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تارٌخ اإلصدار

الثالثاء

16

فبراٌر

2021

4

رجب

1442

اإلصدار رلم

3640

المطاع

تكنولوجٌا المعلومات

تصدر أٌام

األحد والثالثاء والخمٌس

اإلشتران السنوي

 700جنٌها مصرٌا

!For optimum view, please use the PDF version while online

الكراسات الجدٌدة

طلبات وفرص

إستدراكات وتنوٌهات

معارض ومؤتمرات

أسعار العمالت

إعالنات

العملٌات الجدٌدة

لٌد موردٌن ومماولٌن

عملٌات تم تعدٌل موعد جلساتها

جلسات األسبوع المادم

أسعار الذهب

حصاد األخبار
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الكراسات الجدٌدة
م
1

2

موضوع العملٌة

رلم العملٌة

أعمال التشغٌل والصٌانة والحراسة لشبكة انارة

7(2020/2

الطرق والمٌادٌن بمدٌنة أسوان الجدٌدة

)021

تركٌب شبكة االنترنت لمبانً المستشفى
البٌطري الجدٌد بالجامعة

944

نوع العملٌة
منالصة عامة
ممارسة عامة

الجهة المعلنة
جهاز تنمٌة مدٌنة أسوان الجدٌدة  -هٌئة
المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة
جامعة أسٌوط

TOP
تارٌخ النشر

تارٌخ الجلسة

14/02/2021

07/03/2021 12:00

14/02/2021

10/03/2021 12:00

رابط الكراسة

توفٌر االحبار الخاصة بأجهزة الفاكس وآالت
3

التصوٌر والطابعات لوزارة المالٌة والجهات

1

منالصة عامة

وزارة المالٌة

14/02/2021

28/02/2021 12:00

التابعة لها فً إطار الشراء المركزي
4

5

6

اخامات امتحانات ومطبوعات
شراء بكرة سحب ومصدر ورق  -مطبعة
جامعة سوهاج
لطع غٌار حاسب الى

26

امر مباشر

352

امر مباشر

122

امر مباشر

إدارة مركز كفر الدوار التعلٌمٌة  -محافظة
البحٌرة
جامعة سوهاج  -إدارة المشترٌات
المركزٌة
مستشفً الصدر المعمورة  -مدرٌة الشئون
الصحٌة

13/02/2021

-

14/02/2021

-

14/02/2021

-

شراء  2مثبت مانع انمطاع التٌار الكهربائى -
7

المعهد العالى للصحة العامة  -جامعة

198

امر مباشر

جامعة اإلسكندرٌة

14/02/2021

-

االسكندرٌة
8

9

شراء عدد  6ماوس  -االدارة العامة  -جامعة
االسكندرٌة
شراء سدادات األذن لجهاز االنبعاث الصوتً
USB Lite Smart

200

امر مباشر

جامعة اإلسكندرٌة

14/02/2021

-

2310

امر مباشر

جامعة طنطا  -مستشفٌات جامعة طنطا

14/02/2021

-
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االتفاق باالمر المباشر لشراء لطع غٌار اجهزة
11

حاسب الى وطابعات لبعض ادارات الجامعه -

168

امر مباشر

جامعة المنوفٌة  -اإلدارة العامة

14/02/2021

-

جامعه المنوفٌه
11

12

13

شراء احبار
عمل طباعة الى بانرات كبٌرة وصغٌرة عمل
فٌنٌل
خدمات األمن والحراسة لدٌوان عام المدٌرٌة
والوحدات التابعة لها

