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لجمٌع التغطٌات ونفك الصرف الصحً 
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 االنسانٌة بنات بتفهنا االشراف جامعة االزهر
 - 16/02/2021 جامعة األزهر امر مباشر 1160
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 متفرلة بجامعة االزهر

 - 16/02/2021 األزهرجامعة  امر مباشر 1159
Click to 

download 
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 لمركز ومدٌنة الداخلة
16/02/2021 - 

Click to 

download 
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تصوٌر ورصد وتوثٌك مشروعات حٌاة كرٌمة 

 تابع لها 58لرٌة( و 45لمراكز ومدٌنة زفتى )
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Click to 
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download 

14 

شراء خامات لتجهٌز لسمً نجارة األثاث 

بمدرسة الرحامنة الصناعٌة وعمل بالط 
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عملٌة استكمال اعمال صٌانة ورفع كفاءة مبنى 

الشهٌد اكرم دمحم ناجً بالمدٌنة الجامعٌة بنٌن 

 االزهرمدٌنة نصر جامعة 

 - 16/02/2021 جامعة األزهر امر مباشر 1164
Click to 

download 

19 

عملٌة استكمال اعمال صٌانة ورفع كفاءة مبنى 

 الشهٌد عالء الدٌن عبد اللطٌف بالمدٌنة

 الجامعٌة بنٌن مدٌنة نصر جامعة االزهر

 - 16/02/2021 جامعة األزهر امر مباشر 1163
Click to 

download 
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تكلٌف احدى الشركات المتخصصة الدارة 

بالمركز لتحمٌك االستفادة  مولف السٌارات

المصوى من المساحات االمتاحة و تحمٌك 

 انسٌابٌة و سهولة فً حركة السٌارات

 امر مباشر 128
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 محافظة الماهرة
16/02/2021 - 

Click to 

download 
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تورٌد وتركٌب طلمبات مٌاه لمحكمة شمال 

 دمنهور االبتدائٌة
 امر مباشر 1666

الهٌئة العامة لصندوق أبنٌة دور المحاكم 

 وزارة العدل -والشهر العمارى 
16/02/2021 - 

Click to 

download 
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استكمال صٌانه رفع كفاءه مبنى مدٌرٌه 
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Click to 
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 اكتوبر 6حساب مجلس االمناء 

 12:00 09/03/2021 17/02/2021 أكتوبر 6جهاز مدٌنة  منالصة عامة 394
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 الجدٌدة
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Click to 

download 
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 الملعب بمتحف النٌل
 منالصة عامة 24

الهٌئة  -وزارة الموارد المائٌة والرى 

 العامة للسد العالى وخزان أسوان
17/02/2021 07/03/2021 12:00 

Click to 
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( شجرة 65المزاد المحلً الزالة عدد )

كافور( من االشجار  -بوانسٌانا  -)جازورٌنا 

اشجار  8الموجودة بمشتل دٌبً وتملٌم عدد 

رع الجافة والتزاحمة بهندسة مانجو من االف

 لناطر ادفٌنا التابعة لالدارة

Jan-44 12:00 01/03/2021 17/02/2021 االدارة العامة لري لناطر الدلتا مزاٌدة محلٌة 
Click to 

download 

28 

عملٌة/تأهٌل ترع الشرالوة و الحمامى و 

اإلشرافٌة بزمام هندسة الموارد المائٌة و الرى 

 كم/ط 158555بابو حمص بطول

May-21 منالصة عامة 
اإلدارة  -وزارة الموارد المائٌة والري 

 العامة للموارد المائٌة والري بالبحٌرة
17/02/2021 03/03/2021 12:00 

Click to 

download 

29 

عملٌة/تأهٌل ترعتى شعلة و إمتداد خط النار 

زمام هندسة الموارد المائٌة و الرى بادكو 

 كم/ط 88555بطول 

Apr-21 منالصة عامة 
اإلدارة  -المائٌة والري  وزارة الموارد

 العامة للموارد المائٌة والري بالبحٌرة
17/02/2021 03/03/2021 12:00 

Click to 

download 
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السٌارات هدم المبنى االدارى بمجمع موالف 

 بابوالمطامٌر
 12:00 28/02/2021 17/02/2021 مجلس مدٌنة ابو المطامٌر منالصة محلٌة 117

Click to 

download 

31 

بزمام  3عملٌة/تأهٌل ترعتى الخلٌج و لٌون 

هندسة الموارد المائٌة و الرى بالمحمودٌة 

 كم/ط88755بطول 

Mar-21 منالصة عامة 
اإلدارة  -وزارة الموارد المائٌة والري 

 العامة للموارد المائٌة والري بالبحٌرة
17/02/2021 03/03/2021 12:00 

Click to 

download 
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اإلدارة  -وزارة الموارد المائٌة والري 

 العامة للموارد المائٌة والري بالبحٌرة
17/02/2021 03/03/2021 12:00 

Click to 

download 

33 

عملٌة /تاهٌل ترعة الجدٌة بزمام هندسة 

المائٌة و الرى برشٌد بطول الموارد 

 كم/ط38555

Jan-21 منالصة عامة 
اإلدارة  -وزارة الموارد المائٌة والري 

 العامة للموارد المائٌة والري بالبحٌرة
17/02/2021 03/03/2021 12:00 

Click to 

download 

 امر مباشر 66 تورٌد وتركٌب ساري 34
ادارةالعامة للتعالدات  -جامعة االلصر 

 الحكومٌة بالجامعة
17/02/2021 - 

Click to 

download 

 - 17/02/2021 معهد بحوث األمصال واللماحات البٌطرٌة امر مباشر 217 إصالح باب الزمٌتال 35
Click to 
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رفع كفاءة دورات المٌاه بممر مكاتب الخبراء 

