
  س/س              الجمهوريـة اللبنانيـة    
  رئاسة مجلس الوزراء
  التفتيش المركزي
  إدارة المناقصات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٢١/١٠رقم الصادر:
 

  ٢٠١٩-٢٠١٨إعالن البرنامج السنوي للصفقات العمومية للعام 

  عمًال بالقوانين واألنظمة النافذة،

  قانون المحاسبة العمومية،من  ١٢٢بناًء على المادة 

  من نظام المناقصات، ٦و  ٥ – ٤بناًء على المواد 

، وتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٨تاريخ  ٣٢١/١٠بناًء على كتاَبي إدارة المناقصات رقم 

  ، وعلى األجوبة الواردة عليهما من اإلدارات والوزارات المعنية،٢٩/٠٥/٢٠١٨

  يقرر ما يلي:

لغاية  ٢٠١٨لبرنامج العام للمناقصات من آب : تعلن إدارة المناقصات عن اأوالً 

  ضمًنا. ٢٠١٩نيسان 

: ينشر هذا البرنامج على الموقع االلكتروني الخاص بإدارة المناقصات، في ثانًيا

  الجريدة الرسمية، وفي خمس صحف محلية يومية.

اع يوًما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، اليد ١٥: تعطى الوزارات واإلدارات ثالثًا

  إدارة المناقصات مالحظاتها على برمجة صفقاتها.

: يعاد نشر هذا البرنامج بالطريقة ذاتها في ضوء المالحظات الواردة إلى إدارة رابًعا

 المناقصات.



 ٢٠١٩-٢٠١٨: يمكن االطالع على البرنامج السنوي للصفقات العمومية للعام مالحظة

 www.ppma.gov.lbت على الموقع االلكتروني الخاص بإدارة المناقصا

  ٠٩/٠٧/٢٠١٨بيروت في 

  المناقصاتالمدير العام إلدارة 

  

  د. جان العلّية

  تبلغ نسخة إلى رئاسة التفتيش المركزي



  ٢٠١٩-٢٠١٨البرنامج السنوي للعام 
  

  وزارة الداخلية والبلديات
  ظــــاتمالح  شـهر التلزيم  اســم المشـــروع  رقم
  اوًال: المديرية العامة للدفاع المدني  

 تأمين ساللم ورافعات لإلنقاذ واإلطفاء 
  معدات  -قواذف  -خراطيم  -تجھيزات مختلفة (سائل رغوي

 إطفاء مختلفة)
  أجھزة  -أجھزة سيارات  - شبكة إتصاالت (أجھزة يدوية

 وصل وإعادة إتصال وتجھيزاتھا)
  قميص تي  -كنزة صوف  - فيلد جاكيت  -ألبسة (بدلة عمل

 ومتمماتھا) - رنجر  - كلسات  - شيرت 
 سيارات إطفاء 
 سيارات إسعاف 
 تأمين على العناصر ضد طوارئ العمل 
 تأمين على آليات الدفاع المدني ضد الغير 
  ديزل أويل) -تأمين محروقات (بنزين 
 قرطاسية 
 مواد تنظيف 
 مطبوعات 
  

  محافظة البقاعثانيًا: 
 حافظة البقاعتنظيف مباني سرايات م 

  
  ثالثًا: محافظة لبنان الجنوبي

 تلزيم تنظيف مباني سرايات محافظة لبنان الجنوبي 

  
  محافظة لبنان الشماليرابًعا: 
 تنظيف سرايات محافظة لبنان الشمالي 

 
  

 

  ٢٠١٨آب 
  ٢٠١٨أيلول 

 

  ٢٠١٨أيلول 
 

  ٢٠١٨تشرين األول 
 

  ٢٠١٨تشرين األول 
  ٢٠١٨تشرين الثاني 
  ٢٠١٨تشرين الثاني 
  ٢٠١٨كانون األول 
  ٢٠١٨كانون االول 
  ٢٠١٩كانون الثاني 
  ٢٠١٩شباط 
  ٢٠١٩شباط 

  
 ٢٠١٨ أيلول 

 
 

  ٢٠١٨تشرين األول 
 
 

  ٢٠١٨أيلول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م ايداعها إلى ت
وزارة الداخلية 
دفتر الشروط 
التي أحالته 
بدورها إلى 

التفتيش المركزي 
تحت رقم 

تاريخ  ٨٦٠/١٠
٢٢/٠١/٢٠١٨  

  



  الزراعةوزارة 
  مالحظــات  شــهر التلزيــم  اســــم المشـــــروع  رقـم
  للتعاونياتاوًال: المديرية العامة   

