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 كوبري المبة –إدارة التعالدات 

 لعملٌةمنالصة عامة 

 تورٌد أجهزة لٌاس تلوث
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 26ص ج 

7 

 الهٌئة العامة للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة

 مستشفى الجالء التعلٌمً

 الماهرة –ٌولٌو  71شارع  12

 لعملٌة منالصة عامة

 تنفٌذ عمد صٌانة وتشغٌل غٌر شامل لطع الغٌار

 مع وجود فنً ممٌم لمدة عامٌن

 لمحطة الغازات الطبٌة والشبكة

 ج744

 )نفس العنوان(

 76/6/7272الثالثاء 

 )نفس العنوان(
 لم ٌذكر ج222222

73/7 

 26ص ج 

8 

 شركة الماهرة لتكرٌر البترول )مسطرد(

 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

 لعملٌة 7272ع/32رلم  منالصة عامة

 بدلة مكافحة حرٌك 75تورٌد 

 ج652

 % ض.ق.م21+

 )نفس العنوان(

 21/6/7272األحد 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 T1 S1 2/6 ج272222
 هـ ص 13

http://hotinformationonline.com/egypt-code/
http://hotinformationonline.com/egypt-code/
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https://wp.me/p6sWJK-1srm
https://wp.me/p6sWJK-1srm
https://wp.me/p6sWJK-1srm
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 شركة الماهرة لتكرٌر البترول )مسطرد(

 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

 لعملٌة 7272ع/37رلم  منالصة عامة

 تورٌد أجهزة معملٌة

 ج422

 % ض.ق.م21+

 العنوان()نفس 

 23/6/7272الخمٌس 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 2/6 ج672222
 هـ ص 13

10 

 الهٌئة العامة للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة

 معهد الملب المومً

 إدارة المشترٌات

 الكٌت كات –مٌدان ابن النفٌس 

 لعملٌة منالصة عامة

 عمد صٌانة غٌر شامل لطع الغٌارعمل  

لشبكة ومحطات الغازات الطبٌة بمشتمالتهم بالمعهد 

 الرئٌسى والمعهد الجدٌد بأرض مطار امبابة

 ج744

 )نفس العنوان(

 77/6/7272اإلثنٌن 

 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 U1 ج12222
2/6 

 27ص  ج

 
 
 
 

 TOP الموردٌن والمماولٌنلٌد 

 موضـــوعـال الجهة المعلنة وعنوانها م
 ثمن الكراسة

 ومكان شرائها
 المستندات المطلوبة آخر موعد للتمدم

التارٌخ 

 والمصدر

1 

 وزارة الكهرباء والطالة

 المابضة لكهرباء مصر الشركة

 شركة المناة لتوزٌع الكهرباء ش.م.م

 مٌدان المهندس عثمان أحمد عثمان

 اإلسماعٌلٌة -الشٌخ زاٌد 

 باب تحدٌث والتسجٌلمد سرٌان فتح 

 جدد بسجل الموردٌن بمٌد موردٌن ومماولٌن

وسجل بٌوت الخبرة وسجل مماولى األعمال 

الوكالء اإلستشارٌة الفنٌة وسجل واألعمال 

المعتمدٌن لتسجٌل المتعاملٌن مع الشركة وتمدٌم 

وذلن من اول  المستندات الحدٌثة للمٌد بالسجل

فى المجموعات الخاصة  0201مارس لعام 

 بالمهمات والمماوالت الواردة تفصٌال بالكراسة

ان تموم الشركات الراغبة فى التسجٌل ألول مرة أو 

 تتجاوز المسجلة بتمدٌم بٌاناتهم خالل مدة ال

وإذا لم ٌتم التحدٌث  من تارٌخ اإلعالن 32/6/0201

للبٌانات تعتبر الشكرات التى لم تحدث بٌاناتها غٌر 

 ممٌدة بسجالت الشركة

 ج200

 لتحدٌث البٌانات

 ج752

 للتسجٌل ألول مرة

 - 32/6/0201األربعاء 
2/6 

 13هـ ص 
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 TOP األسبوع المادمجلسات 

 الساعة تارٌخ الجلسة إسم العدد رابط اإلعالن الموضــــوع الجهة المعلنة

ى ب بالقاهرة الكير كة مياه الشر  Med3636 07/03/2021 12:00 PM خـ ص 3 4/2 فن وتورٌد وتركٌب مهمات لعنبر الكلور لمحطة مٌاه المرج شر