5

امر مباشر

مصلحة الرى

14/02/2021

-

119

امر مباشر

جامعة الفٌوم  -كلٌة العلوم

14/02/2021

-

31

منالصة عامة

15/02/2021

07/03/2021 12:00

محافظة الماهرة  -إدارة التموٌن الطبى
بمدٌرٌة الشئون الصحٌه بالماهرة

تورٌد وتركٌب وتشغٌل نظام ادارة مولف
14

السٌارات ونظام الحضور واالنصراف بسوق

23

امر مباشر

دٌوان عام محافظة شمال سٌناء

15/02/2021

-

الجملة الجملة بكلٌوا  17بمدٌنة العرٌش
15

16

17

18

19

21

تورٌد عدد  4شاشة عرض  42بوصة المركز
تورٌد وتركٌب نظام كامٌرات مرالبة كامل
بالمشتمالت
عملٌة تورٌد لطع غٌار أجهزة حاسب آلى
لوحدة المتغٌرات المكانٌة
صٌاانة اجهزة فاكس و االالت تصوٌر وجهاز
ماسح ضوئى مٌكروفٌلمى
تورٌد أجهزة تولٌع حضور وانصراف ببصمة
الوجه وماكٌنات عد نمدٌة
طابعه باركود Lp2824plus

محافظة الوادى الجدٌد  -الوحدة المحلٌة

126

امر مباشر

127

امر مباشر

888

امر مباشر

دٌوان عام محافظة مرسى مطروح

242

امر مباشر

وزارة المالٌة

128

امر مباشر

99999

امر مباشر

لمركز ومدٌنة الداخلة
محافظة الوادى الجدٌد  -الوحدة المحلٌة
لمركز ومدٌنة الداخلة

محافظة الوادى الجدٌد  -الوحدة المحلٌة
لمركز ومدٌنة الداخلة
مستشفٌات جامعة أسٌوط

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

-
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شراء وتورٌد كارنٌه رلم جلوس  +كارنٌهات
21

 +استٌكر رلم جلوس الصك  +أختام
للكنتروالت لكلٌة التربٌة  -مجمع العلوم

82

امر مباشر

جامعة االسكندرٌة  -مجمع العلوم االنسانٌة

15/02/2021

-

Click to
download

االنسانٌة  -جامعة االسكندرٌة
شراء الب توب ولرص صلب محمول  -لسم
22

الرٌاضٌات كلٌة العلوم /خص بمشروع

360

امر مباشر

اكادٌمٌة البحث العلمً
23

شراء  2اكسس بوٌنت و سوٌتش  24بورت -
المركز الجامعً للتطوٌر المهنً

24

شراء ادوات كتابٌة واحبار لكلٌة التمرٌض

361

امر مباشر

جامعة سوهاج  -إدارة المشترٌات
المركزٌة
جامعة سوهاج  -إدارة المشترٌات

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

-

15/02/2021

04/03/2021 12:00

211

امر مباشر

جامعة اإلسكندرٌة

15/02/2021

-

212

امر مباشر

جامعة اإلسكندرٌة

15/02/2021

-

215

امر مباشر

جامعة اإلسكندرٌة

15/02/2021

-

125/202
1

امر مباشر

المركزٌة
جامعة أسوان
جامعة جنوب الوادى  -اإلدارة العامة

25

شراء أحبار

390

امر مباشر

26

صٌانة جهاز النداء اآللً

9

امر مباشر

محافظة الماهرة -حً وسط الماهرة

٥٤٩

امر مباشر

جامعة أسٌوط

27

28

29

31

31

شراء لطع غٌار كامٌرا مرالبة متحركة لجامعة
اسٌوط
احتٌاجات ادارة المطبعة من االحبار والخامات

2021/20

المساعدة

20/12

شراء عدد  21ماوس  -كلٌة الطب  -جامعة
االسكندرٌة
شراء  2طمم حبر باأللوان  -كلٌة الطب -
جامعة االسكندرٌة
مد نماط ربط شبكى وعمل تجدٌد للبنٌة التحتٌة
 -كلٌة الصٌدلة  -جامعة االسكندرٌة

15/02/2021

-

ممارسة عامة

للمشترٌات المركزٌة بمنا

الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة  -المركز
الرئٌسً
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العملٌات الجدٌدة
م

الجهة المعلنة وعنوانها

1

وزارة المالٌة
قطاع األمانة العامة
 07ش نوبار – مٌدان الظوغلى – القاهرة
الدور السادس – إدارة العقود
ت/ف50837972 :

