
  ٢٠١٩-٢٠١٨البرنامج السنوي للعام 

  

  ٢٠١٨آب 

  

  وزارة الداخلية والبلديات

  المديرية العامة للدفاع المدني

 تأمين ساللم ورافعات لإلنقاذ واإلطفاء 
 تأمين على العناصر ضد طوارئ العمل 
 تأمين على آليات الدفاع المدني ضد الغير 

  

  وزارة الزراعة

  المديرية العامة للتعاونيات

  آالت تصوير مستندات لزوم المديرية والدوائر االقليمية ٨شراء تلزيم 

  

  وزارة االشغال العامة والنقل

  المديرية العامة للطرق والمباني

  دائرة المشاريع:

 (استدراج عروض) غبين الحكوميص يتأھيل وترميم سرا 

 تصليحات ضرورية وملحة لرفع الضرر عن السراي الحكومي في بنت جبيل  

  العامة للطيران المدنيالمديرية 

 تلزيم تقديم مركبات آلية  

  المديرية العامة للنقل البري والبحري

 أشغال مرفأ العريضة 

 أشغال مرفأ العبدة 

 أشغال مرفأ المنية 

 أشغال مرفأ البداوي 



 أشغال مرفأ طرابلس 
  وزارة التربية والتعليم العالي

  المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

 فنية متخصصة لزوم بعض المعاھد والمدارس الفنية الرسمية في اختصاص  تقديم تجھيزات
  االلكترونيك

  تلزيم تقديم تجھيزات فنية متخصصة لزوم بعض المعاھد والمدارس الفنية الرسمية في
 اختصاص الكھرباء

  

  وزارة العدل

  العامة المديرية  -تلزيم تقديم آالت تصوير مستندات/فاكسات وسواھا لزوم وزارة العدل
 والمحاكم

  

  وزارة المالية

  مديرية اليانصيب الوطني

 تلزيم أجھزة وأنظمة معلوماتية لزوم مديرية اليانصيب الوطني 

  مديرية المالية العامة

 تجھيزات مكتبية 

 تركيب اجھزة اطفاء حريق وحماية 

  

  وزارة اإلعالم

  توريد وشراء أجھزة ارسالFM  بيروت -لمراكز االذاعة في برج رزق 

  توريد وشراء أجھزة ارسالFM  بكفيا -لمراكز االذاعة في النعص 

  توريد وشراء أجھزة ارسالFM  معاصر الشوف -لمراكز االذاعة في الباروك 

   



  ٢٠١٨أيلول 
  

  وزارة الصحة
 تأمين شراء لوازم ومواد وتجھيزات وحاجيات مختلفة 

  

  وزارة الداخلية والبلديات
  المديرية العامة للدفاع المدني

  معدات إطفاء مختلفة) - قواذف  -خراطيم  -تجھيزات مختلفة (سائل رغوي 
  أجھزة وصل وإعادة إتصال وتجھيزاتھا) -أجھزة سيارات  - شبكة إتصاالت (أجھزة يدوية 

  محافظة البقاع
 تنظيف مباني سرايات محافظة البقاع 

  محافظة لبنان الشمالي
  لبنان الشمالي محافظةتنظيف سرايات 

  
  الزراعةوزارة 

  المديرية العامة للتعاونيات
  لزوم المديرية والدوائر االقليمية ومحابرشراء قرطاسية  

  

  وزارة االشغال العامة والنقل

  المديرية العامة للطرق والمباني
  دائرة المشاريع:

 إنشاء مبنى قصر العدل في مدينة عاليه 
  دائرة الدراسات:

 استحداث مركز لجرف الثلوج في أفقا 
 حرار عكار سراي في 
 إضافة على سراي البترون 

  المديرية العامة للطيران المدني
 تلزيم تقديم وتركيب أجھزة قياس نوع المتساقطات وتوابعھا 

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
 أشغال مرفأ حئران 
 أشغال مرفأ القلمون 
 أشغال مرفأ أنفه 
 أشغال مرفأ شكا 



  
  وزارة االتصاالت

  الشبكات الھاتفية المحلية في مختلف المناطق اللبنانية المرحلة الثامنةتلزيم توسعة 
  

  وزارة اإلعالم
 توريد وشراء مولدات كھربائية لمراكز ارسال االذاعة في بيروت والمناطق 
  

  وزارة التربية والتعليم العالي
  المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

 ية لزوم االختصاصات الفندقية في بعض المعاھد تلزيم مواد اإلعاشة والتمارين التطبيق
 والمدارس الفنية الرسمية

  
  وزارة العدل

  المديرية العامة  -تلزيم تقديم وتركيب أجھزة تكييف ودفايات كھربائية لزوم وزارة العدل
 والمحاكم

  
  وزارة المالية

  
  مديرية اليانصيب الوطني

  الرابحةتلزيم طبع أوراق اليانصيب ولوائح األوراق  
  المديرية العامة للشؤون العقارية

