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 - 11/02/2021 مدٌرٌة اإلسكان -محافظة أسٌوط  امر مباشر 165

Click to 

download 

 امر مباشر 43 تورٌد وتركٌب زجاج لشبابٌن ومكاتب الوحدة 43
الوحدة المحلٌة  -محافظة بنى سوٌف 

 لمركز ومدٌنة الواسطى
11/02/2021 - 

Click to 

download 

44 

ترعه ومسمى بزمام  33تاهٌل وتبطٌن عدد 

االداره العامه لرى غرب لنا "هندستى اسنا 

 وارمنت "

 امر مباشر 9
وزارة  -اإلدارة العامة لمناطر أسنا الجدٌدة 

 الموارد المائٌة والرى
11/02/2021 - 

Click to 

download 

45 
( حمام بمركز 2اعمال صٌانة وترمٌم لعدد )

 جامعة الماهرة للتعلٌم المدمج
 - 11/02/2021 جامعة الماهرة امر مباشر 29

Click to 

download 

46 

تورٌد وتركٌب كابل كهربائً بالمستلزمات 

والمشتمالت وتورٌد مولد كهربائً للصوب 

 الزراعٌة

 - 11/02/2021 كلٌة الزراعة -جامعة المنوفٌة  امر مباشر 98
Click to 

download 

47 
اانشاء محطة محمول اعلى ممرمحكمة جنوب 

 بنها االبتدائٌة
 امر مباشر 1555

الهٌئة العامة لصندوق أبنٌة دور المحاكم 

 وزارة العدل -العمارى والشهر 
11/02/2021 - 

Click to 

download 

48 
صب سمف خزان تحلٌل وخزان تجمٌع لزوم 

 بغرب طهطا 4االستراحات بمحطة 

طلمبات  2

 اسٌوط
 - 12/02/2021 مصلحة المٌكانٌكا والكهرباء امر مباشر

Click to 

download 

49 
( حوض مٌاة وشراء هٌبو 2اعادة تاهٌل عدد )

 كلورٌت كالسٌوم

نجع  2

 حمادي
 - 12/02/2021 المٌكانٌكا والكهرباءمصلحة  امر مباشر

Click to 

download 

https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_046.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_046.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_047.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_047.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_049.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_049.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_062.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_062.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_073.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_073.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_080.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_080.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_092.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_092.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_093.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb12_093.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb13_002.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb13_002.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb13_004.zip
https://hotinformationonline.com/wp-content/uploads/2021/02/2021Feb13_004.zip
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صرف  -أعمال تنفٌذ شبكات المرافك ) مٌاه 

طرق( لمولع عمارات المرحلة  -ري  -صحً 

الطرق الرئٌسٌة للمنطمة الغربٌة العاجلة وفرمة 

فدان بمدٌنة  ٠٤٤من المرحلة األولى بمساحة 

 ملوي الجدٌدة

24( 

2020/20

21) 

 امر مباشر
هٌئة  -جهاز مدٌنة المنٌا الجدٌدة 

 المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة
12/02/2021 - 

Click to 

download 

51 

تورٌد وتركٌب شبابٌن حدٌد ولنال تكس 

وادوات سباكة مدرسة تمسٌم الزهور الرسمٌة 

 لغات

289/202

1 
 - 12/02/2021 ادارة المنتزة التعلٌمٌة امر مباشر

Click to 

download 

52 
تورٌد وتركٌب ادوات كهرباء مدرسة مى 

 زٌادة الثانوٌة بنات

288/202

1 
 - 12/02/2021 ادارة المنتزة التعلٌمٌة امر مباشر

Click to 

download 

53 

تورٌد وتركٌب ادوات سباكة وادوات كهرباء 

سم مدرسة المشٌر دمحم 120ولمبة لٌد نٌون 

 عبد الغنى الجمسى الثانوٌة

287/202

1 
 - 12/02/2021 المنتزة التعلٌمٌةادارة  امر مباشر

Click to 

download 

54 
تمدٌم مماٌسة إلصالح بعض التلٌفات حوائط 

PVC بالعناٌة 
 - 13/02/2021 المنصورةجامعة  -مستشفى الباطنه  امر مباشر 570

Click to 

download 

 - 13/02/2021 كلٌة الطب -جامعة المنصورة  امر مباشر 384 تأمٌن لاعة االمتحانات ضد مخاطر الحرٌك 55
Click to 

download 
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 TOP العملٌات الجدٌدة

 موضـــوعـال الجهة المعلنة وعنوانها م
 ثمن الكراسة

 ومكان شرائها

 الجلسةتارٌخ 

 ومكان انعمادها
 التـأمـٌـن

المستندات 

 المطلوبة

التارٌخ 

 والمصدر

1 

 الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة عامة مزاٌدة

 م لعمل مالهى بدون كهرباء011مساحة تؤجٌر 

 بالحدٌمة الكائنة أمام البنن األهلى

 الواٌلى –بشارع كامل صدلى 

 ج999

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 ظ 9الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج910111
00/9 

 6هـ ص 

2 

 لنظافة وتجمٌل الماهرةالهٌئة العامة 

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة عامة مزاٌدة

م لعمل منطمة العاب أطفال 311تؤجٌر مساحة 

 حلوان –بحدٌمة عرب راشد 

 ج999

 )نفس العنوان(

 8/3/9190اإلثنٌن 

 ظ 9الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج910111
00/9 

 6هـ ص 

3 

 الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة عامة مزاٌدة

 م لعمل ملعب خماسى0911تؤجٌر مساحة 

 داخل الحدٌمة الكائنة بجوار حدٌمة الفسطاط

 بحى مصر المدٌمة –شارع صالح سالم 

 ج999

 )نفس العنوان(

 9/3/9190الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج010111
00/9 

 6هـ ص 

4 

 الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 حدائك المبةمٌدان 

 لعملٌة عامة مزاٌدة

م لعمل مالهى داخل حدٌمة عٌن 011تؤجٌر مساحة 

 الصٌرة " المرور " مصر المدٌمة

 ج999

 )نفس العنوان(

 01/3/9190األربعاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج310111
00/9 

 6هـ ص 

5 

 لنظافة وتجمٌل الماهرةالهٌئة العامة 

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة عامة مزاٌدة

 م لعمل ملعب أطفال011تؤجٌر مساحة 

 حى المعصرة –بحدٌمة هدى شعراوى 

 ج999

 )نفس العنوان(

 00/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج310111
00/9 

 6هـ ص 

6 

 الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة عامة مزاٌدة

 م لعمل مالهى011تؤجٌر مساحة 

 داخل حدٌمة لصر الشمع

 ج999

 )نفس العنوان(

 01/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج310111
00/9 

 6هـ ص 

7 

 الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة عامة مزاٌدة

 م لعمل ملعب خماسى0911تؤجٌر مساحة 

 حدٌمة لصر الشمعداخل 

 ج999

 )نفس العنوان(

 01/3/9190األحد 

 ظ 9الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج010111
00/9 

 6هـ ص 

http://hotinformationonline.com/egypt-code/
http://hotinformationonline.com/egypt-code/
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
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 الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 المبةمٌدان حدائك 