2

الجهاز القومى لتنظٌم اإلتصاالت
مبنى  B4بالقرٌة الذكٌة – كٌلو 59
طرٌق مصر اإلسكندرٌة الصحراوى

3

4

جامعة أسٌوط
إدارة التعاقدات المركزٌة
مكتب الجامعة بالقاهرة
 17شارع إٌران – الدقً
http://www.aun.edu.eg
الهٌئة المصرٌة العامة للبترول
شركة اإلسكندرٌة للبترول
ص.ب  7المكس – اإلسكندرٌة

الـموضـــوع
مناقصة عامة رقم  1لعملٌة
تورٌد األحبار بأنواعها
( )1احبار الطابعات
( )5احبار االت التصوٌر
( )7احبار الفاكسات
(خطاب ضمان سارى المفعول لمدة ثالثون ٌوما بعد
انتهاء مدة صالحٌة سرٌان العطاء أو باى من وسائل
الدفع االلكترونى)
مناقصة عامة رقم  5751/5757/12لعملٌة
تورٌد وتركٌب وضمان أجهزة شبكات االتصاالت
والمعلومات وحزم برامج وأجهزة تأمٌن
( )1المجموعة األولى
( )5المجموعة الثانٌة
( )7المجموعة الثالثة
( )3المجموعة الرابعة
( )2المجموعة الخامسة
( )6المجموعة السادسة
( )0المجموعة السابعة
(جلسة اإلستفسارات ٌوم األحد )5751/5/59

TOP
ثمن الكراسة
ومكان شرائها

تارٌخ الجلسة
ومكان انعمادها

التـأمـٌـن

المستندات
المطلوبة

788ج
(نفس العنوان)

األحد 5751/5/59
(المظروف الفنى)
(نفس العنوان)

870777ج()1
770777ج()5
120777ج()7

U1 U3

788ج
(نفس العنوان)

اإلثنٌن 5751/7/12
(المظروف الفنى)
(نفس العنوان)

660777ج()1
160277ج()5
160777ج()7
70577ج()3
160777ج()2
130777ج()6
590777ج()0
ٌستكمل إلى %2
عند الرسو

U1

ممارسة عامة لعملٌة
تركٌب شبكة اإلنترنت
لمبانً المستشفى البٌطري الجدٌد بالجامعة

588ج
(نفس العنوان)

األربعاء 5751/7/17
الساعة  17ص
(نفس العنوان)

170777ج
ٌستكمل إلى %2
عند الرسو

U1

مناقصة عامة رقم  5751/5757/11لعملٌة
تورٌد وحدة طوارئ
Industrial UPS

(7777ثالثة آالف)ج
(نفس العنوان)

األربعاء 5751/7/17
(المظروف الفنى)
(نفس العنوان)

1770777ج

U1
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التارٌخ
والمصدر

5/13
هـ ص 3

5/12
هـ ص 13

5/12
هـ ص 13

5/12
هـ ص 13

5

6

محافظة القاهرة
مدٌرٌة الشئون الصحٌة
إدارة التموٌن الطبً
 27شارع عبد الخالق ثروت
مٌدان األوبرا – العتبة

مناقصة عامة لعملٌة
تقدٌم خدمات األمن والحراسة
لدٌوان عام المدٌرٌة والوحدات التابعه لها

588ج
(نفس العنوان)

مؤسسة أوالد الملوك للتنمٌة الشاملة بالمنٌا
 6شارع الخلفاء – أرض سلطان
محافظة المنٌا
ت715902055577 :