 محرم بن أعمال الكهرباء -باألسكندرٌة 
 امر مباشر 1168

اكم الهٌئة العامة لصندوق أبنٌة دور المح

 وزارة العدل -والشهر العمارى 
17/02/2021 - 

Click to 

download 

37 

تورٌد وتركٌب باب سٌكورٌت بالكامل لوحدة 

مفصلة لباب  3العالج الطبٌعى وعدد 

 لوحدة الطب النووىسٌكورٌت 

 امر مباشر 44
 -مستشفى شرق المدٌنة باألسكندرٌة 

 وزارة الصحة
17/02/2021 - 

Click to 

download 

 منالصة عامة 483 الجنوبٌةرفع التراكمات و المخلفات بالمنطمة  38
الهٌئة العامة لنظافة  -محافظة الماهرة 

 وتجمٌل
17/02/2021 04/03/2021 12:00 

Click to 

download 

 منالصة عامة 482 بالمنطمة الشمالٌةرفع التراكمات و المخلفات  39
الهٌئة العامة لنظافة  -محافظة الماهرة 

 وتجمٌل
17/02/2021 04/03/2021 12:00 

Click to 

download 

 منالصة عامة 481 المخلفات بالمنطمة الغربٌةرفع التراكمات و  45
الهٌئة العامة لنظافة  -محافظة الماهرة 

 وتجمٌل
17/02/2021 04/03/2021 12:00 

Click to 

download 

 منالصة عامة 480 التراكمات و المخلفات بالمنطمة الشرلٌةرفع  41
الهٌئة العامة لنظافة  -محافظة الماهرة 

 وتجمٌل
17/02/2021 04/03/2021 12:00 

Click to 

download 

42 

عملٌة تركٌب شبكة شفط واعمال شبكة 

الغازات الطبٌة بمسمى ج رجال وحرٌم ولسم 

 الطوارئ

 امر مباشر 46
 -مستشفى شرق المدٌنة باألسكندرٌة 

 وزارة الصحة
17/02/2021 - 

Click to 

download 

43 
صٌانة واصالح مواتٌر الغاطس واللوحات 

 الكهربائٌة الخاصة بالمحكمة
 امر مباشر 1177

الهٌئة العامة لصندوق أبنٌة دور المحاكم 

 وزارة العدل -العمارى والشهر 
17/02/2021 - 

Click to 

download 

44 

طرح عملٌة الشراء باالمر المباشر لتورٌد 

وتركٌب سلن على الشبابٌن الحدٌد الموجودة 

جامعة  -االسالمٌة بالماهرة بكلٌة الدعوة 

 االزهر

 - 17/02/2021 جامعة األزهر امر مباشر 1166
Click to 

download 
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 TOP العملٌات الجدٌدة

 موضـــوعـال الجهة المعلنة وعنوانها م
 ثمن الكراسة

 ومكان شرائها

 تارٌخ الجلسة

 ومكان انعمادها
 التـأمـٌـن

المستندات 

 المطلوبة

التارٌخ 

 والمصدر

1 

 البنن األهلى المصرى

 لطاع المشروعات واإلنشاءات

 المتابعة اإلدارٌة للمشروعاتإدارة 

 21واإلنشاءات بالطابك 

 شارع كورنٌش 2211 –مبنى برج البنن 

 الماهرة –النٌل 

 10105261 -10106515ت: 

www.nbc.com.eg 

 منالصة عامة لعملٌة

 إعداد وتجهٌز ممر إداري بالماهرة

الرابعة شعبة أعمال )فئة التصنٌف من األولى حتى 

 مبانى(

 ج)خمسة آالف(0555

 )نفس العنوان(

 2/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج155.555
U1 S2 R1 

P4 

26/1 

 3هـ ص 

2 

 البنن األهلى المصرى

 لطاع المشروعات واإلنشاءات

 للمشروعاتإدارة المتابعة اإلدارٌة 

 21واإلنشاءات بالطابك 

 شارع كورنٌش 2211 –مبنى برج البنن 

 الماهرة –النٌل 

 10105261 -10106515ت: 

www.nbc.com.eg 

 منالصة عامة لعملٌة

 تجدٌد وتطوٌر فرع بكفر الشٌخ

)فئة التصنٌف من األولى حتى الرابعة شعبة أعمال 

 مبانى(

 ج)آلف(2555

 )نفس العنوان(

 1/3/1512الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج05.555
U1 S2 R1 

P4 

26/1 

 3هـ ص 

3 
 لإلصالح الزراعى العامة الجمعٌة التعاونٌة

 الجٌزة –الدلى  –بجوار المتحف الزراعى 

 عامة لعملٌة ممارسة

 وتركٌب أعمال اإلنذار ومكافحة الحرٌكتورٌد 

 للمجزر األلً تستً بالمنطمة الصناعٌة

 المنوفٌة –لوٌسنا  –مشروع كفور الرمل 

)ألف 2055

 جوخمسمائة(

 )نفس العنوان(

 2/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج15.555
26/1 

 20هـ ص 

4 

 التعاون للبترول

 العملٌات –إدارة العطاءات 

 1الدور الـ -اإلسكندرٌة  –شارع المكس 

 لعملٌة 20/1515/1512رلم  منالصة عامة

 تنفٌذ األعمال المطلوبة

 لزوم تطوٌر إعالنات محطة الرٌكو

 "ملن المتعهد"