 لعملٌة عامة مزاٌدة

 م لعمل مالهى أطفال011تؤجٌر مساحة 

 عزبة زٌن بحى حلوان –بحدٌمة المصانع 

 ج999

 )نفس العنوان(

 06/3/9190الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج310111
00/9 

 6هـ ص 

9 

 وتجمٌل الماهرةالهٌئة العامة لنظافة 

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة عامة مزاٌدة

م لعمل ملعب خماسى بحدٌمة 0911تؤجٌر مساحة 

 عزبة زٌن بحى حلوان –المصانع 

 ج999

 )نفس العنوان(

 06/3/9190الثالثاء 

 ظ 9الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج010111
00/9 

 6هـ ص 

10 

 وزارة االسكان

 والمرافك والمجتمعات العمرانٌة

 هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 جهاز تنمٌة مدٌنة أخمٌم الجدٌدة

www.newcities.gov.eg 

 لعملٌة منالصة عامة

تنفٌذ أعمال زراعة وتشجٌر دلتا المدخل الشمالى 

 الغربى والجزٌرة الوسطى للمدخل

 الشمالى الغربى

 00/3/9190)تعمد جلسة اإلستفسارات الخمٌس 

 فئة التصنٌف الثالثة شعبة اعمال تكمٌلٌة تخصصٌة(

 ج999

 )نفس العنوان(

 90/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج810111

 %0ل إلى ٌستكم

 عند الرسو

U1 R1 
00/9 

 01هـ ص 

https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
https://wp.me/p6sWJK-1qXf
http://www.newcities.gov.eg/
http://www.newcities.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1qXs
https://wp.me/p6sWJK-1qXs
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 وزارة التربٌة والتعلٌم

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 مدٌنة نصر –شارع حسن المؤمون 

 91799836ت: 

 91793660 – 91791763ف: 

www.etenders.gov.eg 

 يقر انهُئت ببنقبهرة

 شبرع صالح سبنى –انؼببسُت 

 بجىار إدارة انىاَهٍ انتؼهًُُت

 لعملٌة 067/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إنشاء اإلدارة التعلٌمٌة لحً حدائك المبة بالماهرة

ٌسدد التؤمٌن شهور  3ٌان العطاءات مدة سر)

أشهر  1خطاب ضمان ساري لمدة ب وإلكترونٌا أ

للمنشآت الصغٌرة بسعر التكلفة مع وتباع الكراسة 

تمدٌم ما ٌفٌد كونها منشؤة صغٌرة وللهٌئة الحك فً 

إستبعاد أي عطاءات من الشركات التً لم تف 

ب أن ٌكون المماول بإلتزاماتها السابمة مع الهٌئة وٌج

مصنفا حتى المستوى الذي ٌناسب لٌمة كافة األعمال 

ممدمة  نالصة وٌجوز صرف دفعةعنها بالمالمتمدم 

% ممابل خطاب ضمان بنكً غٌر 90بحد ألصى 

مشروط وبنفس المٌمة واألسعار شاملة كافة 

الضرائب والرسوم والمصارٌف وخالفه بما فٌها 

تطبٌما لمنظومة الدفع وضرٌبة المٌمة المضافة 

اإللكترونً على الشركة المتمدمة بعطاء التمدم برلم 

ه من البنن المفتوح به حساب بنكى مصدق علٌ

المركزى بالمظروف الفنى كما الحساب والبنن 

ٌتعٌن على الشركات المتنافسة أن تموم بتسجٌل 

بٌاناتها على مولع بوابة التعالدات العامة 

www.etenders.gov.eg 

وعلى الجمعٌات التعاونٌة تحدٌد أسم المماول 

المرشح لتنفٌذ كل مدرسة على حدة بالمظروف الفنً 

مع ارفاق كافة بٌاناته مإٌدة بالمستندات وللهٌئة 

الحك فً رفض العطاء فً حالة عدم تحدٌد المماول 

المرشح للتنفٌذ أو ثبوت عدم التزام المماول المرشح 

المماول المرشح بتعالداته للتنفٌذ أو ثبوت عدم التزام 

السابمة مع الهٌئة ما لم ترشح الجمعٌة عضو أخر 

 لكل العمليات(توافك علٌه الهٌئة 

 ج)ألفان ومائة(9011

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج910111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

12 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنقبهرة

 شبرع صالح سبنى –انؼببسُت 

 بجىار إدارة انىاَهٍ انتؼهًُُت

 لعملٌة 068/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إنشاء ممر إدارة غرب مدٌنة نصر بالماهرة

)أربعة آالف 1111

 جوأربعمائة(

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج0810111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

http://www.etenders.gov.eg/
http://www.etenders.gov.eg/
http://www.etenders.gov.eg/
http://www.etenders.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1qXc
https://wp.me/p6sWJK-1qXc
https://wp.me/p6sWJK-1qXc
https://wp.me/p6sWJK-1qXc
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 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنذقههُت

 شبرع انجالء –انًنصىرة 

 يذرست انسراػت بجىار

 لعملٌة 069/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إنشاء إدارة المطرٌة التعلٌمٌة بالدلهلٌة

)ألفان 9711

 جوسبعمائة(

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج0010111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

14 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنشرقُت

 ينشأة أببظت –انسقبزَق 

 شبرع إسًبػُم أببظت

 بجىار انًذرست انثبنىَت انؼسكرَت

 لعملٌة 071/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إنشاء إدارة صان الحجر التعلٌمٌة بالشرلٌة

 ج)ثالثة آالف(3111

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج0900111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

15 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنجُسة

 بجوار لطاع الكتب –شارع الملن فٌصل 

 الجٌزة –فٌصل  –محطة األرٌزونا 

 لعملٌة 070/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إنشاء اإلدارة التعلٌمٌة ومركز تدرٌب

 جنوب الجٌزة بالجٌزة

 ج)أربعة آالف(1111

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج0680111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

16 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت بسىهبج

 شبرع ترػت نجغ دًبدٌ –دٍ غرة 

 بجىار يذرست انشهُذ ػبذ انًنؼى رَبض

 انثبنىَت بنُن

 لعملٌة 079/9191/9190رلم  منالصة عامة

 توسع وتعلٌم إدارة جهٌنة التعلٌمٌة بسوهاج

 ج)ألف وسبعمائة(0711

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج700111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

17 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنبذر األدًر

 انذهبر –انغردقت 

 شبرع انًصبنخ انذكىيُت

 لعملٌة 073/9191/9190رلم  منالصة عامة

 توسع إدارة رأس غارب التعلٌمٌة بالبحر األحمر

 ج)ألف(0111

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج110111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

18 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنىادٌ انجذَذ

 شبرع جًبل ػبذ اننبصر –انخبرجت 

 لعملٌة 071/9191/9190رلم  منالصة عامة

 التربٌة والتعلٌم الجدٌدة بالوادي الجدٌدإنشاء مدٌرٌة 

 ج)عشرة آالف(01111

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج0710111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

19 

 التعلٌمٌةالهٌئة العامة لألبنٌة 

 يقر انهُئت بًطروح

 شبرع انًطبر

 بجىار يذَرَت انتنظُى واإلدارة

 لعملٌة 071/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إحالل كلً إدارة مطروح التعلٌمٌة بمطروح

)ثالثة آالف 3301

 جوثالثمائة وخمسون(

الممر الرئٌسى أو )

 (المنطمة

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج0110111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

20 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنقبهرة

 شبرع صالح سبنى –انؼببسُت 

 بجىار إدارة انىاَهٍ انتؼهًُُت

 لعملٌة 070/9191/9190رلم  منالصة عامة

 جزئً سور مدرسة المستمبل بالماهرةإخالل 

 ج961

 (ممر المنطمة)