مناقصة عامة لعملٌة
تنفٌذ أعمال تحسٌن فرص التشغٌل الذاتً للشباب
وهو تدرٌبات فً المجاالت األتٌة:
"المهارات الحٌاتٌة ,رٌادة األعمال ,اإلرشاد المهنً,
صٌانة المحمول ,الدش ,التكٌٌف المنزلً,
الكمبٌوتر ,كهرباء وتكٌٌف السٌارات ,صناعة
األلبان واألعالف ,والجلود"
والمشروع ممول من جهاز تنمٌة المشروعات
الصغٌرة والمتوسطة ومتناهٌة الصغر
بمنحة من اإلتحاد األوروبً
(تقدم اإلستفسارات فً المدة من األربعاء
 5751/5/17إلى األربعاء  5751/7/17من الساعة
 17ص إلى الساعة  7ظ طوال أٌام األسبوع عدا
الجمعة والسبت وتقدم مع المستندات براءة ذمة من
الهٌئة العامة للضرائب معنون إلى مؤسسة أوالد
الملوك للتنمٌة الشاملة بالمنٌا وتكون بالنسخة
األصلٌة لمن ٌنطبق علٌهم الضرائب أرباح تجارٌة
أو قٌمة مضافة وإٌصال شراء كراسة الشروط
الخاصة بالمناقصة أصل من مؤسسة أوالد الملوك)

لم ٌذكر
(نفس العنوان)

األحد 5751/7/0
(المظروف الفنى)
(نفس العنوان)

األربعاء 5751/7/17
(المظروف الفنى)
(نفس العنوان)

320777ج

لم ٌذكر

U1

U1 P7 S4
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5/12
خـ ص 12

5/12
خـ ص 12

لٌد الموردٌن والمماولٌن

TOP

م

الجهة المعلنة وعنوانها

الـموضـــوع

ثمن الكراسة
ومكان شرائها

1

شركة أم أو تً لإلستثمار والتنمٌة
31أ شارع المعهد اإلشتراكً
روكسً – مصر الجدٌدة
ت3223221231 – 3223221221 :
ف3223221223 :
الخط الساخن39361 :

فتح باب القٌد بسجل الموردٌن الخاص بالشركة
للعمالء الجددي وكذا خبراء التقٌٌم العقاري
المسجلٌن لدى البنك المركزي المصري
وكذا تحدٌث بٌانات العمالء
المسجلٌن بسجالت الشركة

-

2

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة الصعٌد للنقل والسٌاحة EG BUS
 3شارع ٌوسف عباس
مدٌنة نصر – القاهرة

فتح باب القٌد فً سجل الموردٌن والمقاولٌن
والخبراء المثمنٌن لعام 2323
لجمٌع قطع غٌار األتوبٌسات والنقل والمالكً
ومهمات األمن الصناعً واألجهزة اإللكترونٌة
واألدوات الكتابٌة والمطبوعات