 أعمال تحديد وتحرير لمناطق عقارية في األراضي اللبنانية 
 أعمال كيل وتنظيم خرائط نھائية لمناطق عقارية غير مكالة 
 تجھيزات معلوماتية 
 تجھيزات فنية مختلفة 
 تجھيزات فنية متخصصة 

 مديرية المالية العامة
 صيانة التجھيزات الكھربائية 

 يانة اجھزة التكييف في مبنى كورنيش النھرص 

 صيانة الخزائن المتحركة لزوم مستودعات مديرية المالية العامة 

   



  ٢٠١٨تشرين االول 
  

  وزارة الداخلية والبلديات
  المديرية العامة للدفاع المدني

  رنجر  -كلسات  - قميص تي شيرت  - كنزة صوف  -فيلد جاكيت  - ألبسة (بدلة عمل - 
 ومتمماتھا)

 سيارات إطفاء 
  لبنان الجنوبي محافظة

  محافظة لبنان الجنوبي سراياتتلزيم تنظيف مباني 
  

  وزارة االشغال العامة والنقل
  المديرية العامة للطرق والمباني

  دائرة المشاريع:
 أشغال ضرورية وملحة في مبنى سراي طرابلس 

  المديرية العامة للطيران المدني
  بيروت -لزوم مطار رفيق الحريري الدولي شراء سيارة اسعاف/عند الحاجة  

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
 أشغال مرفأ الھري 
 أشغال مرفأ البترون 
 أشغال مرفأ كفرعبيدا 
 أشغال مرفأ البربارة  

  
  وزارة الطاقة والمياه

  المديرية العامة للنفط

النفط ومنظومة استدراج عروض أو مناقصة عمومية حول مشاريع األتمتة لبوابة إدارة  - 
 إدارة المعلومات لصالح المديرية العامة للنفط

  
  تصاالتوزارة اإل

 تلزيم شراء أعمدة خشبية ھاتفية 
  

  وزارة العدل
  تلزيم أعمال تنظيف قصور العدل والمحاكم في المحافظات كافة -

  
  وزارة المالية

 مديرية المالية العامة
 تأمين مطبوعات 

 ةمفروشات مكتبي 
   



  ٢٠١٨تشرين الثاني 
  

  وزارة الداخلية والبلديات
  المديرية العامة للدفاع المدني

 سيارات إسعاف - 
  

 وزارة االشغال العامة والنقل
  المديرية العامة للنقل البري والبحري

 أشغال مرفأ عمشيت - 

 أشغال مرفأ جبيل - 

 أشغال مرفأ العقيبة - 

 أشغال مرفأ البوار - 
  

  وزارة الطاقة والمياه
  المديرية العامة للنفط

استدراج عروض أو مناقصة عمومية حول دراسة المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية  -
لصالح  ١٩٦٧و  ١٩٤٨التي نتجت عن حفر اآلبار السبع في البر اللبناني بين عام 

 المديرية العامة للنفط
  

  وزارة اإلتصاالت
 تأھيل بعض السنتراالت 
  

  وزارة المالية
  للجماركالمديرية العامة 

  شراء قرطاسيةتلزيم 
 تلزيم شراء مطبوعات 

   تلزيم أعمال صيانة في اقليم جمارك شتورا
 مديرية المالية العامة

 تجھيزات للمعلوماتية 

   



  ٢٠١٨انون االول ك
 

  وزارة الداخلية والبلديات
  المديرية العامة للدفاع المدني

  ديزل أويل) -تأمين محروقات (بنزين 

  
  وزارة االشغال العامة والنقل

  المديرية العامة للطرق والمباني
  دائرة المشاريع:

 تأھيل وترميم قائمقامية الكورة وسراي أميون 
  المديرية العامة للنقل البري والبحري

 أشغال مرفأ كفرياسين 
 أشغال مرفأ جونيه للصيادين 
 أشغال مرفأ جونيه السياحي 
 أشغال مرفأ ضبيه 
  

  وزارة اإلتصاالت
 مشروع الOTN Optical Transport Network  
  

  وزارة المالية
 مديرية المالية العامة

 تنظيف مباني وزارة المالية 
   



  ٢٠١٩كانون الثاني 
  

  وزارة الداخلية والبلديات
  المديرية العامة للدفاع المدني

 قرطاسية 
  

  وزارة الزراعة
  المديرية العامة للتعاونيات

 تلزيم أعمال التنظيفات في مبنى المديرية المركزية 
  

  وزارة االشغال العامة والنقل
  المديرية العامة للطرق والمباني

  دائرة المشاريع:
 إعادة تأھيل قاعة المسافرين في دائرة جمرك المصنع 

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
 أشغال مرفأ الدورة 
 أشغال مرفأ دار المريسة الجسر 
 أشغال مرفأ جل البحر 
 أشغال مرفأ عين المريسة المنارة 
  

 رئاسة مجلس الوزراء
   تقديم ورق وطبع الجريدة الرسمية ومالحقھا ومحاضر جلسات مجلس النواب وما شابھھا