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج010111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

https://wp.me/p6sWJK-1qXc
https://wp.me/p6sWJK-1qXc
https://wp.me/p6sWJK-1qXc
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https://wp.me/p6sWJK-1qXc
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https://wp.me/p6sWJK-1qXc
https://wp.me/p6sWJK-1qXc
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 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنقبهرة

 شبرع صالح سبنى –انؼببسُت 

 بجىار إدارة انىاَهٍ انتؼهًُُت

 لعملٌة 070/9191/9190رلم  منالصة عامة

إحالل جزئً سور مدرسة الكمال ب المشتركة 

 بالماهرة

 ج911

 (ممر المنطمة)

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج80111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

22 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنقبهرة

 شبرع صالح سبنى –انؼببسُت 

 بجىار إدارة انىاَهٍ انتؼهًُُت

 لعملٌة 070/9191/9190رلم  منالصة عامة

إحالل جزئً سور مدرسة المإسسة الجدٌد ب 

 بالماهرة

 ج911

 (ممر المنطمة)

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج60111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

23 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنقبهرة

 شبرع صالح سبنى –انؼببسُت 

 انتؼهًُُت بجىار إدارة انىاَهٍ

 لعملٌة 070/9191/9190رلم  منالصة عامة

إحالل جزئً سور مدرسة دمحم أنور السادات 

 التجرٌبٌة بالماهرة

 ج001

 (ممر المنطمة)

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج910111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

24 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنقبهرة

 شبرع صالح سبنى –انؼببسُت 

 بجىار إدارة انىاَهٍ انتؼهًُُت

 لعملٌة 070/9191/9190رلم  منالصة عامة

إحالل جزئً سور مدرسة الثانوٌة الفنٌة الصناعٌة 

 للطباعة بنٌن بالماهرة

 ج001

 (ممر المنطمة)

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج10011

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

25 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنىادٌ انجذَذ

 شبرع جًبل ػبذ اننبصر –انخبرجت 

 لعملٌة 076/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إنشاء سور مدرسة عٌن عٌش ب بالوادي الجدٌد

 ج999

 (ممر المنطمة)

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج030111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

26 

 التعلٌمٌةالهٌئة العامة لألبنٌة 

 يقر انهُئت ببنىادٌ انجذَذ

 شبرع جًبل ػبذ اننبصر –انخبرجت 

 لعملٌة 076/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إنشاء سور مدرسة ناصر ب.ع بالوادي الجدٌد

 ج999

 (ممر المنطمة)

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج010111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

27 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنجُسة

 بجوار لطاع الكتب –شارع الملن فٌصل 

 الجٌزة –فٌصل  –محطة األرٌزونا 

 لعملٌة 077/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إحالل سور مدرسة اإلسراء اإلعدادٌة بالجٌزة

 ج311

 (ممر المنطمة)

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج00111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

28 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنجُسة

 بجوار لطاع الكتب –شارع الملن فٌصل 

 الجٌزة –فٌصل  –محطة األرٌزونا 

 لعملٌة 077/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إحالل سور مدرسة الرلة المبلٌة بالجٌزة

 ج311

 (ممر المنطمة)

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج090111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

29 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنجُسة

 بجوار لطاع الكتب –شارع الملن فٌصل 

 الجٌزة –فٌصل  –محطة األرٌزونا 

 لعملٌة 077/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إحالل سور مدرسة الصف الثانوٌة بالجٌزة

 ج311

 (ممر المنطمة)

 1/3/9190الخمٌس 

 الفنى()المظروف 

 (ممر المنطمة)

 ج30711

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ
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 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببنجُسة

 بجوار لطاع الكتب –شارع الملن فٌصل 

 الجٌزة –فٌصل  –محطة األرٌزونا 

 لعملٌة 077/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إحالل سور مدرسة الشهٌد ٌوسف أنور بالجٌزة

 ج311

 (ممر المنطمة)

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج00811

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

31 

 التعلٌمٌةالهٌئة العامة لألبنٌة 

 يقر انهُئت ببنجُسة

 بجوار لطاع الكتب –شارع الملن فٌصل 

 الجٌزة –فٌصل  –محطة األرٌزونا 

 لعملٌة 077/9191/9190رلم  منالصة عامة

 إحالل سور مدرسة صمٌل اإلبتدائٌة بالجٌزة

 ج311

 (ممر المنطمة)

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج00311

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

32 

 الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 يقر انهُئت ببإلسًبػُهُت

 خهف يجًغ انًذبكى –شبرع شبُن انكىو  3

 بجىار يذَرَت انتربُت وانتؼهُى

 10000رقى برَذٌ: 

 لعملٌة 078/9191/9190رلم  منالصة عامة

 صٌانة مدرسة الشهٌد خضر ت.أ باإلسماعٌلٌة

 ج)ألف(0111

 (ممر المنطمة)

 1/3/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 (ممر المنطمة)

 ج080111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

R2 

0/9 

 00ـ ص خ

33 

 وزارة الموارد المائٌة والرى

 العامة لرى شرق كفر الشٌخ اإلدارة

 أمام مبنى المحافظة

 لعملٌة منالصة عامة

 90991تؤهٌل ترعة مرزوق من الفم حتى كٌلو 

 ترعة ابشان من الفم –كم 90991بطول 

 كم030930كم بطول  010911حتى النهاٌة كٌلو 

 70801ترعة النظام من الفم حتى النهاٌة كٌلو 

 70801بطول 

تمل عن ثالثٌن ٌوما  )خطاب ضمان سارى لمدة ال

على األلل بعد إنتهاء المدة المحددة لسرٌان العطاء 

وشعبة اشغال عامة أو شعبة أعمال الطرق 

 والممرات ومهابط الطائرات او اعمال الكبارى(

)ثالثة آالف 3111

 جوأربعمائة(

 )نفس العنوان(

 90/9/9190الخمٌس 

 ص 01الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج00070.111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

S2 

00/9 

 00ـ ص خ

34 

 وزارة الموارد المائٌة والرى

 اإلدارة العامة لرى شرق كفر الشٌخ

 أمام مبنى المحافظة

 لعملٌة منالصة عامة

 كم30911تؤهٌل ترعة فرع البنوان بطول 

ال تمل عن ثالثٌن ٌوما )خطاب ضمان سارى لمدة 

على األلل بعد إنتهاء المدة المحددة لسرٌان العطاء 

وشعبة اشغال عامة أو شعبة أعمال الطرق 

 والممرات ومهابط الطائرات او اعمال الكبارى(

 ج399

 )نفس العنوان(

 90/9/9190الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج0010111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 R1 

S2 

00/9 

 00ـ ص خ
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 وزارة اإلسكان

 والمرافك والمجتمعات العمرانٌة

 هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 جهاز تنمٌة مدٌنة لنا الجدٌدة

www.newcities.gov.eg 

 لعملٌة منالصة عامة

 التشغٌل والصٌانة والحراسة لشبكات المرافك

 رى –صرف صحى  –مٌاه 

 بالمدٌنة 1للحى السكنى الثانى ومنطمة 

وفئة   3/3/9190)تعمد جلسة اإلستفسارات االربعاء 

التصنٌف الثالثة شعبة اعمال وصٌانة وتشغٌل 

 محطات وشبكات المٌاه والصرف الصحى(

 ج999

 )نفس العنوان(

 07/3/9190األربعاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج010111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
00/9 

