اآللى لتخصص تبرٌد 1تورٌد وتركٌب المعامل والورش )

( 4( ورش ومعامل السٌارات )3( التبرٌد والتكٌٌف )2وتكٌٌف )

( التحكم المنطمى والمبرمج 6( الشبكات )5التشغٌل غٌر التملٌدى )

( التحكم 9( االت كهربٌة )8( الهندسة الكهربٌة )7) PLCوتطبٌماته 

 ( البصرٌات10اآللى )

 Med3622 31/01/2021 12:00 PM ج ص 10 4/1

 Med3622 31/01/2021 12:00 PM 17ـه ص  3/1 تورٌد كٌماوٌات ومستلزمات تشغٌل الهٌئة المصرٌة العامة للثروة المعدنٌة

ب  كة مياه الشر ىشر  بالقاهرة الكبر
تورٌد وتركٌب وتشغٌل وصٌانة األجهزة والمهمات ولوحات التحكم 

 الالزمة لمرالبة المتغٌرات المختلفة بمحطة مٌاه األمٌرٌة
 Med3623 31/01/2021 12:00 PM 3ج ص  6/1

https://wp.me/p6sWJK-1owJ
https://wp.me/p6sWJK-1iHr
https://wp.me/p6sWJK-1nyO
https://wp.me/p6sWJK-1nKx
https://wp.me/p6sWJK-1o49
https://wp.me/p6sWJK-1o8u
https://wp.me/p6sWJK-1oik
https://wp.me/p6sWJK-1odd
https://hotinformationonline.com/2021/01/06/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89-154/
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 شركة مٌاه الشرب والصرف الصحى بدمٌاط
تورٌد مهمات السالمة والصحة المهنٌة ولزوم تأمٌن العاملٌن ضد 

 ببٌئة العملالمخاطر المحتملة 
 Med3624 31/01/2021 12:00 PM ج ص 10 9/1

 Med3624 31/01/2021 12:00 PM 13ج ص  7/1 تمدٌم خدمات النظافة مستشفى وادى النطرون التخصصى

 بالشرلٌةشركة مٌاه الشرب والصرف الصحى 
تورٌد أجهزة لٌاس تصرف وحساسات ضغط دٌجٌتال لزوم تنفٌذ خطة 

DMA 
 Med3625 31/01/2021 12:00 PM ـه ص 13 11/1

 الشركة المابضة لكهرباء مصر
( 3( المالبس الشتوٌة )2( المالبس الصٌفٌة )1تورٌد مالبس )

 المالبس الرٌاضٌة
 Med3628 31/01/2021 12:00 PM 16ـه ص  17/1

 Med3621 01/02/2021 12:00 PM 04ج ص  31/10 تورٌد أفراد نظافة لمستشفى الرمد العام محافظة اإلسكندرٌة مدٌرٌة الشئون الصحٌة

 Med3622 01/02/2021 12:00 PM خـ ص 15 3/1 تورٌد األلمشة والمفروشات ومالبس العاملٌن العالجٌةالمؤسسة 

 مستشفيات جامعة المنوفية
تورٌد أدوات ومستلزمات نظافة للمستشفى منشأة سلطان بالمستشفٌات 

 الجامعٌة
 Med3623 01/02/2021 12:00 PM 15خـ ص  5/1

 Med3623 01/02/2021 12:00 PM ج ص 10 5/1 تورٌد وسائل تعلٌمٌة محافظة المنوفٌة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم

ن الصىح فرع   بنن سويفالهيئة العامة للتأمي 
تورٌد غاز وسائل األكسجٌن الطبى لمستشفى بنى سوٌف الجدٌدة 

 للتأمٌن الصحى
 Med3625 01/02/2021 12:00 PM 17هـ ص  48/1

 Med3629 01/02/2021 12:00 PM 14ـه ص  19/1 تورٌد أدوات ومعدات لمسم اإلطفاء محافظة أسٌوط

 الزمالن لأللعاب الرٌاضٌةنادي 
 2020/2021تورٌد مستلزمات كٌماوٌة لحمامات السباحة موسم 