 )ألف(ج2555

 )نفس العنوان(

 2/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 العنوان()نفس 

 ج6.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 P1 R1 

R4 S2 

26/1 

 20هـ ص 

http://hotinformationonline.com/egypt-code/
http://hotinformationonline.com/egypt-code/
http://www.nbc.com.eg/
http://www.nbc.com.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1rme
https://wp.me/p6sWJK-1rme
http://www.nbc.com.eg/
http://www.nbc.com.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1rme
https://wp.me/p6sWJK-1rme
https://wp.me/p6sWJK-1rmh
https://wp.me/p6sWJK-1rmh
https://wp.me/p6sWJK-1rmo
https://wp.me/p6sWJK-1rmo
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 وزارة الموارد المائٌة والري

 اإلدارة العامة لتطوٌر وحماٌة النٌل بؤسٌوط

 أمام أبراج المشتل –شارع الجامعة المدٌمة 

 بجوار نادي المضاة –الولٌدٌة 

 511/ 1501066ت/ف: 

ndpdast@yahoo.com 

 لعملٌة منالصة عامة

 إستكمال عملٌة مماومة الحشائش ونبات ورد النٌل

 هندسة نٌل أبو تٌج

 خصما على حساب المماول/

 عماد الدٌن عبد الحمٌد ٌوسف

 1512/1511 – 1515/1512للعام المالً 

التؤمٌن بالدفع اإللكترونً على حساب اإلدارة )ٌسدد 

أو بخطاب  21155120العامة لري أسٌوط رلم 

 أشهر( 0ضمان ساري لمدة 

 ج )للبرٌد(25+  ج100

 )نفس العنوان(

 0/3/1512الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج11.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 U3 
26/1 

 25ـ ص خ

6 

 التعاون للبترول

 إدارة العطاءات بالمبنى الجدٌد

 بجوار شركة الخزف والصٌنى

 منطمة مسطرد

 منالصة عامة لعملٌة

 المنوفٌة -تطوٌر محطة تال المستودع 

 )ثالثة آالف(ج3555

 % ض.ق.م20+

 )نفس العنوان(

 10/1/1512األربعاء 

 ظ 22الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج13.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 
26/1 

 21ص  ج

7 

 وزارة الموارد المائٌة والري

اإلدارة العامة للموارد المائٌة والري 

 بالبحٌرة

 دمنهور -شارع الجمهورٌة 

 منالصة عامة لعملٌة

 الشرالوة والحمامً واإلشرافٌةتؤهٌل ترع 

 بزمام هندسة الموارد المائٌة والري بؤبو حمص

 كم/ط 20.055بطول 

)فئة التصنٌف الرابعة شعبة األشغال العامة أو شعبة 

األشغال البحرٌة والنهرٌة والتكري وأعمال الطرق 

والممرات والمهابط والطائرات وأعمال إستصالح 

 األراضً وٌسمح بمماول الباطن(

 ج100

 )نفس العنوان(

 3/3/1512األربعاء 

 ص 25الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج605.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
26/1 

 21ص  ج

8 

 وزارة الموارد المائٌة والري

اإلدارة العامة للموارد المائٌة والري 

 بالبحٌرة

 دمنهور -الجمهورٌة شارع 

 منالصة عامة لعملٌة

 "3تؤهٌل ترعتً الخلٌج ولٌون "

 بزمام هندسة الموارد المائٌة والري بالمحمودٌة

 كم/ط 1.105بطول 

)فئة التصنٌف الرابعة شعبة األشغال العامة أو شعبة 

األشغال البحرٌة والنهرٌة والتكري وأعمال الطرق 

وأعمال إستصالح والممرات والمهابط والطائرات 

 األراضً وٌسمح بمماول الباطن(

 ج000

 )نفس العنوان(

 3/3/1512األربعاء 

 ص 25الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج361.655

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
26/1 

 21ص  ج

mailto:ndpdast@yahoo.com
mailto:ndpdast@yahoo.com
https://wp.me/p6sWJK-1rmE
https://wp.me/p6sWJK-1rmE
https://wp.me/p6sWJK-1rmK
https://wp.me/p6sWJK-1rmK
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
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 وزارة الموارد المائٌة والري

العامة للموارد المائٌة والري اإلدارة 

 بالبحٌرة

 دمنهور -شارع الجمهورٌة 

 منالصة عامة لعملٌة

 تؤهٌل ترعتً شعلة وامتداد خط النار

 بزمام هندسة الموارد المائٌة والري بإدكو

 كم/ط 1.055بطول 

)فئة التصنٌف الرابعة شعبة األشغال العامة أو شعبة 

وأعمال الطرق األشغال البحرٌة والنهرٌة والتكري 

والممرات والمهابط والطائرات وأعمال إستصالح 

 األراضً وٌسمح بمماول الباطن(

 ج000

 )نفس العنوان(

 3/3/1512األربعاء 

 ص 25الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج305.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
26/1 

 21ص  ج

15 

 وزارة الموارد المائٌة والري

اإلدارة العامة للموارد المائٌة والري 

 بالبحٌرة

 دمنهور -شارع الجمهورٌة 

 منالصة عامة لعملٌة

 تؤهٌل ترعة الجدٌة

 بزمام وهندسة الموارد المائٌة والري برشٌد

 كم/ط 3.055بطول 

)فئة التصنٌف الخامسة شعبة األشغال العامة أو 

البحرٌة والنهرٌة والتكري وأعمال شعبة األشغال 

الطرق والممرات والمهابط والطائرات وأعمال 

 إستصالح األراضً وٌسمح بمماول الباطن(

 ج300

 )نفس العنوان(

 3/3/1512األربعاء 

 ص 25الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج205.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
26/1 