-

آخر موعد للتمدم

-

-

المستندات المطلوبة

-

-
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التارٌخ
والمصدر

5/12
هـ ص 3

5/12
خـ ص 12

جلسات األسبوع المادم

TOP

الجهة المعلنة

الموضــــوع

رابط اإلعالن

إسم العدد

تارٌخ الجلسة

الساعة

الشركة المصرٌة لتجارة األدوٌة

تورٌد  251مائتان وخمسون جهاز حاسب آلً PCI7

 2/2ـه ص 32

Com3637

20/02/2021

12:00 PM

تورٌد وتركٌب  234نمطة إنترنت وعدد  12أكسس بوٌنت بادارات
جامعة حلوان

الجامعة بالمبنى اإلدارى ومبنى دار الضٌافة وكلٌة التربٌة الفنٌة وكلٌة

ـه ص 23/1 32

Com3630

21/02/2021

12:00 PM

الخدمة اإلجتماعٌة
مستشفٌات جامعة اإلسكندرٌة

صٌانة كامٌرات برج العرب

ج ص 26/1 32

Com3632

21/02/2021

12:00 PM

المعهد المومً لألورام  -فم الخلٌج

تورٌد احبار طابعات

 3/22ـه ص 33

Com3632

21/02/2021

12:00 PM

المعهد المومً لألورام  -فم الخلٌج

تورٌد أحبار ماكٌنات تصوٌر

 3/22ـه ص 33

Com3632

21/02/2021

12:00 PM

جامعة بنها إدارة التعالدات

تورٌد أحبار ماكٌنات تصوٌر وفاكسات

 2/3ـه ص 32

Com3634

21/02/2021

12:00 PM

مؤسسة شفاء األورمان

تورٌد أحبار – رول  -رٌبون

ـه ص 3/2 2

Com3635

21/02/2021

10:00 AM

للبيد
الهيئة القومية ر

تورٌد عدد  410111بكرة لصائك باركود

 2/3ج ص 31

Com3636

21/02/2021

12:00 PM

 2/33ج ص 31

Com3639

21/02/2021

12:00 PM

 3/22خـ ص 32

Com3632

22/02/2021

12:00 PM

محافظة اإلسكندرٌة حى غرب
جامعة الزلازٌك

تأمٌن وحراسة أرض اللواء سالم صفا الكائنة بمنطمة المنشٌة الجدٌدة
بكرموز بمساحة  572205متر
تورٌد أحبار ماكٌنات الطباعة التصوٌرٌة
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بٌع وإستغالل األتً )1( :بٌع عدد  48محل تجاري بمشروع أهالٌنا
 2بحً السالم أول عمارات أرلام ",29 ,26 ,23 ,21 ,17 ,14
 "31بمساحات من 41م 2إلى 84م )2( 2حك إستغالل لمدة 3
سنوات لبوفٌه بحً الزاوٌة الحمراء ( )3حك إستغالل لمدة  3سنوات
لبوفٌه بحً الواٌلً ( )4حك إستغالل وتركٌب لمدة  3سنوات إللامة
محافظة الماهرة اإلدارة العامة لألمالن

محطة تموٌة المحمول أعلى سطح مبنى حً حلوان ( )5حك إستغالل

 3/26ج ص 1

Com3633

22/02/2021

12:00 PM

وتركٌب لمدة  3سنوات إللامة محطة تموٌة المحمول بساحة إنتظار
السٌارات – أمام جامعة حلوان ( )6حك إستغالل وتركٌب لمدة 3
سنوات إللامة محطة تموٌة محمول جزء من أعلى سطح مجمع
األحٌاء بشبرا ( )7حك إستغالل وتركٌب لمدة  3سنوات إللامة
محطة تموٌة محمول بأجزاء متفرلة من سطح مبنى حً السٌدة زٌنب
مركز المعلومات ودعم إتخاذ المرار برئاسة

تورٌد وتركٌب وتشغٌل وضمان لمدة  3سنوات مطبعة رلمٌة

 3/21ج ص 39

Com3633

22/02/2021

12:00 PM

تورٌد أحبار طابعات كمبٌوتر

 2/3ـه ص 32

Com3634

22/02/2021

12:00 PM

ج ص 2/2 32

Com3635

22/02/2021

12:00 PM

ج ص 2/2 32

Com3635

22/02/2021

12:00 PM

ج ص 4/2 31

Com3636

22/02/2021

12:00 PM

مكتبة اإلسكندرٌة الشاطبى

تورٌد برامج لمكتبة اإلسكندرٌة

 2/1خـ ص 32

Com3637

22/02/2021

12:00 PM

الشركة المصرٌة لتجارة األدوٌة

تأجٌر طابعات لٌزر وتمدٌم خدمات طباعة

ـه ص 7/2 32

Com3637

22/02/2021

12:00 PM

مجلس الوزراء
جامعة بنها إدارة التعالدات
الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة
الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة
للبيد
الهيئة القومية ر

إلامة محطة تموٌة تلٌفون محمول بمٌدان تماطع شارع الخمسٌن مع
شارع مهدى عرفة بإدارة حدائك الواحة بمساحة 8م×8م 64م2
إلامة محطة تموٌة تلٌفون محمول داخل مٌدان البوشى نهاٌة شارع
الخمسٌن بإدارة حدائك الواحة بمساحة 8م×8م 64م2
تورٌد بكر إٌصاالت ورق حرارى لماكٌنات ال  P.O.Sالخاص
بصرف المعاشات
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تورٌد احبار طابعات وفاكسات وماكٌنات تصوٌر للجهات التابعة
للوزارة ( )1تورٌد عبوات حبر ألجهزة  )2( hpتورٌد عبوات حبر
ألجهزة  )3( Xeroxتورٌد عبوات حبر ألجهزة )4( brother
تورٌد عبوات حبر ألجهزة  )5( canonتورٌد عبوات حبر ألجهزة
 )6( Toshibaتورٌد عبوات حبر ألجهزة  )7( sharpتورٌد عبوات
وزارة الموارد المائٌة والرى الدٌوان العام