 مستشفى الساحل التعلٌمً
تورٌد وتركٌب ضاغط هواء ومجفف وخزان هواء بمحطة الغازات 

 الطبٌة مدة تنفٌذ: ثالث شهور
 Med3639 07/03/2021 12:00 PM 11ـه ص  13/0

 Med3642 07/03/2021 12:00 PM 11خـ ص  11/0 معامل مركز البحوثتورٌد مستلزمات  وزارة السٌاحة واآلثار

 Med3644 07/03/2021 12:00 PM 12ـه ص  02/0 تورٌد مستلزمات طبٌة جمعٌة الهالل األحمر المصري

 Med3637 08/03/2021 12:00 PM ـه ص 11 7/2 عداد لٌاس كمٌة 9تورٌد عدد  البترول )مسطرد(شركة الماهرة لتكرٌر 

 الهٌئة العامة للسد العالً وخزان أسوان
جهاز مٌزان لامة رلمً ألعمال المٌزانٌات الدلٌمة  2تورٌد عدد 

 الخاصة ألعمال أرصاد السد العالً
 Med3640 08/03/2021 12:00 PM 10ج ص  11/0

 Med3642 08/03/2021 12:00 PM 11خـ ص  11/0 تورٌد مستلزمات ترمٌم لزوم إدارة المخطوطات والبردي وزارة السٌاحة واآلثار

 Med3641 09/03/2021 12:00 PM 10ج ص  11/0 تورٌد مهمات الولاٌة الشخصٌة الجامعىمستشفى الحسٌن 

 Med3642 09/03/2021 12:00 PM 11خـ ص  11/0 تورٌد آالت ومعدات وعدد وأدوات إلدارة المخطوطات وزارة السٌاحة واآلثار

 Med3641 10/03/2021 12:00 PM 12ـه ص  11/0 نمل المخلفات الصلبة العادٌة غٌر الطبٌة الالزمة للمستشفٌات مستشفٌات جامعة عٌن شمس

 Med3641 10/03/2021 12:00 PM 12ـه ص  16/0 إدارة الرعاٌة الصحٌة وعالج العاملٌن وأسرهمتنفٌذ مشروع  وزارة السٌاحة واألثار

 شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات
تورٌد أحذٌة سٌفتً ومالبس للعاملٌن بالمعامل والعٌادة والعامالت 

 بالمصنع
 Med3641 10/03/2021 11:00 AM 10ج ص  16/0

 Med3641 10/03/2021 12:00 PM ج ص 10 17/2 إسناد اعمال المكافحة الحشرٌة والموارض والمطط والكالب مستشفى الحسٌن الجامعى

 Med3642 10/03/2021 12:00 PM 1ج ص  11/0 تنفٌذ اعمال النظافة بالمستشفى التعلٌمى مستشفى كبد المحلة
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 TOP حصاد األخبار

 والتارٌخالرابط  الموضــــوع

 إعادة فتح مٌناء نوٌبع البحري.. بعد تحسن حالة الطمس
28/2/2021 

 ضمن مشروع التحول الرلمً 2022مكتب تموٌنً بنهاٌة  600تطوٌر 
28/2/2021 

 ملٌار جنٌه فً ٌناٌر الماضى 2.5ضرائب ورسوم جمارن السوٌس 
28/2/2021 

 محافظة 12إتاحة البٌانات التفصٌلٌة ألهم مشروعات حٌاة كرٌمة بـ
28/2/2021 

 ت المنفذة ضمن مبادرة حٌاة كرٌمةالتخطٌط تنشر بٌانات أهم المشروعا
28/2/2021 

 تصدٌر ملٌون طن محاصٌل زراعٌة خالل شهرٌن
28/2/2021 

 معرض جدٌد لجهاز تنمٌة المشروعات خالل مارس
28/2/2021 

 وزارة المالٌة تحدد نسبة ضرٌبة صافً األرباح التجارٌة للشركات العمارٌة
28/2/2021 

 مولف الوحدات السكنٌة داخل الـكومبوند من ضرٌبة التصرفات العمارٌة
28/2/2021 

 ة التصرفات العمارٌةالحاالت المستثناة من ضرٌب
28/2/2021 

 ملٌون جنٌه ٢٧١بفائض  ٠٢٠٢نمابة المهندسٌن تعتمد موازنة 
28/2/2021 

 طرح أول منطمة متخصصة فى الصناعات المعدنٌة
28/2/2021 

 أشهر من العام المالً 7ملٌار دوالر أول  1.5صادرات الصناعات الهندسٌة تسجل 
28/2/2021 