 21ص  ج

11 

 وزارة الموارد المائٌة والري

اإلدارة العامة للموارد المائٌة والري 

 بالبحٌرة

 دمنهور -شارع الجمهورٌة 

 منالصة عامة لعملٌة

 تؤهٌل ترعة المرالول

 بزمام هندسة الموارد المائٌة والري بالرمل

 كم/ط 0بطول 

شعبة األشغال العامة أو  )فئة التصنٌف الخامسة

شعبة األشغال البحرٌة والنهرٌة والتكري وأعمال 

الطرق والممرات والمهابط والطائرات وأعمال 

 إستصالح األراضً وٌسمح بمماول الباطن(

 ج300

 )نفس العنوان(

 3/3/1512األربعاء 

 ص 25الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج230.555

 %0ٌستكمل إلى 

 سوعند الر

U1 R1 
26/1 

 21ص  ج

12 

 الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة

 اوٌاتمصر لصناعة الكٌمشركة 

 اإلدارة العامة للمشترٌات المحلٌة

 اإلسكندرٌة –المكس 

 53/ 3256601ت/ف: 

 مكتب الشركة بالماهرة

فوق الخطوط الجوٌة  –شارع البستان  2

 مٌدان التحرٌر –السودانٌة 

 لعملٌة 1/1515/1512رلم  منالصة عامة

 hcLالكشف عن تنن تخزٌن حامض 

 %05وإعادة تؤهٌله لتخزٌن صودا 

 ج)ألف(2555

 )نفس العنوان(

 22/3/1512الخمٌس 

 ص 22الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج21.555

 %25ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 V2 
26/1 

 21ص  ج

https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmN
https://wp.me/p6sWJK-1rmQ
https://wp.me/p6sWJK-1rmQ
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 الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة

 اوٌاتمصر لصناعة الكٌمشركة 

 اإلدارة العامة للمشترٌات المحلٌة

 اإلسكندرٌة –المكس 

 53/ 3256601ت/ف: 

 مكتب الشركة بالماهرة

فوق الخطوط الجوٌة  –شارع البستان  2

 مٌدان التحرٌر –السودانٌة 

 لعملٌة 0/1515/1512رلم  منالصة عامة

 إنشاء مسجد جدٌد

 بشركة مصر لصناعة الكٌماوٌات

 ج)ألف(2555

 )نفس العنوان(

 23/3/1512السبت 

 ص 22الساعة 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج20.555

 %25ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 V2 
26/1 

 21ص  ج

14 

 الهٌئة المصرٌة العامة لمشروعات الصرف

 شرق كفر الشٌخ لصرفاإلدارة العامة 

كفر  –أمام كلٌة التجارة  –طرٌك سخا 

 الشٌخ

 

 لعملٌة منالصة عامة

 تعدٌل شبكة الصرف المغطى لترخٌص خط الغاز

 العامةبدائرة هندسة الرٌاض بزمام اإلدارة 

 لصرف شرق كفر الشٌخ على حساب

 شركة دسوق للبترول

 )فئة التصنٌف السابعة شعبة األشغال العامة(

 ج100

 )نفس العنوان(

 20/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج20.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
21/1 

 20هـ ص 

15 

 الهٌئة العامة لنظافة وتجمٌل الماهرة

 العباسٌة –دٌوان عام الهٌئة 

 حدٌمة سكة الواٌلً

 مٌدان حدائك المبة

 لعملٌة منالصة عامة

 رفع التراكمات والمخلفات بؤحٌاء الماهرة

 ( الجنوبٌة2)

 ( الشمالٌة1)

 ( الغربٌة3)

 ( الشرلٌة0)

 ج300

 للمنطمة الجنوبٌة

 ج100

 لبالى البنود

 العنوان()نفس 

 0/3/1512الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 (2ج)252.055

 (1ج)11.555

 (3ج)11.055

 (0ج)11.055

U1 
21/1 

 20هـ ص 

16 

 الشركة المصرٌة لألمصال

 واللماحات واألدوٌة )اٌجٌفان(

إحدى شركات الشركة المابضة 

 الحٌوٌة واللماحات "فاكسٌرا"للمستحضرات 

 شارع وزارة الزراعة 02

 الجٌزة -العجوزة 

 5252100005 – 31622222ت: 

 1012 - 1151داخلً: 

 0350ف: 

 لعملٌة منالصة عامة

 عمل دهانات وأرضٌات إٌبوكسى لغرف

 حٌوانات التجارب والغرف الملحمة بإدارة الرلابة

 على اإلنتاج ومصنع زرع األنسجة

 2بمبنى 

 ج105

 )نفس العنوان(

 11/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج1.555
21/1 

 20هـ ص 

https://wp.me/p6sWJK-1rmQ
https://wp.me/p6sWJK-1rmQ
https://wp.me/p6sWJK-1rso
https://wp.me/p6sWJK-1rso
https://wp.me/p6sWJK-1rsr
https://wp.me/p6sWJK-1rsr
https://wp.me/p6sWJK-1rsy
https://wp.me/p6sWJK-1rsy
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 الشركة المصرٌة لألمصال

 واللماحات واألدوٌة )اٌجٌفان(

إحدى شركات الشركة المابضة 

 للمستحضرات الحٌوٌة واللماحات "فاكسٌرا"

 شارع وزارة الزراعة 02

 الجٌزة -العجوزة 

 5252100005 – 31622222ت: 

 1012 - 1151داخلً: 

 0350ف: 