 لمدة عام
 Med3630 01/02/2021 12:00 PM 14ـه ص  00/1

 Med3622 02/02/2021 12:00 PM 17ـه ص  Test Bench 3/1 2تورٌد عدد  شركة الماهرة لتكرٌر البترول

 جامعة مدٌنة السادات

( 1تورٌد إحتٌاجات بعض وحدات الجامعة من األجهزة العلمٌة )

( معهد الدراسات 3( كلٌة الطب البٌطرى )2أجهزة كلٌة الصٌدلة )

 والبحوث البٌئٌة

 Med3623 02/02/2021 12:00 PM 15خـ ص  5/1

 Med3623 02/02/2021 12:00 PM ج ص 10 5/1 تربٌة فنٌة محافظة المنوفٌة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم

 Med3624 02/02/2021 12:00 PM ج ص 10 9/1 لزوم صٌانة منظومات الكلور بالشركةتورٌد أجهزة كلور ولطع غٌار  شركة مٌاه الشرب والصرف الصحى بدمٌاط

الشركة المصرٌة لألمصال واللماحات واألدوٌة 

 )اٌجٌفان(
 Med3625 02/02/2021 12:00 PM 13ـه ص  11/1 حضانة 2تورٌد عدد 
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 Med3625 02/02/2021 12:00 PM 15خـ ص  11/1 تورٌد وتركٌب وتشغٌل وصٌانة ألجهزة علمٌة ومعملٌة لكلٌة العلوم جامعة المنوفٌة

 Med3626 02/02/2021 12:00 PM 15ـه ص  10/1 تورٌد معدات طبٌة هٌئة إنماذ الطفولة الدولٌة

ية والجافة ئ البر
 الهيئة العامة للموانن

 –تأجٌر األماكن التالٌة بمٌناء السلوم البرى نشاط نمل الركاب وصول 

مكتب فارغ لبٌع شنطة  –بوفٌهات  - -نشاط نمل الركاب سفر 

مكتب فارغ غٌر مجهز  –مكتب فارغ لنوادى السٌارات  – اإلسعاف

كافٌترٌا أمام جوازات وصول +  –كافٌترٌات  –للتخلٌص الجمركى 

 بوفٌه " كشن " متنمل كوحدة واحدة ال تتجزأ

 Med3629 02/02/2021 12:00 PM 10ج  ص  19/1

 Med3629 02/02/2021 12:00 PM 14ـه ص  19/1 أدوات ومعدات لمسم اإلنماذ النهرىتورٌد  محافظة أسٌوط

 Med3617 03/02/2021 12:00 PM ـه ص 15 22/12 تورٌد مستلزمات الكلى المركز الطبى للمماولون العرب

 Med3622 03/02/2021 12:00 PM خـ ص 15 3/1 طباعة وتورٌد أظرف األشعة المؤسسة العالجٌة

 Med3623 03/02/2021 12:00 PM ج ص 10 5/1 تورٌد تجهٌزات تربٌة خاصة محافظة المنوفٌة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم

 Med3623 03/02/2021 12:00 PM ج ص 10 5/1 تورٌد تجهٌزات معامل علوم للمدارس محافظة المنوفٌة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم

 شركة مٌاه الشرب والصرف الصحى بدمٌاط

 –جهاز تسرب غاز الكلور بالحساس  لمحطات العدلٌة  8تورٌد عدد 

الرحامنة ومعالجة صرف  – 2كفر سلٌمان دلهلة  – 1كفر البطٌخ 

مٌت ابو غالب لتأهٌلها للحصول على  –الدمحمٌة  –صحى السرو 

 TSMشهادة 

 Med3624 03/02/2021 12:00 PM ج ص 10 9/1

 Med3628 03/02/2021 12:00 PM 13ـه ص  18/1 تورٌد مواد ومهمات ومعدات السالمة والصحة المهنٌة شركة صرف صحً االسكندرٌة