https://hotinformationonline.com/2021/02/28/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%86/
https://hotinformationonline.com/2021/02/28/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-600-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-2022-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/28/%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-2-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%81/
https://hotinformationonline.com/2021/02/28/%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/02/28/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://hotinformationonline.com/2021/02/28/%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a/
https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85/
https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%af-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%af/
https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d9%a2%d9%a0%d9%a2%d9%a1-%d8%a8%d9%81%d8%a7/
https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af/
https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%84-1-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1/


Contact: 01000468889 - 01023338610 - 01023338612 – 01023338614 –Medical & Scientific Sector (Med3646) page 16/20 - www.hotinformationonline.com 

 جن% فً أسعار األسمان والدوا15انخفاض 
28/2/2021 

 اإلسكان تعتمد إلامة نشاط سكنً بممابل عٌنً بـالحزام األخضر بأكتوبر
28/2/2021 

 بنن التنمٌة اإلفرٌمً ٌستعرض مشروعاته فً مصر
28/2/2021 

 تكرٌم رموز مجتمع المال واألعمال خالل لمة مصر لألفضل
28/2/2021 

 2020ملٌار جنٌه استثمارات صناعٌة فً  44الصناعة: 
28/2/2021 

 مارس لتنشٌط حركة التجارة ٠١مد فترة األوكازٌون حتى 
28/2/2021 

 صناعة الحبوب تبدأ تورٌد الدفعة الثالثة من األرز للتموٌن
1/3/2021 

 2014ارتفاع نصٌب المواطن من اللحوم البٌضاء فً 
1/3/2021 

 خفض الضرٌبة الجمركٌة على السٌارات الكهربائٌة المستعملة
1/3/2021 

 ورشة عمل حول المشكالت الزراعٌة بالوادي الجدٌد
1/3/2021 

 سٌارة كهربائٌة تعمل فً مصر 564بعد تسهٌالت الحكومة.. 
1/3/2021 

 هٌرمٌس تطلك النسخة الثالثة لمؤتمر استثماري افتراضً
1/3/2021 

 ترٌلٌون جنٌه لتطوٌر البنٌة التحتٌة ٢.١مصر استثمرت 
1/3/2021 

 خطة الحكومة لخفض نسبة الفمر وتحسٌن المعٌشة
1/3/2021 

 عدد المحال التجارٌة المشاركة باألوكازٌون 3060التموٌن: 
1/3/2021 

 وزٌرة التخطٌط تشارن بالنسخة الثانٌة من منتدى أسوان للسالم
1/3/2021 

https://hotinformationonline.com/2021/03/01/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-15-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86/
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 مالٌٌن رأس ماشٌة ضد الحمى 4تحصٌن 
1/3/2021 

 2030التخطٌط: نتوسع فً االلتصاد األخضر لتحمٌك رؤٌة مصر 
1/3/2021 

 مارس 1صعود جدٌد فً أسعار األسمنت االثنٌن 
1/3/2021 

 السٌسً ٌوجه بتأجٌل تطبٌك لانون الشهر العماري لفترة ال تمل عن عامٌن
1/3/2021 

 مالٌٌن جرعة 4جونسون آند جونسون تبدأ طرح لماحها فً الوالٌات المتحدة بنحو 
1/3/2021 

 2020العربٌة لألسمنت تحمك خسائر أكبر من المتولع خالل عام 
1/3/2021 

 % فً أرباح بورتو جروب مع هبوط اإلٌرادات إلى النصف 76تراجع 
1/3/2021 

 تطلك تحدي االبتكار فً مصر والشرق األوسط Google مبادرة أخبار
1/3/2021 

 لتون المابضةأنسً نجٌب ساوٌرس رئٌساً لب
1/3/2021 

 شركة حدٌد عز تثبت أسعارها باألسواق فً بداٌة مارس
1/3/2021 

 2014% نسبة االكتفاء الذاتً من الممح فً 40.3اإلحصاء: 
1/3/2021 

 الحكومة تعتزم إجراء مسح للمرى المصرٌة لتنفٌذ مشروع حٌاة كرٌمة
1/3/2021 

 2020% فً 32تراجع أرباح بن سٌنا فارما 
1/3/2021 

ً  3لطاع األعمال : تعدٌالت فً مجالس إدارات   شركات لابضة لرٌبا
1/3/2021 

 موجة ارتفاع فً أسعار السلع تضرب العالم
1/3/2021 

 التعاون الدولً تطلك حملة رلمٌة عن مشاركة المطاع الخاص فً جهود التنمٌة
1/3/2021 
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 من هو الصٌنً سو هوا األكثر ربحا بٌن ملٌاردٌرات العالم فً آخر شهرٌن
1/3/2021 