 لعملٌة منالصة عامة

 إصالح السمف الخاص بإدارة المعاٌرة

 ج355

 )نفس العنوان(

 13/3/1512الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج0.555
21/1 

 20هـ ص 

18 

وزارة االسكان والمرافك والمجتمعات 
 العمرانٌة

 هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة
 أكتوبر 6جهاز تنمٌة مدٌنة 

www.newcities.gov.eg 

 لعملٌة منالصة عامة

 تنفٌذ اعمال جزء من اشتراطات الحماٌة المدنٌة

 بمصر ثمافة الحى السادس بالمدٌنة

 من حساب مجلس أمناء المدٌنة

)فئة التصنٌف السادسة شعبة اعمال محطات 

وشبكات المٌاه والصرف الصحى او الفئة الرابعة 

اعمال صٌانة وتشغٌل محطات وشبكات المٌاه 

والصرف الصحى او الفئة السادسة االعمال 

 انى العامة(الكهرومٌكانٌكٌة للمنشؤت والمصانع والمب

 ج100

 )نفس العنوان(

 0/3/1512الثالثاء 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج23.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
21/1 

 20هـ ص 

19 

وزارة اإلسكان والمرافك والمجتمعات 

 العمرانٌة

 هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 جهاز تنمٌة مدٌنة الماهرة الجدٌدة

www.newcities.gov.eg 

 لعملٌة 1رلم  منالصة عامة

تنفٌذ اعمال صٌانة وحراسة المسطحات الخضراء 

وما علٌها من مزروعات مختلفة بحى الٌاسمٌن 

 بالتجمع األول 1 – 6 – 0 – 1المجاورات 

وفئة  1/3/1512االستفسارات اإلثنٌن )تعمد جلسة 

التصنٌف االولى صٌانة مسطحات خضراء او الفئة 

 السادسة شعبة اشغال عامة(

 ج100

 )نفس العنوان(

 11/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج10.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
21/1 

 20ـ ص خ

25 

 شركة مطاحن شرق الدلتا

 لطاع االحتٌاجات

 الزلازٌك –طرٌك األحرار 

 لعملٌة 1رلم  منالصة عامة

تنفٌذ اعمال المنشؤت الملحمة لوصلة السكن الحدٌدٌة 

 المغذٌة لصوامع اإلسماعٌلٌة

 نمرة -مٌزان بسكول 

 ج055

 )نفس العنوان(

 20/3/1512األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 V1 لم ٌذكر
21/1 

 20ـ ص خ

https://wp.me/p6sWJK-1rsy
https://wp.me/p6sWJK-1rsy
http://www.newcities.gov.eg/
http://www.newcities.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1rsE
https://wp.me/p6sWJK-1rsE
http://www.newcities.gov.eg/
http://www.newcities.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1rsS
https://wp.me/p6sWJK-1rsS
https://wp.me/p6sWJK-1rsW
https://wp.me/p6sWJK-1rsW
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 الهٌئة المصرٌة العامة لمشروعات الصرف

 اإلدارة المركزٌة إلللٌم صرف شرق الدلتا

 اإلدارة العامة لصرف الملٌوبٌة

 –أمام مستشفى الرمد  –مبنى مجمع الرى 

 بنها

 5233125021/  5233111636ت: 

 5233125021ف: 

K_p_d_f_d2012@yahoo.com 

 لعملٌة منالصة عامة

تطهٌر الرواسب والمخلفات والروبة ونملها الى 

 الممالب العمومٌة وتسلٌن وازالة الرواسب

لجمٌع التغطٌات ونفك الصرف الصحى لمصرف 

 01.155بلبٌس فى المسافة من ن 

 ج61.105وحتى 

 مدة التنفٌذ: أربعة وعشرون شهرا

 )فئة التصنٌف السادسة شعبة اشغال عامة(

 ج100

 )نفس العنوان(

 20/3/1512األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج15.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
21/1 

 20ـ ص خ

22 
 للنمل البرىالنمابة العامة 

 الماهرة -ش الجالء 05

 لعملٌة منالصة عامة

 إنشاء مظلة وحمام سباحة بمبنى مصٌف النمابة

 الدلهلٌة -بمدٌنة جمصة  –بمنطمة الكرنن 

 ج)ألفان(1555

 )نفس العنوان(

 2/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج35.555
21/1 

 21ص  ج

23 

 وزارة اإلسكان

 والمرافك والمجتمعات العمرانٌة

 هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 جهاز تنمٌة مدٌنة لنا الجدٌدة

www.newcities.gov.eg 

 لعملٌة منالصة عامة

 تنفٌذ اعمال الطرق

 رابطة اسفلتٌة – MCO –أساس 

 لشبكة طرق الحى الثالث بالمدٌنة

وفئة   1/3/1512)تعمد جلسة اإلستفسارات األحد 

 التصنٌف االولى شعبة اعمال طرق(

 )ثالثة آالف(ج3555

 )نفس العنوان(

 12/3/1512األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج2.055.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 R1 
21/1 