 00ـ ص خ

36 

 محافظة الوادى الجدٌد

 مدٌرٌة الشباب والرٌاضة

 إدارة شباب الخارجة

 مركز شباب السبط

 لعملٌة 9/9190رلم  عامة مزاٌدة

 محل على سور المركز 00إنشاء وتؤجٌر عدد 

 من الناحٌة المبلٌة

)فتح بٌع الكراسة اعتبارا من ٌوم السبت 

 (91/9/9190إلى السبت  03/9/9190

 لم ٌذكر

 )نفس العنوان(

 0/3/9190اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 لم ٌذكر لم ٌذكر
00/9 

 03ص  ج

37 

 محافظة الجٌزة

 حى الهرم

 فٌصل -الطالبٌة البحرٌة 

 لعملٌة منالصة عامة

 تنفٌذ اعمال إعادة الشئ ألصله بنطاق الحى

 ج999

 )نفس العنوان(

 98/9/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج910111
U1 T1 T3 

S1 S2 S4 

00/9 

 03ص  ج

38 

 محافظة الملٌوبٌة

 الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة شبٌن المناطر

 إدارة التعالدات

 لعملٌة منالصة عامة

 صٌانة وترمٌم مستوصف الصدر

 باإلدارة الصحٌة بشبٌن المناطر

 ج999

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج90311

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 T1 S1 

S2 

00/9 

 03ص  ج

39 

 الجمعٌة التعاونٌة للبناء واإلسكان

 ألعضاء نادى لضاة الفٌوم

 االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى

 شارع النٌل األبٌض 09

 الجٌزة -المهندسٌن  -مٌدان لبنان 

 لعملٌة منالصة عامة

أربع أبراج مصاعد لعدد  8تورٌد وتركٌب عدد 

بمشروع الجمعٌة األول  والكائن بحى دله بؤبراج 

 نادى لضاة الفٌوم بشارع سعد زغلول بندر

 ومحافظة الفٌوم

)خطاب ضمان سارى لمدة أربعة أشهر من تارٌخ 

جلسة الفض الفنى أو بتارٌخ أنتهاء مدة مد صالحٌة 

العطاء ومدة سرٌان العطاء ثالثة أشهر وٌرفك مع 

 ة التسجٌل بضرٌبة المٌمة المضافة(المستندات شهاد

 ج999

 )نفس العنوان(

 0/3/9190اإلثنٌن 

 ظ 9الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج100111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 R4 

P1 U3 T1 

S1 S2 

00/9 

 03ص  ج

40 
 محافظة مطروح

 الدٌوان العام

 لعملٌة 01رلم  منالصة عامة

 تورٌد وتركٌب مستلزمات مرورٌة

 ج999

 ج للبرٌد91+

 )نفس العنوان(

 0/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج110111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
00/9 

 03ص  ج

http://www.newcities.gov.eg/
http://www.newcities.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1qXL
https://wp.me/p6sWJK-1qXL
https://wp.me/p6sWJK-1qXY
https://wp.me/p6sWJK-1qXY
https://wp.me/p6sWJK-1qY1
https://wp.me/p6sWJK-1qY1
https://wp.me/p6sWJK-1qY4
https://wp.me/p6sWJK-1qY4
https://wp.me/p6sWJK-1qYb
https://wp.me/p6sWJK-1qYb
https://wp.me/p6sWJK-1qYi
https://wp.me/p6sWJK-1qYi
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 محافظة اإلسكندرٌة

 حى غرب

 العمود والمشترٌاتإدارة 

 لعملٌة منالصة عامة

 تؤمٌن وحراسة أرض اللواء سالم صفا

 الكائنة بمنطمة المنشٌة الجدٌدة بكرموز

 متر 079900بمساحة 

)ٌمدم العطاء بموجب خطاب ضمان سارى لمدة 

 أربعة شهور(

 ج999

 )نفس العنوان(

 90/9/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج701

 %0إلى ٌستكمل 

 عند الرسو

U1 U3 
00/9 

 03ص  ج

42 

 حً شرق اإلسكندرٌة

 إدارة التعالدات

 1الدور الـ –الدٌوان العام 

 لعملٌة منالصة عامة

 صٌانة أعمدة اإلنارة

 ج999

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج10111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R4 
09/9 

 99هـ ص 

43 

 الهٌئة العامة

 للرلابة على الصادرات والواردات

 أمام لرٌة البضائع –مطار الماهرة الجوي 

 19/ 99669630ت/ف: 

 لعملٌة 6رلم  منالصة عامة

 الحرٌكصٌانة منظومة اإلنذار المبكر ضد أخطار 

العاشر  –أكتوبر  6 –لبعض فروع الهٌئة "المطار 

 سفاجا" –أسوان  –دمٌاط  –من رمضان 

 ج999

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج00811

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
09/9 

 00ـ ص خ

44 

 الهٌئة العامة

 للرلابة على الصادرات والواردات

 أمام لرٌة البضائع –مطار الماهرة الجوي 

 19/ 99669630ت/ف: 

 لعملٌة 8رلم  منالصة عامة

 مصاعد بفروع الهٌئة 8صٌانة عدد 

 –بورسعٌد  –دمٌاط  –المطار  –"الممر الرئٌسً 

 الدخٌلة"

 ج999

 )نفس العنوان(

 8/3/9190اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 العنوان()نفس 

 ج00911

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
09/9 

 00ـ ص خ

45 

 وزارة الموارد المائٌة والري

 اإلدارة العامة للموارد المائٌة والري

 بغرب لنا

 بجوار محافظة لنا –مجمع الرى 

 1963393001ت: 

 196333001ف: 

W_QENA.IRR61@yahoo.com 

 منالصة عامة لعملٌة

 التطهٌرات ونزع الحشائش للمجاري المائٌة

للترع مٌكانٌكا بهندسة الموارد المائٌة والري 

 بؤرمنت

 9103/9101, 9109/9103لعامً 

 9191/9190لعام 

 العامة)فئة التصنٌف السابعة شعبة األشغال 

وتسحب كراسة الشروط بدءا من األحد 

 م( 0ص وحتى  9من الساعة  98/9/9190

 ج999

 )نفس العنوان(

 98/9/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج90111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
09/9 

 00ـ ص خ

46 

 والرى وزارة الموارد المائٌة

 اإلدارة العامة للموارد المائٌة والرى

 بغرب لنا

 بجوار محافظة لنا –مجمع الرى 

 1963393001ت: 

 196333001ف: 

W_QENA.IRR61@yahoo.com 

 منالصة عامة لعملٌة

 التطهٌرات ونزع الحشائش للمجاري المائٌة

بهندسة الموارد الماٌئة والري بؤبو للترع مٌكانٌكا 

 9103/9101, 9109/9103تشت لعام 

 9191/9190لعام 

 )فئة التصنٌف السابعة شعبة األشغال العامة

وتسحب كراسة الشروط بدءا من األحد 

 م( 0ص وحتى  9من الساعة  98/9/9190

 ج999

 )نفس العنوان(

 0/3/9190اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج90011

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
09/9 

 00ـ ص خ

https://wp.me/p6sWJK-1qYs
https://wp.me/p6sWJK-1qYs
https://wp.me/p6sWJK-1r5V
https://wp.me/p6sWJK-1r5V
https://wp.me/p6sWJK-1r6c
https://wp.me/p6sWJK-1r6c
https://wp.me/p6sWJK-1r6c
https://wp.me/p6sWJK-1r6c
mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
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 وزارة الموارد المائٌة والرى