 عد مد األوكازٌون الشتويتولعات بتحرن مبٌعات المالبس ب
1/3/2021 

 بعد بدء حملة اللماحات فً مصر.. تولعات بتسارع النمو وتحفٌز المطاعات المتضررة
1/3/2021 

 دراسة إنشاء مدٌنة للعدالة بالعاصمة اإلدارٌة الجدٌدة
1/3/2021 

 ما هى معاٌٌر الجودة التى تتبعها المصانع المصرٌة إلنتاج منتج خاص للتصدٌر
1/3/2021 

 ألف طن من األرز األبٌض 25سورٌا تطرح منالصة لشراء 
1/3/2021 

 ون لمستمبل أفضلالحكومة تُطلك الحملة الرلمٌة المبتكر
1/3/2021 

 اجتماع للجنة المصرٌة الٌابانٌة للمتحف المصرى الكبٌر
1/3/2021 

 لرار حكومى بإجراء حركة تنمالت لرؤساء أجهزة المدن الجدٌدة
1/3/2021 

 عشرة لطاعات تهبط بالبورصة المصرٌة فً أولى جلسات مارس على رأسها االتصاالت
1/3/2021 

 14/2020شركة تأسست عام  23500ر جنٌه رؤوس أموال ملٌا 143هٌئة االستثمار: 
1/3/2021 
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 TOP أسعار عٌارات الذهب بأسواق المال ومحالت الصاغة

 العٌار
1/3/2021 28/2/2021 27/2/2021 

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

 876.94 874 877.14 874 874.37 875 24عٌار 

 803.87 801 804.06 801 801.52 802 22عٌار 

 767.34 765 767.52 765 765.10 766 21عٌار 

 657.72 656 657.87 656 655.79 657 18عٌار 

 511.55 510 511.67 510 510.05 511 14عٌار 

 438.47 437 438.57 437 437.19 438 12عٌار 

 6139 6120 6140 6120 6121 6128 الجنٌه الذهب
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 TOP بالبنن األهلً المصريأسعار صرف العمالت 

 العملة
1/3/2021 28/2/2021 27/2/2021 

 شراء بيع شراء بيع شراء بيع

 15.6300 15.7300 15.6400 15.7400 15.6600 15.7600 دوالر أمريكي

 18.9029 19.1654 18.8681 19.1776 18.8374 19.0712 يورو

 21.7085 22.0629 21.7224 22.0769 21.7752 22.0624 جنيه إستيرليني

 12.3226 12.4970 12.2686 12.5050 12.2939 12.4536 دوالر كندى

 2.5419 2.5773 2.5371 2.5789 2.5333 2.5646 كرونا دنماركي

 1.8118 1.8567 1.8030 1.8579 1.8067 1.8376 كرونا نرويجي

 1.8642 1.8994 1.8518 1.9006 1.8439 1.8766 كرونا سويدى

 17.2421 17.4255 17.1830 17.4366 17.1035 17.3721 فرنك سويسرى

 14.6747 14.8592 14.6593 14.8687 14.6670 14.8162 100ين ياباني 

 12.0851 12.4000 12.0319 12.4078 12.0629 12.2502 دوالر إسترالي

 48.8605 51.9914 48.8918 52.0331 48.9467 52.1595 دينار كويتي

 4.1024 4.1940 4.1050 4.1969 4.1189 4.2020 لاير سعودى

 4.2329 4.2827 4.2356 4.2854 4.2410 4.2908 درهم إماراتي

 40.3876 41.7219 40.4134 41.7484 40.4651 41.8015 دينار بحريني

 39.6701 40.8593 39.6954 40.8852 39.7462 40.9372 لاير عماني

 4.0077 4.3196 4.0103 4.3224 4.0154 4.3273 لاير قطرى

 21.7385 22.2112 21.7524 22.2285 21.7803 22.2567 دينار أردني
 