 مدٌرٌة التضامن اإلجتماعى بمحافظة لنا
تورٌد أجهزة ومعدات واألالت وعدد وأدوات وتجهٌزات لبعض 

 مشروعات الخطة اإلستثمارٌة الخاصة بالمدٌرٌة
 Med3623 04/02/2021 12:00 PM 10ج ص  5/1

 شركة مٌاه الشرب والصرف الصحى بدمٌاط
الصحى والصرف  تورٌد زجاجٌات وكٌماوٌات لمعامل الصرف

 الصناعى
 Med3624 04/02/2021 12:00 PM ج ص 10 9/1

 Med3626 04/02/2021 12:00 PM 14ـه ص  13/1 تورٌد أظرف وفلدرات لمسم األشعة التشخٌصٌة واأللسام المختلفة مستشفيات جامعة المنوفية

 Med3629 04/02/2021 12:00 PM 14ـه ص  High Flow Nasal cannula 04/1 تورٌد جهاز البترول باإلسكندرٌةمستشفى 

 Med3630 05/02/2021 12:00 PM 15ج ص  03/1 تورٌد مالبس رٌاضٌة نادى العبور الرٌاضى اإلجتماعى

 

https://wp.me/p6sWJK-1oDd
https://wp.me/p6sWJK-1oHm
https://wp.me/p6sWJK-1p6E
https://wp.me/p6sWJK-1p6k
https://wp.me/p6sWJK-1nyO
https://wp.me/p6sWJK-1ody
https://wp.me/p6sWJK-1om1
https://wp.me/p6sWJK-1om1
https://wp.me/p6sWJK-1owJ
https://wp.me/p6sWJK-1p15
https://wp.me/p6sWJK-1omb
https://wp.me/p6sWJK-1owJ
https://wp.me/p6sWJK-1oKX
https://wp.me/p6sWJK-1pa3
https://wp.me/p6sWJK-1pjP
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 TOP حصاد األخبار

 الرابط والتارٌخ الموضــــوع

 إثنان ملٌون طن حجم إنتاج مصر من األسمان واألولى إفرٌمٌا
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 ملٌار جنٌه لصرف المنحة للعمالة غٌر المنتظمة 6.5المالٌة> 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 ملٌون أسرة 3.5ملٌار جنٌه لتوصٌل الغاز الطبٌعً لـ  5.7المالٌة> 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 التخطٌط تستعرض مالمح خطة المواطن االستثمارٌة فً محافظة المنٌا
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 وزارة التخطٌط تطلك أول منظومة إلكترونٌة لمبادرة حٌاة كرٌمة
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 عاما   37ٌحمك أفضل مستوى له منذ  4242معدل التضخم خالل عام 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 خطوة بخطوة.. التسجٌل بمنظومة اإلجراءات الضرٌبٌة الممٌكنة
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 مؤشرات مالٌة جٌدة وتوجهات لوٌة للرلمنة فً ظل جائحة كورونا
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 أكتوبر الجدٌدة 8وحدة باإلسكان االجتماعى فً مدٌنة  4;35بدء تسلٌم 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 الصغٌرة اتحاد الغرف التجارٌة ٌطلك أول مبادرة بالوطن العربً لدعم المشروعات
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 اتحاد الصناعات ٌطلك مبادرة للحد من انتشار فٌروس كورونا
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 وزارة التخطٌط وٌونٌسٌف ٌتفمان على تنفٌذ مبادرة أجٌال بال حدود لدعم الشباب
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 سنوات 5لطاع األعمال> إغالق الشركات الخاسرة إذا لم ٌتغٌر وضعها خالل 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a5%d8%ab%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-4-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-3-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2020-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%84/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%86/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-1392-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%89-%d9%81%d9%8a/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d9%88%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%86%d9%81/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%b0/
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 وزارة الزراعة> هدفنا تحدٌث نظم الري لملٌون فدان بنهاٌة ٌونٌو الممبل
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 وزارة الزراعة> خطة لخفض استهالن المبٌدات الكٌماوٌة واستبدالها بالحٌوٌة
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 ة والشرطةغدا تسلٌم جرعات اللماح لمستشفٌات الموات المسلح
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 4242ملٌار جنٌه فً  9.6نمو مبٌعات سودٌن إلى 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 لماذا ارتفعت أسعار الشحن الدولً وكٌف تؤثر على أسعار السلع فً مصر
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 غدا افتراضٌا 4243انطالق المنتدى االلتصادي العالمً دافوس 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 ر مواد البناء لشهر دٌسمبر الماضىمتوسط أسعا
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 اتحاد مستثمرى المشروعات الصغٌرة ٌدعو لالستثمار بالمحافظات وعدم التكدس بالماهرة
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 الشركات المصرٌة لادرة على تلبٌة احتٌاجات المشروعات المومٌة
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 تحٌا مصر المابضة وشركة عالمٌة ٌطلمان السٌارات الكهربائٌة بمصر األربعاء
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 كورونا تجبر طٌران الخلٌج على تأجٌل تسلم طائرات من إٌرباص وبوٌنج
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 لرارات عن اإللرار الضرٌبى 5نمابة الصٌادلة تعلن 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 ملٌون ٌورو 372المحكمة تمضى بعدم اختصاص نظر دعوى مطالبة بٌجو بتعوٌض 
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 الفاتورة اإللكترونٌة ستمضى على السوق الموازى وااللتصاد غٌر الرسمى
 األحد 04 ٌناٌر 0401