 اإلدارة العامة للموارد المائٌة والرى

 بغرب لنا

 بجوار محافظة لنا –مجمع الرى 

 1963393001ت: 

 196333001ف: 

W_QENA.IRR61@yahoo.com 

 منالصة عامة لعملٌة

 التطهٌرات ونزع الحشائش للمجاري المائٌة

 مٌكانٌكا بهندسة الموارد المائٌة والري بؤبو تشت

 9100/9106, 9101/9100لعامً 

 9191/9190لعام 

 )فئة التصنٌف السابعة شعبة األشغال العامة

وتسحب كراسة الشروط بدءا من األحد 

 م( 0ص وحتى  9من الساعة  98/9/9190

 ج999

 )نفس العنوان(

 9/3/9190الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج00111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
09/9 

 00ـ ص خ

48 

 والرىوزارة الموارد المائٌة 

 اإلدارة العامة للموارد المائٌة والرى

 بغرب لنا

 بجوار محافظة لنا –مجمع الرى 

 1963333001ت: 

 1963333001ف: 

W_QENA.IRR61@yahoo.com 

 منالصة عامة لعملٌةإعادة 

 إنشاء نادي اجتماعً ومركز شباب

 بمرٌة هو نجع حمادي

 بزمام هندسة ري نجع حمادي

 9191/9190لعام 

 )فئة التصنٌف السابعة شعبة األشغال العامة

وتسحب كراسة الشروط بدءا من األحد 

 م( 0ص وحتى  9من الساعة  98/9/9190

 ج999

 )نفس العنوان(

 3/3/9190األربعاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج10111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
09/9 

 00ـ ص خ

49 

 محافظة الماهرة

 منطمة شبرا –مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 

 نادي شبرا الرٌاضً

 شارع إسكندر متفرع من أحمد حلمً 8

 شبرا مصر

 لعملٌة منالصة عامة

 تطوٌر منشؤت النادي

 ج301

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 S2 ج30111
09/9 

 00ـ ص خ

50 

 وزارة النمل

 الهٌئة العامة لموانئ البحر األحمر

 بورتوفٌك –" السوٌس 0باب جمرن "

 اإلدارة العامة للشئون التجارٌة

 إدارة العمود والمشترٌات

 لعملٌة عامة منالصة

 وموجودات مخازن الهٌئةالتؤمٌن على مبانً 

 ج311

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 )نفس العنوان(
 لم ٌذكر ج011

09/9 

 00ـ ص خ

51 

 الهٌئة العامة للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة

 مستشفى الساحل التعلٌمً

 إدارة المشترٌات

 الماهرة –خلف السنترال  –شارع شبرا 

 99103090ف: 

 لعملٌة منالصة عامة

 إستكمال تطوٌر الدور الثالث والرابع

 مدة تنفٌذ: ثالث شهور

 )فئة التصنٌف الثالثة شعبة أعمال مبانى متكاملة(

 ج699

 )نفس العنوان(

 98/9/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج1810111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
03/9 

 00هـ ص 

mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
mailto:W_QENA.IRR61@yahoo.com
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
https://wp.me/p6sWJK-1r6g
https://wp.me/p6sWJK-1r6n
https://wp.me/p6sWJK-1r6n
https://wp.me/p6sWJK-1r6s
https://wp.me/p6sWJK-1r6s
https://wp.me/p6sWJK-1r50
https://wp.me/p6sWJK-1r50
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 الهٌئة العامة للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة

 مستشفى الساحل التعلٌمً

 إدارة المشترٌات

 الماهرة –خلف السنترال  –شارع شبرا 

 99103090ف: 

 لعملٌة منالصة عامة

 تورٌد وتركٌب ضاغط هواء

 ومجفف وخزان هواء

 بمحطة الغازات الطبٌة

 مدة تنفٌذ: ثالث شهور

 ج999

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج100111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
03/9 

 00هـ ص 

53 

 الشركة المابضة

 لمٌاه الشرب والصرف الصحى

والصرف الصحى  شركة مٌاه الشرب

 بالشرلٌة

 شارع سعد زغلول الزلازٌك الشرلٌة 92

 591الخط الساخن: 

 لعملٌة منالصة عامة

 تنفٌذ اعمال إنشاء استدٌو

 بمبنى التدرٌب بالشركة

 ج071

 )نفس العنوان(

 9/3/9190الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج010111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
03/9 

 00هـ ص 

54 
 مركز شباب الجابرة

 مدٌرٌة سوهاج -التابع إلدارة شباب جرجا  

 لعملٌة عامة مزاٌدة

 متر مربع 601طرح لطعة أرض فضاء مساحتها 

 وذلن إللامة حمام سباحة علٌها

 وفك اإلنتفاع

 لم ٌذكر

 )نفس العنوان(

 98/9/9190األحد 

 الفنى()المظروف 

 )نفس العنوان(

 لم ٌذكر لم ٌذكر
03/9 

 93ـ ص خ

55 

الجمعٌة التعاونٌة للبناء واإلسكان لمؤمورى 

 الضرائب بالماهرة

 –أسفل مسجد الضرائب  –ش الكوثر  01

 المهندسٌن –ش جامعة الدول العربٌة 

 المركزيممر اإلتحاد التعاونً اإلسكانً 

 شارع النٌل األبٌض 09

 الجٌزة –المهندسٌن  –مٌدان لبنان 

 لعملٌة منالصة عامة

 مصعدا كهربائٌا 07تورٌد عدد إجمالى 

 بعمارات رلم 00وتركٌب عدد 

0 – 9 – 3 – 1 – 0 – 6 – 7 – 8 – 9 – 01 

– 00 – 09 – 03 – 01 – 00 

مصعد للمول التجارى بمشروع الجمعٌة  9وعدد 

 66الماهرة الجدٌدة المطعة رلم بمدٌنة 

 أرض الجمعٌات –بمطاع األندلس 

)فئة التصنٌف خامسة شعبة اعمال كهرومٌكانٌكٌا 

والمسجلٌن بٌاناتهم ببوابة التعالدات العامة وخطاب 

ضمان سارى لمدة ثالثٌن ٌوما من تارٌخ انتهاء مدة 

صالحٌه سرٌان العطاء أو تارٌخ انتهاء مدة مد 

صورة من تصرٌح مزاولة المهنة صالحٌته وكذلن 

 ومدة سرٌان العطاء ثالثة أشهر(  ألعمال المصاعد

 ج999

 )نفس العنوان(

 7/3/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج110111

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 T1 

S1 S2 P1 

R1 

03/9 

 01ص  ج

56 

 الماهرةجامعة 

 إدارة التعالدات

مشروع إسكان أعضاء هٌئة التدرٌس 

 والعاملٌن بالجامعة

 