حبر ألجهزة  )8( rexrotaryتورٌد عبوات حبر ودرامات ألجهزة
 )9( Ixmarkتورٌد عبوات حبر ودرامات ألجهزة Samsung

 2/2ـه ص 32

Com3637

22/02/2021

12:00 PM

( )11تورٌد عبوات حبر ودرامات ألجهزة  )11( Konicaتورٌد
عبوات حبر ودرامات ألجهزة  )12( egosتورٌد عبوات حبر
ودرامات ألجهزة  )13( cyoceraتورٌد عبوات حبر ودرامات
ألجهزة  )14( OKIتورٌد عبوات حبر ودرامات ألجهزة Nashua
 )15( Tecاورٌد عبوات حبر ودرامات ألجهزة Panasonic
جامعة الزلازٌك

تورٌد أحبار ماكٌنات التصوٌر

خـ ص 27/1 32

Com3632

23/02/2021

12:00 PM

مكتبة اإلسكندرٌة الشاطبى

تورٌد وضمان معدات الوالع اإلفتراضى بمكتبة اإلسكندرٌة

خـ ص 8/2 32

Com3637

23/02/2021

12:00 PM

جامعة الزلازٌك

تورٌد أحبار طابعات الكمبٌوتر

خـ ص 27/1 32

Com3632

24/02/2021

12:00 PM

جامعة األزهر

تورٌد أحبار طباعة ماستر وأحبار آالت تصوٌر للجامعة

 3/21ج ص 39

Com3633

24/02/2021

12:00 PM

شركة المناة لتوزٌع الكهرباء

تورٌد أجهزة حاسب آلى محمول " الب توب "

ـه ص 3/2 2

Com3635

24/02/2021

12:00 PM

 2/6ج ص 32

Com3638

24/02/2021

12:00 PM

وزارة الخارجٌة اإلدارة العامة للمشترٌات

تورٌد اإلحتٌاجات السنوٌة ( )1شاشات التلٌفزٌون )2( LED32
السجاد
اإلشتران فى لواعد البٌانات علمٌة وتكنولوجٌة اإلشتران فى خدمات
نظم النشر العلمى الدولى وأدوات البحث وضبط الدورٌات الرلمٌة

وزارة البحث العلىم أكاديمية البحث العلىم

واألرشٌف اإللكترونى لمعهد الفٌزٌاء الدولى ( )1المجموعة االولى

والتكنولوجيا

لواعد البٌانات ( )2المجموعة الثانٌة األرشٌف اإللكترونى ()3

 2/33خـ ص 36

Com3638

25/02/2021

المجموعة الثالثة أدوات البحث العلمى ( )4المجموعة الرابعة النشر
العلمى الدولى
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12:00 PM

TOP

ADS
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حصاد األخبار
الموضــــوع
كٌف ٌتعامل لانون الضرائب العمارٌة مع العمارات التى لم ٌسبك تسجٌلها
بدء معارض أهال رمضان إبرٌل المادم بمشاركة السالسل التجارٌة
لرار الرلابة المالٌة بمزاولة نشاطً اإلٌداع والمٌد المركزي لألوراق واألدوات المالٌة
خمسة عشر خدمة معفاة من الرسوم والعموالت بالبنون
خطة المواطن لدمج المواطنٌن فً التخطٌط والمتابعة
بٌتكوٌن تواصل صعودها وتسجل رل ًما لٌاسًٌا جدٌدًا أمام دوالر
وزارة الزراعة 134 :ملٌون جنٌه تموٌل ألصحاب مراكز تجمٌع األلبان حتى اآلن
انتهاء أزمة فرض أوغندا رسوما جمركٌة على صادرات الصاج المسطح
التمثٌل التجاري ١١١ :ملٌون دوالر صادرات مصرٌة ألوغندا
التسجٌل المسبك للشحنات ..ندوة بغرفة مالحة اإلسكندرٌة
غرفة الماهرة تطلك أول إٌصال للتحصٌل الممٌكن
الثالثاء  ..منخفض المبرصً … رٌاح وعواصف رملٌة
طرح وحدات جدٌدة بمنطمتً بنها ومٌت غمر االستثمارٌتٌن