 21ص  ج

24 

 الجمعٌة التعاونٌة للبترول

 اإلدارة العامة المساعدة للشئون الهندسٌة

 إدارة العطاءات والتراخٌص

 جاردن سٌتى –شارع دار الشفاء  0

 لعملٌة منالصة عامة

 تطوٌر إعالنات محطة فٌكتورٌا

 شبرا الساحل –الكائنة فى مٌدان نصر اإلسالم 

 الماهرة

)سابمة أعمال فى أعمال إعالنات المحطات من 

إحدى شركات لطاع البترول مإٌدة بخطاب معتمد 

 من الشركة المالكة للمحطة(

 ج015

 )نفس العنوان(

 2/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج0.555

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 S2 P1 
21/1 

 21ص  ج

25 

 الجمعٌة التعاونٌة للبترول

 اإلدارة العامة المساعدة للشئون الهندسٌة

 إدارة العطاءات والتراخٌص

 جاردن سٌتى –شارع دار الشفاء  0

 لعملٌة منالصة عامة

 إنشاء إعالنات محطة سجن المطا

منشؤة المناطر   –برلاش  -بجوار سجن المطا 

 الجٌزة

)سابمة أعمال فى أعمال إعالنات المحطات من 

إحدى شركات لطاع البترول مإٌدة بخطاب معتمد 

 من الشركة المالكة للمحطة(

 ج015

 )نفس العنوان(

 2/3/1512اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج1.055

 %0ٌستكمل إلى 

 عند الرسو

U1 S2 P1 
21/1 

 21ص  ج

 

 

mailto:K_p_d_f_d2012@yahoo.com
mailto:K_p_d_f_d2012@yahoo.com
https://wp.me/p6sWJK-1rt3
https://wp.me/p6sWJK-1rt3
https://wp.me/p6sWJK-1rtd
https://wp.me/p6sWJK-1rtd
http://www.newcities.gov.eg/
http://www.newcities.gov.eg/
https://wp.me/p6sWJK-1rtg
https://wp.me/p6sWJK-1rtg
https://wp.me/p6sWJK-1rtj
https://wp.me/p6sWJK-1rtj
https://wp.me/p6sWJK-1rtj
https://wp.me/p6sWJK-1rtj
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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 

 للصوامع والتخزٌنالعامة الشركة 

 لجنة المشترٌات الخارجٌة

 الماهرة –سراي المبة  –مٌدان السواح  2

info@egcss.com 

 551 - 51/ 11105023ف: 

 فتح باب المٌد بسجل الموردٌن والمماولٌن

 فً نشاط المشترٌات المحلٌة
 T1 S1 S2 - مجانا

26/1 

 21ص  ج
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 TOP معارض ومؤتمرات

 رابط اإلعالن الموضــــوع

 محافظة الجٌزة
 إدارة العمود المشترٌات –وان العام ٌالد

 الجٌزة –شارع األهرام  606

 عن اإلنتهاء من المشروع األولى للمخطط اإلستراتٌجىتعلن محافظة الجٌزة 
 لمدٌنة الباوٌطى ولوحة إستعماالت األراضى الممترحة لمدٌنة

 محافظة الجٌزة –مركز الواحات البحرٌة  –الباوٌطى 
 وذلن بدعوة شركاء التنمٌة لمنالشة المخطط اإلستراتٌجى
 لمدٌنة الباوٌطى مع ممثلى المجتمع المدنى والمواطنٌن

 والمطاع الخاص والجمعٌات األهلٌة واعضاء مجلس النواب
 مع ممثلى المكتب االستشارى وممثلى الهٌئة للتخطٌط العمرانى

 وممثلى اإلدارة العامة للتخطٌط والتنمٌة العمرانٌة بمحافظة الجٌزة
 والوحدة المحلٌة لمركز الواحات البحرٌة ومدٌنة الباوٌطى

 تمام الساعة العاشرة صباحا  51/3/0005وذلن ٌوم اإلثنٌن الموافك 

 لمنالشة المخطط االستراتٌجى الممترح لمدٌنة الباوٌطى وذلن
 بممر الوحدة المحلٌة لمركز الواحات البحرٌة ومدٌنة الباوٌطى

 من الالئحة التنفٌذٌة 56وذلن وفما لنص المادة رلم 

 0002لسنه  553لمانون البناء الموحد رلم 

 )األهرام 0/51 ص56(
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 TOP إستدراكات وتنوٌهات

 رابط اإلعالن الموضــــوع

 الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة

 اإلدارة المركزٌة لشئون المساحة بالمناطك

 مدٌرٌة المساحة بالجٌزة

 0000لسنة  61تعلن الهٌئة المصرٌة العامة للمساحة بؤنه صدر لرار المنفعة العامة رلم 

 30/5/0000بتارٌخ  1والمنشور بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رلم 

 صرف صحً 212إلامة محطة الصرف الصحً رلم ولضى بتمرٌر صفة النفع العام لمشروع 

 مركز البدرشٌن –بناحٌة مٌت رهٌنة 

 وتعدٌالته بشؤن نزع ملكٌة العمارات للمنفعة العامة 5330لسنة  50السابعة من المانون رلم  وطبما للمادة

 لمشروعبا المتداخلةبعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البٌانات والتعوٌضات الممدرة لهذه الممتلكات  ستموم

 06/3/0005إلى  01/0/0005فى المدة من 

 وذلن فى األماكن التالٌة:

 الجٌزة. –شارع عكاشة بالدلى  52ارة المركزٌة لشئون المساحة بالمناطك اإلد -5

 الدلى –شارع عكاشة  56مدٌرٌة المساحة بالجٌزة  -0

 العمودٌة بمٌت رهٌنةممر  -3

 بمٌت رهٌنةممر الوحدة  -6

 وعلى جمٌع من ٌهمهم األمر اإلطالع على الكشوف والخرائط المذكورة خالل المدة المحددة

 حمك من لٌد حمولهم بها أو األعتراض على أٌة بٌانات تتعلك بهموذلن للت

 ولذوى الشؤن من المالن واصحاب الحموق خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إنتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط

 حك األعتراض على البٌانات الواردة فٌها طبما للمادة الثامنة من المانون

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

 الحك فى الطعن على تمدٌر التعوٌض أمام المحكمة االبتدائٌة الكائن فى دائرتها العمارات والمنشآت طبما للمادة التاسعة من المانون

 ارات والحموق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائٌةمع العلم بؤن البٌانات الخاصة بالعم

 إذا لم تمدم عنها معارضات أو طعون خالل المدة الموضحة فٌما سبك

 (56ص  56/0)األهرام 
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 TOP حصاد األخبار

 الرابط والتارٌخ الموضــــوع

 16/2/2021 مد وتدعٌم شبكات مٌاه لرٌة جرٌس بالمنٌا ضمن مبادرة حٌاة كرٌمة

 16/2/2021 تطبٌك منظومة الخبز الجدٌدة بعد انتهاء كورونا

 16/2/2021 استكمال تولٌع كافة عمود البحث عن الذهب خالل الشهر الحالً

 16/2/2021 ركود باألسواق خالل األوكازٌون الشتوي ومطالب لمده إلى عٌد األم

 16/2/2021 %73شعبة األدوات الصحٌة6 ارتفاع مبٌعات المطاع بنسبة 

 16/2/2021 فتح مٌناء األدبٌة التصادٌة لناة السوٌس تعلن إعادة

 16/2/2021 افتتاح ورشة عمل لمكافحة التواطؤ فً التعالدات بأسوان

 16/2/2021 إنشاء مصنعٌن للحوم بجنوب الوادي والماهرة

 16/2/2021 تحصٌن أكثر من ملٌونً رأس ماشٌة ضد الحمى المالعٌة

 16/2/2021 رؤساء الغرف المعنٌة بمبادرة حٌاة كرٌمةاتحاد الصناعات ٌعمد اجتماعا مع 

 16/2/2021 ملٌون دوالر 043مصر تولع اتفالٌة تموٌل تنموي مع الٌابان بمٌمة 

 16/2/2021 إطالق منصة ماجدة لتوفٌر فرص عمل لذوي اإلعالة

 16/2/2021 تولعات بتراجع واردات مصر من الزٌوت فً الموسم الحالً

https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d9%85%d8%af-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a1/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%b1%d9%83%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d9%88%d9%8a/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%8a/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a4-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/16/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%89/
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 16/2/2021 ل مرة فً تارٌخهاألف دوالر ألو 03بٌتكوٌن تتجاوز مستوى 

 16/2/2021 السوٌدي إلٌكترٌن تولع عمًدا مبدئًٌا لالستحواذ على شركة محوالت بشرق آسٌا

 16/2/2021 أكادٌمٌة لتدرٌب وتشغٌل طالب الكلٌات التكنولوجٌة 20هواوي تنتهً من إنشاء 

 16/2/2021 شطب السجل الصناعى لشركة بٌرامٌدز جروب لالستثمار

 16/2/2021 ملٌون عامل 0.3الزراعة أكبر لطاع ٌستحوذ على المشتغلٌن بـ

 16/2/2021 البنن األهلى المصرى ٌولع عمد تموٌل إلحٌاء فندق شبرد الماهرة

 16/2/2021 ملٌون دوالر بحمول الحمرا أوٌل24.0آبار تنموٌة واستكشافٌة باستثمارات  3حفر 

 16/2/2021 البرازٌل تخفض رسوم التصدٌر إلى مصر

 16/2/2021 خبٌر ٌشٌد بتعدٌالت لانون إعفاء سٌارات ذوي الهمم من الضرائب

 16/2/2021 مستحضرات لعالج األورام والروماتوٌد واألمراض المزمنة 3اٌبٌكو تولع اتفالٌة لتصنٌع وتوزٌع 

 17/2/2021 ملٌون جنٌه 2.0. ٌصل لـ شروط الحصول على لرض شخصً من البنون.

 17/2/2021 مواعٌد صرف مستحمات الشركات المرحلة الثانٌة من مبادرة السداد النمدي

 17/2/2021 تغٌٌر تشرٌعً وإداري شامل سٌمفز بالمنظومة الضرٌبٌة

 17/2/2021 شركة استفادوا من المبادرات الخمسة السابمة التً طرحتها الحكومة 0033المالٌة6 

 17/2/2021 مشروًعا تنموًٌا لذوي االحتٌاجات الخاصة خالل عامٌن 52تنفٌذ 

 17/2/2021 مركزا تكنولوجٌا 022مٌكنة وتطوٌر االنتهاء من 
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https://hotinformationonline.com/2021/02/17/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a/
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 17/2/2021 إعادة تشغٌل مٌناء العرٌش لتنمٌة سٌناء

 17/2/2021 الفرٌك البحثً ٌواصل دراسات حصر وتصنٌف التربة بالسوٌس

 17/2/2021 نسعى لتحوٌل شرق بورسعٌد ألول مٌناء أخضر فً مصر

 17/2/2021 منظومة الخبز الجدٌدة

 17/2/2021 ألف دوالر 02بٌتكوٌن تتجاوز مستوى لٌاسً جدٌد وتتخطى 

 17/2/2021 0302هبوط أسعار الذهب فً مصر ألدنى مستوٌاتها منذ بداٌة 

 17/2/2021 هدفنا ترسٌخ أسس سلٌمة للعمل بنمابة المهندسٌن

 17/2/2021 إطالق اسم المهندس الوطنً للتنمٌة على المابضة لالستثمارات

 17/2/2021 أكثر من سٌنارٌو لتموٌل مستشفى المهندسٌن

 17/2/2021 بنن المعرفة مبادرة جدٌدة لدعم المهندسٌن

 17/2/2021 الجرٌدة الرسمٌة تنشر لرار الرلابة المالٌة ٌخص ضباط تصارٌح العمل

 17/2/2021 ساعة 44ثلوج وأمطار ورٌاح.. األرصاد تعلن الظواهر الجوٌة خالل 

 17/2/2021 شركة تمدمت للمرحلة الثانٌة بمبادرة السداد الفوري لدعم المصدرٌن 503معٌط6 