 لعملٌة منالصة عامة

تطوٌر مناطك الخدمات بمشروع إسكان جامعة 

 الماهرة بنظام المشاركة

 مدٌنة السادس من أكتوبر –بوصلة دهشور الشمالٌة 

 ج)خمسة آالف(0111

 )نفس العنوان(

 98/9/9190األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 لم ٌذكر
03/9 

 01ص  ج

 

https://wp.me/p6sWJK-1r50
https://wp.me/p6sWJK-1r50
https://wp.me/p6sWJK-1r58
https://wp.me/p6sWJK-1r58
https://wp.me/p6sWJK-1r5E
https://wp.me/p6sWJK-1r5E
https://wp.me/p6sWJK-1r66
https://wp.me/p6sWJK-1r66
https://wp.me/p6sWJK-1r6m
https://wp.me/p6sWJK-1r6m
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 TOP لٌد الموردٌن والمماولٌن

 موضـــوعـال الجهة المعلنة وعنوانها م
 ثمن الكراسة

 ومكان شرائها
 المستندات المطلوبة آخر موعد للتمدم

التارٌخ 

 والمصدر

1 

 الشركة المابضة لمصر للطٌران

 اإلدارة العامة للمشترٌات والمخازن

 المبنى اإلداري الشمالً لمصر للطٌران

 5جناح رلم  – 2الدور الـ –طرٌك المطار 
 إدارة الخزٌنة

 5/6مشاٌة  – 2الدور الـ –نفس المبنى 

 فى سجل الموردٌن للعام المالى فتح باب المٌد

 فى كافة التورٌدات

 وكذا فتح المٌد فى سجل تجار الرواكد والمخلفات

 ج091

 )إدارة الخزٌنة(
- - 

09/9 

 8هـ ص 

2 

 رناشٌونال إٌجٌبتبالن انت

 الماهرة –حدائك المعادي  705شارع  77

 02/ 25275767 – 02/ 25277282ت: 

-Egyptco.procurement@plan
international.org 

https://bit.ly/375QEfD 

 واإلضافة والتجدٌدفتح باب المٌد 

 بسجل الموردٌن والمماولٌن وممدمً الخدمات

 والوكالء من اإلفراد والشركات فً كافة المجاالت

 2027/2022للعام المالً 
)ٌتم الحصول على نموذج التسجٌل من خالل الرابط 

 المذكور(

- 
 77/2/2027األحد 

 عصرا   7الساعة 
- 

09/9 

 22هـ ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hotinformationonline.com/egypt-code/
http://hotinformationonline.com/egypt-code/
https://wp.me/p6sWJK-1r51
https://wp.me/p6sWJK-1r51
mailto:Egyptco.procurement@plan-international.org
mailto:Egyptco.procurement@plan-international.org
https://bit.ly/375QEfD
https://bit.ly/375QEfD
https://wp.me/p6sWJK-1r55
https://wp.me/p6sWJK-1r55
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 TOP إستدراكات وتنوٌهات

 رابط اإلعالن الموضــــوع

 إستدران
 ورد بطرٌك الخطؤ بإعالن الهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة

 77/2/2027الذي تم نشره بالجرٌدة ٌوم الخمٌس 

 عدة أخطاء ولما كان من الضروري تصحٌح تلن األخطاء
 حتى ال ٌكون هنان خطؤ فً التنفٌذ

 لذا لزم التنوٌه عنها
 767/2020/2027منالصة عامة  7مسلسل 

 768/2020/2027منالصة عامة  2مسلسل 

 767/2020/2027منالصة عامة  2, 7خطؤ وصحته مسلسل 

 769/2020/2027منالصة عامة  2مسلسل 

 768/2020/2027منالصة عامة  2خطؤ وصحته مسلسل 

 770/2020/2027نالصة عامة م 7مسلسل 

 769/2020/2027منالصة عامة  2خطؤ وصحته مسلسل 

 777/2020/2027منالصة عامة  5مسلسل 

 770/2020/2027منالصة عامة  2خطؤ وصحته مسلسل 

 772/2020/2027منالصة عامة  6مسلسل 

 777/2020/2027منالصة عامة  2خطؤ وصحته مسلسل 

 772/2020/2027منالصة عامة  7مسلسل 

 772/2020/2027منالصة عامة  2خطؤ وصحته مسلسل 

 777/2020/2027منالصة عامة  9, 8مسلسل 

 772/2020/2027منالصة عامة  8خطؤ وصحته مسلسل 

 777/2020/2027منالصة عامة  9مسلسل 

 وذلن بنفس الشروط الواردة باإلعالن

 (7ص  72/2)األخبار 

https://wp.me/p6sWJK-1r5k
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 الهٌئة  المصرٌة العامة للمساحة

 احة بالمناطكساإلدارة المركزٌة لشئون الم

 باإلسكندرٌةمدٌرٌة المساحة 

 تعلن الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة

 5/72/2079بتارٌخ الصادر  79المنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد  2079لسنة  2876بؤنه صدر لرار المنفعة العامة رلم 

 صرف صحى 627النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحً بجوار سكن الموبانٌة رلم بتمدٌر صفة 

 بشؤن نزع ملكٌة العمارات للمنفعة العامة 7990لسنة  70المانون رلم وبعد اإلطالع على 

 7990لسنة  70بتعدٌل بعض أحكام المانون رلم  2075لسنة  7وعلى المرار بمانون رلم 

 2020لسنة  787وعلى المانون رلم  2078نة لس 27وعلى المانون رلم 

 بشؤن نزع ملكٌة العمارات للمنفعة العامة 7990لسنة  70وطبما للمادة السابعة من المانون رلم 

 تعلن الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة بؤنها ستموم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة

 لمدة شهر لمشروعمة لالالزرة لهذه الممتلكات رعلى البٌانات والتعوٌضات المم

 27/2/2027إلى  20/2/2027فى المدة من 

 فى األماكن التالٌة:وذلن 

 الجٌزة. –شارع عكاشة بالدلى  78اإلدارة المركزٌة لشئون المساحة بالمناطك  -7

 اإلسكندرٌة -األزارٌطة  –شارع عبد الحمٌد بدوي  7باإلسكندرٌة مدٌرٌة المساحة  -2

 محافظة اإلسكندرٌة –لسم شرطة منتزه ثالث ممر  -2

 محافظة اإلسكندرٌة –حً منتزه ثانى ممر  -7

 على واجهة العمار محل نزع الملكٌة -5

 وأصحاب الحموق اإلطالع على الكشوف المذكورة خالل المدة المحددةالمالن وولذوى الشؤن 

 ك بهموذلن للتحمك من لٌد حمولهم بها واألعتراض على أي بٌانات تتعل

 طبما للمادة الثامنة من المانونٌوم من تارٌخ انتهاء مدة عرض الكشوف  75خالل 

 كذلن فؤنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكٌة وذوى الشؤن من المالن واصحاب الحموق خالل أربعة أشهر من تارٌخ إنتهاء مدة عرض الكشوف

 طبما للمادة التاسعة من المانون ٌة الكائن فى دائرتها العمارات والمنشآتالحك فى الطعن على تمدٌر التعوٌض أمام المحكمة االبتدائ

 فى الكشوف تعتبر نهائٌة إذا لم تمدم عنهالعمارات والحموق المدرجة بامع العلم بؤن البٌانات الخاصة 

 معارضات أو طعون خالل المدة الموضحة فٌما سبك.