TOP

الرابط والتارٌخ
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
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وزٌر البترول ٌبحث خطوات تنفٌذ مشروع تموٌن السفن بالموانئ المصرٌة
تراجع أسعار الذهب فً مصر ٌرفع اإللبال على شراء السبائن لالستثمار
خطة تطوٌر مصر لأللومنٌوم بتكلفة  13ملٌار جنٌه
مصر تحتضن الدورة األولى لمعرض ومؤتمر ذا رٌل جٌت العمارى فى الفترة من  27-25مارس الممبل
ساعات البث اإلذاعى والمحطات اإلذاعٌة خالل 2020/2019
حٌاة كرٌمة مبادرة تغٌر وجه مصر
إلبال متوسط على األوكازٌون الشتوى والتخفٌضات تصل ٪70
لدٌنا وفرة فى أدوٌة أعراض كورونا تكفى حال ارتفاع اإلصابات
ارتفاع واردات مصر من السٌارات بما ٌعادل  311ملٌون دوالر خالل نوفمبر الماضى
اإلسكان ٌضع حجر أساس مشروع مستشفى طوارئ  6أكتوبر
استمرار فرض رسوم الصادرات على بعض الخامات التعدٌنٌة لمدة عام
حجم محفظة االئتمان  95ملٌار جنٌه لشركة )ٌ (CGCستفٌد منها أكثر من  169ألف عمٌل
توفٌر لروض بـ 50ألف جنٌه لمحالت الدواجن
االلتصاد األخضر  ..كٌف ٌتم تطبٌمه فً مصر
استخراج شهادة التولٌع اإللكترونً شرط لالنضمام للمنظومة الجدٌدة
انخفاض طفٌف فً معدل البطالة بنسبة  ٪7.2خالل الربع الرابع لعام 2020

14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
14/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
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الضرائب تهٌب بسرعة االنضمام لمنظومة الفاتورة اإللكترونٌة
مصر الرلمٌة تنهً زمن العرضحالجً
تفاصٌل طرح  8فرص استثمارٌة فً  5محافظات
منع تعامل الشركات مع المصالح الحكومٌة بدون الفاتورة اإللٌكترونٌة أول ٌولٌو
وزارتا التعاون الدولً والمالٌة تولعان مع الٌابان تموٌالً لتعزٌز التحول نحو الطالة النظٌفة
جمعٌة شباب االٔعمال تكشف أسباب ضعف استراتٌجٌة التسوٌك الرلمً
التموٌن تطرح منالصة الستٌراد  40ألف طن زٌوت من الخارج
وزارة المالٌة تطرح سندات خزانة بمٌمة  17ملٌار جنٌه
كشف لٌمة الغرامة لعدم تطبٌك الفاتورة اإللكترونٌة
لوجستٌة الوادي الجدٌد باستثمارات ملٌار جنٌه وتوفر 20ألف فرصة عمل
خطة شاملة لتطوٌر شركات المطن الغزل والنسٌج
البنن المركزي ٌعدل مبادرة تموٌل أجور العاملٌن بالسٌاحة
المركزي ٌطالب البنون بالتأكد من جدٌة شركات التنمٌة العمارٌة
البنن المركزي ٌلزم البنون بفتح حسابات لهذه الشركات
البنن المركزي ٌسمح بتموٌل ألساط األراضً بشروط
بدر الدٌن للبترول تخطط الستثمار  298ملٌون دوالر فً العام المالً الممبل