  من المنشورات الرسمية
  

  وزارة المالية
 مديرية المالية العامة

 صيانة مباني وتجھيزات 

  
   



  ١٩٢٠شباط 
  

  وزارة الداخلية والبلديات
  المديرية العامة للدفاع المدني

 مواد تنظيف 
 مطبوعات 
  

  وزارة االشغال العامة والنقل
  المديرية العامة للطرق والمباني

  دائرة المشاريع:
 تأھيل وترميم سراي جزين الحكومي 

  دائرة الدراسات:
 تاريخ  /٧العام القاع الحدودي (قرار مجلس الوزراء رقم / نبناء مركز أم

٢٨/٠٣/٢٠١٢ 

 إنشاء سراي بشري 

 جرف ثلوج سراي بعلبك 

  العامة للنقل البري والبحريالمديرية 
 أشغال مرفأ الدالية 
 أشغال مرفأ األوزاعي 
 أشغال مرفأ الغدير 
 أشغال مرفأ الجيه 
  

 وزارة البيئة
  صيانة وتشغيل محطات الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الھواء 
  

  وزارة اإلعالم
  لزوم وزارة اإلعالم مكتبيةمفروشات  
  

  وزارة المالية
 مديرية المالية العامة

 للمكاتب قرطاسية 
   



  ٢٠١٩آذار 
  

  وزارة الطاقة والمياه
  المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

 مشروع أشغال إنارة عامة صوديوم 
  مشروع أشغال إنارة عامة(LED)  

  وزارة الزراعة
  المديرية العامة للتعاونيات

  والدوائر المستحدثةشراء أثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية لزوم اإلدارة المركزية 
  

  وزارة االشغال العامة والنقل
  المديرية العامة للطرق والمباني

  دائرة المشاريع:
 تأھيل وترميم مركز الحجر الصحي الزراعي في العبودية 
 أشغال ضرورية وملحة في مبنى قائمقامية المنية الضنية في دير عمار 

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
  صيداأشغال مرفأ 
 أشغال مرفأ الصرفند 
 أشغال مرفأ عين القنطرة 
 أشغال مرفأ عدلون  

  وزارة الشؤون االجتماعية
  شراء أدوية لزوم مراكز الخدمات اإلنمائية والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والھيئة

  األھلية
  وزارة اإلعالم

  وتجھيزات مكتبية لزوم االذاعة اللبنانية ومفروشاتشراء اثاث 
  

  التربية والتعليم العاليوزارة 
  للتربيةالمديرية العامة 

 قرطاسية وأحبار لزوم وحدات المديرية العامة للتربية ودائرة االمتحانات 
 وتجھيزات مكتبية لزوم وحدات المديرية العامة للتربية مفروشات 
  

  وزارة المالية
  المديرية العامة للشؤون العقارية

 لحفظ الصحائف العقارية سجالت  
 المالية العامة مديرية

 طبع طوابع مالية 
   



  ٢٠١٩نيسان 
  

  وزارة الطاقة والمياه
  المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

 مشروع أشغال إنارة طاقة شمسية 
 مشروع اشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل ھوائية في أقضية محافظة عكار 
 في أقضية محافظة الشمال مشروع اشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل ھوائية 
 مشروع اشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل ھوائية في أقضية محافظة النبطية 
 مشروع اشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل ھوائية في أقضية محافظة الجنوب 
 مشروع اشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل ھوائية في أقضية محافظة بعلبك-

 الھرمل
  خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل ھوائية في أقضية البقاع الغربيمشروع اشغال 
  

  وزارة الصحة
 تأمين مطبوعات مختلفة  

  وزارة الزراعة
  المديرية العامة للتعاونيات

 شراء مطبوعات لزوم المديرية والدوائر االقليمية 
  

  وزارة االشغال العامة والنقل
  المديرية العامة للطرق والمباني

  دائرة الدراسات:
 الجمارك في منطقة النبي عثمان 
 مركز جارفات ثلوج إھمج 
 تشييد مبنى لمصلحة اإلقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الشمالي 
 مختبر مركزي للصحة 
 جارفات ثلوج في فيسان الھرمل 
 حفرة صحية سراي جبيل 
 توسعة سراي صيدا 
 إنشاء سراي مرجعيون 

  المديرية العامة للنقل البري والبحري
 فأ صورأشغال مر 
 أشغال مرفأ الناقورة 
 أشغال معھد العلوم البحرية في البترون  

  االعالموزارة 
  واإلذاعةتنظيفات لزوم الوزارة 

  
   



  التفتيش المركزي
 تنظيف المبنى الذي يشغله التفتيش المركزي  

  
  وزارة التربية والتعليم العالي

  المديرية العامة للتربية
  الثانويات والمدارس الرسميةوتجھيزات مكتبية لزوم مفروشات 
 بئر حسن - لالمتحانات  نظافة المباني المعتمدة  
  

  وزارة الصحة
  وحاجيات مختلفة ومستحضراتتأمين أدوية  