 خطة لتطوٌر وتحسٌن إنتاج لصب السكر
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 محافظة وتوزٌع ملٌون كارت للفالح 34تطبٌك الحٌازة اإللكترونٌة فً 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%84/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%af/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%ac%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%86%d9%85%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%83-%d8%a5%d9%84%d9%89-7-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%81%d9%8a-2020/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ad%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%81/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/01/24/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d9%84/
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 إستراتٌجٌة للنهوض بالمحاصٌل التً بها فجوةاعتماد خطة 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 الضرائب توضح كٌفٌة تمدٌم اإللرارات على المرتبات إلكترونٌا  
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 التخطٌط تلتمً رئٌس شركة امارتس للحلول الذكٌة
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 الجرٌدة الرسمٌة تنشر لرار المالٌة بشأن تحصٌل المستحمات الحكومٌة والضرٌبٌة
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 طرق تحدٌد لٌمة اإلٌجارات المدٌمة بالمانون الجدٌد
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 غرفة الماهرة التجارٌة تنالش آلٌات رلمنة الخدمات
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 عموبة االمتناع عن تمدٌم اإللرارات الضرٌبٌة
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 بدعم من نمو الصادرات 4243داٌس تتولع التحول للربحٌة فً الربع األول من 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 طاع اإلنتاجًجامع تلتمً رئٌس بنن التنمٌة الصناعٌة إلتاحة برامج تموٌلٌة لدعم الم
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ملٌار جنٌه 35مشروع تطوٌر مصر لأللومنٌوم ٌتكلف 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ملٌار جنٌه استثمارات عامة موجهة ألسوان فً العام الحالً ;.8التخطٌط> 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