 )األهرام 2/72 ص75(

https://wp.me/p6sWJK-1r5g
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 الهٌئة  المصرٌة العامة للمساحة

 احة بالمناطكساإلدارة المركزٌة لشئون الم

 باإلسكندرٌةمدٌرٌة المساحة 

 تعلن الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة

 5/72/2079بتارٌخ الصادر  79المنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد  2079لسنة  2876بؤنه صدر لرار المنفعة العامة رلم 

 بتمدٌر صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحً الكائنة بعزبة مرزه

 صرف صحى 622رلم 

 بشؤن نزع ملكٌة العمارات للمنفعة العامة 7990لسنة  70المانون رلم وبعد اإلطالع على 

 7990لسنة  70بتعدٌل بعض أحكام المانون رلم  2075لسنة  7وعلى المرار بمانون رلم 

 2020لسنة  787وعلى المانون رلم  2078لسنة  27رلم  وعلى المانون

 بشؤن نزع ملكٌة العمارات للمنفعة العامة 7990لسنة  70وطبما للمادة السابعة من المانون رلم 

 تعلن الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة بؤنها ستموم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة

 لمدة شهر لمشروعالالزمة للكات رة لهذه الممترعلى البٌانات والتعوٌضات المم

 27/2/2027إلى  20/2/2027فى المدة من 

 فى األماكن التالٌة:وذلن 

 الجٌزة. –شارع عكاشة بالدلى  78اإلدارة المركزٌة لشئون المساحة بالمناطك  -7

 اإلسكندرٌة -األزارٌطة  –شارع عبد الحمٌد بدوي  7باإلسكندرٌة مدٌرٌة المساحة  -2

 محافظة اإلسكندرٌة –طة منتزه أول لسم شرممر  -2

 محافظة اإلسكندرٌة –حً منتزه أول ممر  -7

 على واجهة العمار محل نزع الملكٌة -5

 وأصحاب الحموق اإلطالع على الكشوف المذكورة خالل المدة المحددةالمالن وولذوى الشؤن 

 وذلن للتحمك من لٌد حمولهم بها واألعتراض على أي بٌانات تتعلك بهم

 طبما للمادة الثامنة من المانونٌوم من تارٌخ انتهاء مدة عرض الكشوف  75خالل 

 كذلن فؤنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكٌة وذوى الشؤن من المالن واصحاب الحموق خالل أربعة أشهر من تارٌخ إنتهاء مدة عرض الكشوف

 طبما للمادة التاسعة من المانون ائن فى دائرتها العمارات والمنشآتالحك فى الطعن على تمدٌر التعوٌض أمام المحكمة االبتدائٌة الك

 فى الكشوف تعتبر نهائٌة إذا لم تمدم عنهالعمارات والحموق المدرجة بامع العلم بؤن البٌانات الخاصة 

 معارضات أو طعون خالل المدة الموضحة فٌما سبك.

 (75ص 27/2)األهرام 
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 TOP طلبات وفرص

 رابط اإلعالن الموضــــوع

 شركة مماوالت كبرى
 تطلب مماولٌن أعمال خرسانة "أعمال مصنعٌات"

 ألف متر مكعب 20بإجمالً كمٌات 

 المشروع فً مدٌنة بدر
 كراسة المواصفات برجاء اإلتصال على

 07555277628ت: 

 (22ص  72/2)األهرام 
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 TOP حصاد األخبار

 الرابط والتارٌخ الموضــــوع

 12/2/2021 بالتعاون مع رواد النٌلمركزا لخدمات تطوٌر األعمال بالمحافظات  53إنشاء 

 12/2/2021 وحدة باإلسكان المتمٌز بمدٌنة الفشن الجدٌدة ٢١٥بدء التشطٌبات لـ

 12/2/2021 غدا.. لطع المٌاه عن بعض المناطك بالماهرة

 12/2/2021 حاالت ٌحك فٌها للمالن طرد المستأجر 8لبل تعدٌل المانون .. 

 12/2/2021 شركات بالبورصة لالكتتاب العام 4لطاع االٔعمال: طرح 

 12/2/2021 فبراٌر 53بدء تطبٌك المرحلة الثانٌة لمنظومة الفاتورة اإللكترونٌة فى 

 12/2/2021 مشاركة المطاع الخاص بالمشروع المومى لـلتغذٌة المدرسٌة

 12/2/2021 جمٌع البنون تمدم خدمة السداد اإللكترونً

 12/2/2021 منظومة الفاتورة اإللكترونٌة تهدف لمحاربة التهرب الضرٌبً

 12/2/2021 على النسٌج العمرانً معمارٌة المهندسٌن توصً بوجود مهندس بالمشروعات المؤثرة

 12/2/2021 أبرز المعلومات عن المنطمة االستثمارٌة ببنها

 12/2/2021 حصاد البورصة خالل أسبوع

 12/2/2021 شتلة الفراولة المستوردةوزارة الزراعة تخفض سعر 

 12/2/2021 0205جمعٌة شباب األعمال تكشف عن رؤٌتها للتجارة اإللكترونٌة فً 

https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-15-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d8%a7-%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b7%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%80%d9%a5%d9%a1%d9%a2-%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%d9%85/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-8-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%94%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-4-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%83/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%89-%d9%84/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%84%d9%85%d8%ad/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-2/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%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%aa%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b4%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac/
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 12/2/2021 محافظات حول منتجات األلبان 9معهد الصحة الحٌوانٌة ٌنظم ورش عمل بـ

 12/2/2021 والمتوسطةرئٌس هٌئة االستثمار ٌبحث وضع خطة تحفٌز للمشروعات الصغٌرة 

 12/2/2021 الجهاز المومً لتنظٌم االتصاالت ٌنظم ندوة للغرف التجارٌة حول ضوابط العمل بالسوق

 12/2/2021 شهور 5ملٌون جنٌه حصٌلة بٌع كهنة وبضائع متروكة بالمؤانً فً  573.3المالٌة: 

 12/2/2021 التوالًااللتصاد السعودي ٌواصل االنكماش للربع السادس على 

 12/2/2021 خدمات تأمٌنٌة عبر مكاتب البرٌد بالتعاون مع مصر لتأمٌنات الحٌاة

 12/2/2021 المصرٌة لالتصاالت تطلك نظام مٌكنة لتسرٌع توصٌل اإلنترنت الثابت

 12/2/2021 شركة تعلٌم تعتزم طرح جزء من أسهمها بالبورصة

 12/2/2021 المابضة للسٌاحة تتماسن وتربح نصف ملٌار جنٌه العام الماضً

 12/2/2021 ملٌار دوالر 58ملٌاردٌرات مصرٌٌن تتخطى  5ثروات 

 12/2/2021 من أٌن تمول الحكومة مشروعات العاصمة اإلدارٌة

 12/2/2021 االتحاد األوروبً ٌبدي استعداده للعمل مع إدارة باٌدن لتسوٌة النزاعات التجارٌة

 12/2/2021 جهاز االتصاالت ٌحث المستوردٌن الستخدام البوابة الرلمٌة لالستٌراد

 12/2/2021 جنٌها 03% بسبب كورونا والمدم بـ32أسعار الجلود انخفضت 

 12/2/2021 % بمعدل الفمر4.34الوجه البحرى ٌتصدر المحافظات فى انخفاض رٌف 

 12/2/2021 عناصر رئٌسٌة لرائد األعمال لتطوٌر فكرة مشروعه

 12/2/2021 إجراء لرعة علنٌة لتسكٌن حائزى األراضى الممننه بالشٌخ زاٌد نهاٌة الشهر

https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%809-%d9%85%d8%ad/
https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2/
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https://hotinformationonline.com/2021/02/12/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-635-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%83%d9%87%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a8%d8%b6/
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 12/2/2021 دوالرا 485ألفا و 48بٌتكوٌن تسجل مستو لٌاسى جدٌد عند 