15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
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تولعات بزٌادة مساحة المطن المزروعة  %21الموسم الممبل
الفطٌم تستثمر  2ملٌار جنٌه لتوسعة كاٌرو فستٌفال سٌتً مول
زٌادة  % 15فً أسعار الورق المستورد ..وتولعات باإللبال على المحلً
تعدٌالت لانون تجارة المطن تحفظ  %20من المحصول السنوي
لروض المطاع العائلً بالجنٌه تسجل أكبر زٌادة فً  2020خالل سبتمبر
وزٌر السٌاحة واألثار ٌستعرض آخر مستجدات األعمال بالمتحف المصري الكبٌر
تراجع  82.7ملٌون دوالر فى واردات مصر من منتجات البترول فى نوفمبر الماضى
سورٌا تطرح منالصة جدٌدة لشراء  200ألف طن من الممح
تولعات بوصول صادرات الكٌماوٌات لـ 5.8ملٌار دوالر خالل 2021
السٌاحة تلزم الفنادق بتطبٌك نسبة  %50لحضور الفعالٌات وممنوع تمدٌم الوجبات
االنتهاء من تصدٌر  5شحنات غاز مسال وتجهٌز  4بنهاٌة فبراٌر
حماٌة المنافسة :نضع االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة تحت مظلة واحدة

15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
15/2/2021
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TOP

أسعار عٌارات الذهب بأسواق المال ومحالت الصاغة

العٌار

14/2/2021

15/2/2021

13/2/2021

محالت الصاغة

أسواق المال

محالت الصاغة

أسواق المال

محالت الصاغة

أسواق المال

عٌار 24

910

912.07

910

916.74

910

916.70

عٌار 22

834

836.07

834

840.35

834

840.31

عٌار 21

796

798.08

796

802.16

796

802.13

عٌار 18

682

684.06

682

687.56

682

687.54

عٌار 14

531

532.04

531

534.77

531

534.74

عٌار 12

455

456.04

455

458.37

455

458.35

الجنٌه الذهب

6368

6385

6368

6417

6368

6417
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أسعار صرف العمالت بالبنن األهلً المصري
العملة
دوالر أمريكي
يورو
جنيه إستيرليني
دوالر كندى
كرونا دنماركي
كرونا نرويجي
كرونا سويدى
فرنك سويسرى
100ين ياباني
دوالر إسترالي
دينار كويتي
لاير سعودى
درهم إماراتي
دينار بحريني
لاير عماني
لاير قطرى
دينار أردني

15/2/2021
بيع
15.6700
19.0296
21.8017
12.3815
2.5590
1.8642
1.8958
17.6067
14.9323
12.2022
51.8274
4.1777
4.2668
41.5650
40.7034
4.3026
22.1203

شراء
15.5700
18.8662
21.5613
12.2676
2.5369
1.8402
1.8744
17.4454
14.7709
12.0714
48.6943
4.0866
4.2167
40.2326
39.5178
3.9923
21.6551

TOP

14/2/2021
بيع
15.6700
19.0140
21.7218
12.3619
2.5568
1.8545
1.8878
17.6087
14.9609
12.1662
51.8342
4.1778
4.2664
41.5650
40.7066
4.3032
22.1328

شراء
15.5700
18.8117
21.4492
12.1993
2.5297
1.8286
1.8655
17.4161
14.8032
12.0185
48.7080
4.0866
4.2167
40.2326
39.5178
3.9923
21.6551

13/2/2021
بيع
15.6800
19.0261
21.6682
12.3513
2.5585
1.8509
1.8851
17.6200
14.9704
12.1692
51.8347
4.1802
4.2691
41.5893
40.7304
4.3053
22.1469

شراء
15.5800
18.8456
21.4630
12.2148
2.5343
1.8298
1.8667
17.4449
14.8127
12.0278
48.7393
4.0892
4.2194
40.2584
39.5431
3.9949
21.6690
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