ا للكٌلو 72أسعار الثوم تصل إلى   جنٌه 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 زٌادة عالمٌة ترفع أسعار السكر فً مصر
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 فً مصر 4243أسعار سكودا كودٌان 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ;423-4242ثالثة ملٌارات جنٌه استثمارت البحث واإلنتاج لهٌئة البترول خالل 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ملٌار جنٌه فً مصر 599شبكة عماللة من الطرق بـ
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401
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 تصرٌحا جدٌدا إلنشاء أبراج المحمول بالمجتمعات العمرانٌة 6:إصدار 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 التصدٌرى للصناعات للغذائٌة ٌبحث فرص تنمٌة الصادرات إلى تنزانٌا األربعاء الممبل
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ف طن من الشعٌرأل 882مؤسسة الحبوب السعودٌة تشترى 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 األحد الممبل بدء تسلٌم أولى الوحدات السكنٌة فً منطمة مطار إمبابة بالجٌزة
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ألف طن من األرز األبٌض 622.;5سورٌا تطرح منالصة لشراء 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 % فى واردات مصر من المالبس الجاهزة بسبب زٌادة اإلنتاج المحلى 53تراجع 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 خطة إلنجاز كافة المشروعات الخدمٌة بالجٌزة والمحافظات
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 4252تنفٌذ منظومة تطوٌر بالغرف التجارٌة تتناسب مع رؤٌة مصر 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 4242% خالل نوفمبر ودٌسمبر  39ارتفاع صادرات مواد البناء 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ملٌار دوالر 4.9ارتفاع صادرات الذهب والحلى واألحجار الكرٌمة لـ
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 وزٌر الموى العاملة ٌؤكد السعى للتحول الرلمى لتمدٌم خدمات أفضل للمواطنٌن
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 ملٌون دوالر 89ارتفاع صادرات مصر من الزجاج فى شهرٌن إلى 
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 باعى كأفضل سٌارة بمصركٌا سبورتاج تتربع على عرش مبٌعات سٌارات الدفع الر
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401

 غدا IPhone12 مصادر> ملٌون مشترن بمنصة مصر الرلمٌة..واختٌار الفائز بـ
 اإلثنٌن 05 ٌناٌر 0401
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https://hotinformationonline.com/2021/01/25/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d9%81%d9%89-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84/
https://hotinformationonline.com/2021/01/25/%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/01/25/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7/
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 TOP أسعار عٌارات الذهب بأسواق المال ومحالت الصاغة

 العٌار
25/1/2021 24/1/2021 23/1/2021 

 أسواق المال محالت الصاغة أسواق المال محالت الصاغة أسواق المال محالت الصاغة

 938.48 927 938.83 927 937.72 930 24عٌار 

 860.28 850 860.60 850 859.58 853 22عٌار 

 821.19 811 821.49 811 820.52 814 21عٌار 

 703.87 695 704.13 695 703.30 698 18عٌار 

 547.45 541 547.65 541 547.01 543 14عٌار 

 469.24 463 469.41 463 468.86 465 12عٌار 

 6570 6488 6572 6488 6564 6512 الجنٌه الذهب
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 TOP بالبنن األهلً المصريأسعار صرف العمالت 

 العملة
25/1/2021 24/1/2021 23/1/2021 

 بيع شراء بيع شراء بيع شراء

أمريكيدوالر   15.7600 15.6600 15.7600 15.6600 15.7600 15.6600 

 18.9549 19.1846 19.0300 19.2099 18.9815 19.2004 يورو

 21.3806 21.6637 21.3540 21.6479 21.3853 21.6274 جنيه إستيرليني

 12.3843 12.5179 12.2920 12.4753 12.2920 12.4222 دوالر كندى

 2.5479 2.5786 2.5577 2.5819 2.5511 2.5812 كرونا دنماركي

 1.8426 1.8712 1.8389 1.8759 1.8285 1.8646 كرونا نرويجي

 1.8748 1.9021 1.8859 1.9070 1.8836 1.9099 كرونا سويدى

 17.5935 17.8039 17.6630 17.8301 17.6173 17.8119 فرنك سويسرى

 15.1071 15.2521 15.0751 15.2285 15.0678 15.2006 100ين ياباني 

 12.1255 12.2644 12.0629 12.2439 12.0692 12.2093 دوالر إسترالي

 48.9375 52.0304 48.9360 52.0648 48.9681 52.0562 دينار كويتي

 4.1102 4.2020 4.1102 4.2020 4.1102 4.2020 لاير سعودى

 4.2410 4.2908 4.2410 4.2909 4.2410 4.2908 درهم إماراتي

بحريني دينار  41.8037 40.4651 41.8059 40.4651 41.8037 40.4651 

 39.7462 40.9361 39.7462 40.9372 39.7462 40.9361 لاير عماني

 4.0675 4.3273 4.0675 4.3297 4.0675 4.3273 لاير قطرى

 21.7803 22.2599 21.7803 22.2599 21.7803 22.2473 دينار أردني
 