 17/2/2021 0300-0302عمومٌة بتروبل وبتروشروق تعتمد الموازنات التخطٌطٌة للشركتٌن لعام 

 17/2/2021 ملٌون دٌنار 22.2السوٌدي إلٌكترٌن تولع عمًدا مع وزارة الكهرباء بالكوٌت بـ 

 17/2/2021 بدء التداول على أسهم أوراسكوم المالٌة بعد تمسٌم أوراسكوم لالستثمار
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 17/2/2021 ةالمصرٌة للشركات الناشئ -ثمانً شركات تفوز فً الدورة األولى للمسابمة الفرنسٌة

 17/2/2021 بٌزوس ٌزٌح ماسن وٌعود لعرش أغنى أغنٌاء العالم مجدًدا

 17/2/2021 زٌادة التداول بالموانئ الجنوبٌة للمنطمة االلتصادٌة لمناة السوٌس فً ٌناٌر

 17/2/2021 هل ٌؤثر ارتفاع النحاس على المصانع المصرٌة

 17/2/2021 سٌلٌكت انترناشونال تخطط إلنتاج وتجمٌع سٌارات نمل جماعً بالغاز فً مصر

 17/2/2021 شركات للبحث عن الذهب 4عمود جدٌدة مع  23الثروة المعدنٌة تولع 

 17/2/2021 اعتماد لماح كورونا الجدٌد ٌهبط عالمٌا بأسعار الذهب

 17/2/2021 أضعاف وسنحمك أرباًحا العام الممبل 0الدلتا للصلب6 رفعنا إنتاج الشركة 

 17/2/2021 ألف طن من أسمنت العرٌش للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 24تصدٌر 

 17/2/2021 إغالق مٌناء شرم الشٌخ البحرى بداٌة من الٌوم لحٌن إشعار آخر لسوء الطمس

 17/2/2021 دول نموا بمجال الشمول الرلمى 23ذه األسباب تمدمت مصر بمؤشر أسرع له

 17/2/2021 منشأة فندلٌة 030الفنادق تتعالد مع شركة تكنولوجٌة لتطوٌر منظومة عمل 

 17/2/2021 لطاعاً بالبورصة المصرٌة بجلسة األربعاء ٌتصدرها مواد البناء 23هبوط 

 17/2/2021 آالف متدرب سنوٌا لسد العجز فى سوق التأمٌن 0نحتاج لـ 

 17/2/2021 خطة كاملة لتطوٌر مٌناء السخنة بالتعاون مع النمل

 17/2/2021 الحكومة تفتح باب تسجٌل المماولٌن المحلٌٌن إلسناد أعمال تطوٌر المرى
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 TOP أسعار عٌارات الذهب بأسواق المال ومحالت الصاغة

 العٌار
17/2/2021 16/2/2021 15/2/2021 

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

 912.07 910 901.75 901 891.36 890 24عٌار 

 836.07 834 826.61 826 817.08 816 22عٌار 

 798.08 796 789.05 788 779.96 779 21عٌار 

 684.06 682 676.33 675 668.53 668 18عٌار 

 532.04 531 526.03 525 519.96 519 14عٌار 

 456.04 455 450.88 450 445.68 445 12عٌار 

 6385 6368 6312 6304 6240 6232 الجنٌه الذهب
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 TOP بالبنن األهلً المصريأسعار صرف العمالت 

 العملة
17/2/2021 16/2/2021 15/2/2021 

 شراء بيع شراء بيع شراء بيع

 15.5700 15.6700 15.5700 15.6700 15.5700 15.6700 دوالر أمريكي

 18.8662 19.0296 18.8335 19.0688 18.7323 18.9748 يورو

 21.5613 21.8017 21.5956 21.8612 21.5582 21.7970 جنيه إستيرليني

 12.2676 12.3815 12.2618 12.4266 12.2396 12.3532 دوالر كندى

 2.5369 2.5590 2.5324 2.5641 2.5189 2.5516 كرونا دنماركي

 1.8402 1.8642 1.8430 1.8749 1.8309 1.8581 كرونا نرويجي

 1.8744 1.8958 1.8764 1.8983 1.8652 1.8918 كرونا سويدى

 17.4454 17.6067 17.4376 17.6623 17.3385 17.5574 فرنك سويسرى

 14.7709 14.9323 14.7151 14.8969 14.6596 14.8040 100ين ياباني 

 12.0714 12.2022 12.0605 12.2304 12.0309 12.1772 دوالر إسترالي

 48.6943 51.8274 48.6943 51.8274 48.6943 51.8102 دينار كويتي

 4.0866 4.1777 4.0866 4.1777 4.0866 4.1778 لاير سعودى

 4.2167 4.2668 4.2167 4.2665 4.2167 4.2664 درهم إماراتي

 40.2326 41.5650 40.2326 41.5650 40.2326 41.5650 دينار بحريني

 39.5178 40.7034 39.5178 40.7034 39.5178 40.7034 لاير عماني

 3.9923 4.3026 3.9923 4.3026 3.9923 4.3026 لاير قطرى

 21.6551 22.1203 21.6551 22.1234 21.6551 22.1234 دينار أردني
 