 12/2/2021 ملٌون دوالر 73.4ارتفاع صادرات مصر من مسطحات الدرفلة إلى 

 12/2/2021 ملٌون دوالر فى نوفمبر 53فول السودانى إلى ارتفاع صادرات مصر من ال

 12/2/2021 البنن المركزي ٌطلك مبادرة إللغاء كافة رسوم تفعٌل خدمات التحصٌل اإللكترونً عبر اإلنترنت

 12/2/2021 كاٌرو ثرى أٌه تكشف عن خطتها التوسعٌة

 13/2/2021 ملٌار جنٌه عبء تموٌل الحافز األخضر 3.5خزانة الدولة تتحمل 

 13/2/2021 ألف سٌارة متمادمة للعمل بالغاز الطبٌعً ٥٢٢نستهدف إحالل 

 13/2/2021 الدلتا للسكر تبدأ استمبال محصول البنجر من المزارعٌن وإنتاج السكر المحلً

 13/2/2021 تسهٌالت استخراج التراخٌص تساهم فً زٌادة إنتاج اللحوم

 13/2/2021 استمرار استمبال طلبات االشتران فً األوكازٌون

 13/2/2021 الضرائب تمد ساعات العمل بالمأمورٌات حتى السادسة مساًء ألول مارس

 13/2/2021 لتجارٌةمكتب إرشاد ضرٌبى بالغرف ا 59إعادة تشكٌل 

 13/2/2021 وزارة الزراعة تستعرض تمرٌرا حول أنشطة معهد أمراض النباتات خالل ٌناٌر

 13/2/2021 االنتهاء من تنفٌذ سوق تجاري بالحً السادس فً المنٌا الجدٌدة

 13/2/2021 الضرائب تعلن دلٌل الخدمات الضرٌبٌة على منصاتها اإللكترونٌة

 13/2/2021 لرٌباً معرض بشرم الشٌخ للحاصالت الزراعٌة

 13/2/2021 ملٌار دوالر صادرات مصر لإلمارات والسعودٌة 4.380الصادرات والواردات: 
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https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84/
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 13/2/2021 وزارة الكهرباء تفعل بند تفضٌل المنتج المحلً فً ممارساتها

 13/2/2021 مدبولً ٌكشف التفاصٌل الكاملة لتطوٌر سور مجرى العٌون

 13/2/2021 % سنوًٌا55خمسة بنون تطرح شهادة بفائدة أكثر من 

 13/2/2021 0202ترولٌة خالل % انخفاًضا فً لٌمة واردات مصر الب 70.7اإلحصاء: 

 13/2/2021 غدا آخر موعد لسداد فاتورة الهاتف األرضً بدون غرامة

 13/2/2021 بأوكرانٌا مارس الممبل UITT تنشٌط السٌاحة تشارن فى معرض

 13/2/2021 كٌف تؤثر مبادرة حٌاة كرٌمة على الصناعة المصرٌة

 13/2/2021 مالٌٌن جنٌه باإلسماعٌلٌة 025استكمال تنفٌذ مشروعات مٌاة وصرف بتكلفة 

 13/2/2021 سنوات 9ملٌون مواطن زٌادة سكانٌة خالل آخر  02التخطٌط ؛ 

 13/2/2021 المتضرٌٌن بسبب عدم ترخٌص الموتوسٌكل الكهربائىالغرفة الهندسٌة تتلمى خطاب من 

 13/2/2021 زٌادة فى إنتاج الدواء بعد تبسٌط إجراءات التسجٌل إلى عام واحد فمط

 13/2/2021 كندا توافك على إنشاء أول صندوق لـلبٌتكوٌن

 13/2/2021 أشهر الستالم أراضى مشروع بٌت الوطن 5اإلسكان تمنح مهلة 

 13/2/2021 االتصاالت تبحث المولف التنفٌذى لمشروعات البنٌة التكنولوجٌة لوزارة السٌاحة

 13/2/2021 السٌاحة تحذر من إعالنات العمرة الوهمٌة

 

 

 

https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac-%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%b3/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-11-%d8%b3%d9%86/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-32-3-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%aa%d9%86%d8%b4%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-uitt-%d8%a8%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%9b-20-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d9%84/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d9%8a/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d9%83%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%84%d9%80%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%ad-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%a9-6-%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%89-%d9%85/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%89-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88/
https://hotinformationonline.com/2021/02/13/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d9%85%d9%8a/


Contact: 01000468889 - 01023338610 - 01023338612 – 01023338614 –Contraction Sector (Con3735) page 28/29 - www.hotinformationonline.com 

 

 TOP أسعار عٌارات الذهب بأسواق المال ومحالت الصاغة

 العٌار
13/2/2021 12/2/2021 11/2/2021 

 المالأسواق  محالت الصاغة أسواق المال محالت الصاغة أسواق المال محالت الصاغة

 926.87 917 915.77 910 916.70 910 24عٌار 

 849.64 840 839.46 834 840.31 834 22عٌار 

 811.04 802 801.32 796 802.13 796 21عٌار 

 695.17 687 686.84 682 687.54 682 18عٌار 

 540.68 535 534.20 531 534.74 531 14عٌار 

 463.44 458 457.88 455 458.35 455 12عٌار 

 6488 6416 6411 6368 6417 6368 الجنٌه الذهب
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 TOP بالبنن األهلً المصريأسعار صرف العمالت 

 انؼًهت
13/2/2021 12/2/2021 11/2/2021 

 بُغ شراء بُغ شراء بُغ شراء

 15.5800 15.6800 15.5800 15.6800 15.5800 15.6800 دوالر أيرَكً

 18.8456 19.0261 18.8456 19.0261 18.8456 19.0261 َىرو

 21.4630 21.6682 21.4630 21.6682 21.4630 21.6682 جنُه إستُرنُنً

 12.2148 12.3513 12.2148 12.3513 12.2148 12.3513 دوالر كنذي

 2.5343 2.5585 2.5343 2.5585 2.5343 2.5585 كرونب دنًبركً

 1.8298 1.8509 1.8298 1.8509 1.8298 1.8509 كرونب نروَجً

 1.8667 1.8851 1.8667 1.8851 1.8667 1.8851 كرونب سىَذي

 17.4449 17.6200 17.4449 17.6200 17.4449 17.6200 فرنك سىَسري

 14.8127 14.9704 14.8127 14.9704 14.8127 14.9704 100َن َبببنً 

 12.0278 12.1692 12.0278 12.1692 12.0278 12.1692 دوالر إسترانً

 48.7393 51.8347 48.7393 51.8347 48.7393 51.8347 دَنبر كىَتً

 4.0892 4.1802 4.0892 4.1802 4.0892 4.1802 لاير سؼىدي

 4.2194 4.2691 4.2194 4.2691 4.2194 4.2691 درهى إيبراتً

 40.2584 41.5893 40.2584 41.5893 40.2584 41.5893 دَنبر بذرَنً

 39.5431 40.7304 39.5431 40.7304 39.5431 40.7304 لاير ػًبنً

 3.9949 4.3053 3.9949 4.3053 3.9949 4.3053 لاير قطري

 21.6690 22.1469 21.6690 22.1469 21.6690 22.1469 دَنبر أردنً
 