  آالت تصوير مستندات لزوم المديرية والدوائر  ٨تلزيم شراء
 االقليمية

 شراء قرطاسية ومحابر لزوم المديرية والدوائر االقليمية 
 يرية المركزيةتلزيم أعمال التنظيفات في مبنى المد 
  شراء أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية لزوم اإلدارة

 المركزية والدوائر المستحدثة
 شراء مطبوعات لزوم المديرية والدوائر االقليمية  

  
  ٢٠١٨آب 

  
  ٢٠١٨أيلول 

  ٢٠١٩ كانون الثاني
  ٢٠١٩آذار 

  
  ٢٠١٩نيسان 

  
  
  

استدراجات 
  عروض



  وزارة االشغال العامة والنقل
  مالحظــــات  شـــهر التلزيـــم  المشــــروعاســـم   رقم
  للطرق والمباني: المديرية العامة  أوالً   

  :دائرة المشاريع
 غبين الحكوميص يتأھيل وترميم سرا 
  تصليحات ضرورية وملحة لرفع الضرر عن

 السراي الحكومي في بنت جبيل
 إنشاء مبنى قصر العدل في مدينة عاليه 
  في دائرة جمرك إعادة تأھيل قاعة المسافرين

 المصنع
 أشغال ضرورية وملحة في مبنى سراي طرابلس 
 تأھيل وترميم قائمقامية الكورة وسراي أميون 
 تأھيل وترميم سراي جزين الحكومي 
  تأھيل وترميم مركز الحجر الصحي الزراعي في

 العبودية
  أشغال ضرورية وملحة في مبنى قائمقامية المنية

 الضنية في دير عمار

  اسات:دائرة الدر 
العام القاع الحدودي (قرار مجلس  نبناء مركز أم -

 ٢٨/٠٣/٢٠١٢/ تاريخ ٧الوزراء رقم /

 إنشاء سراي بشري -

 الجمارك في منطقة النبي عثمان -

 مركز جارفات ثلوج إھمج -

 جرف ثلوج سراي بعلبك -

 استحداث مركز لجرف الثلوج في أفقا -

 سراي في حرار عكار -

ة في محافظة تشييد مبنى لمصلحة اإلقتصاد والتجار -
 لبنان الشمالي

 مختبر مركزي للصحة -

 جارفات ثلوج في فيسان الھرمل -

 إضافة على سراي البترون -

 حفرة صحية سراي جبيل -

 توسعة سراي صيدا -

  إنشاء سراي مرجعيون -

  لطيران المدنيالمديرية العامة ل: ثانًيا
  تلزيم تقديم وتركيب أجھزة قياس نوع المتساقطات

 وتوابعھا
 ركبات آليةتلزيم تقديم م 
  شراء سيارة اسعاف/عند الحاجة لزوم مطار رفيق

  بيروت -الحريري الدولي 

  للنقل البري والبحري: المديرية العامة ثالثًا
 العريضة أشغال مرفأ 
 أشغال مرفأ العبدة 

  
  

 ٢٠١٨ آب
 ٢٠١٨آب 

  
 ٢٠١٨أيلول 

 ٢٠١٩كانون الثاني 
  

 ٢٠١٨تشرين األول 
 ٢٠١٨كانون األول 

  ٢٠١٩شباط 
 ٢٠١٩آذار 

  
 ٢٠١٩آذار 
 
  
 ٢٠١٩شباط 

  
 ٢٠١٩شباط 
 ٢٠١٩نيسان 
 ٢٠١٩نيسان 
 ٢٠١٩شباط 
 ٢٠١٨أيلول 
 ٢٠١٨أيلول 
 ٢٠١٩نيسان 

  
 ٢٠١٩نيسان 
 ٢٠١٩نيسان 
 ٢٠١٨أيلول 
 ٢٠١٩نيسان 
 ٢٠١٩نيسان 
  ٢٠١٩نيسان 
  
 ٢٠١٨أيلول 

  
  ٢٠١٨آب 

  ٢٠١٨تشرين األول 
  
  

  ٢٠١٨آب 
  ٢٠١٨آب 
  ٢٠١٨آب 
  ٢٠١٨آب 

  
  

 استدراج عروض
 مناقصة عمومية

  
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية

  
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
  مناقصة عمومية

  
 مناقصة عمومية

  
  

  

 مناقصة عمومية
  

 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية

  
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية
 مناقصة عمومية

  

  
  
  
  
   
  

  



 أشغال مرفأ المنية 
 أ البداويأشغال مرف 
 أشغال مرفأ طرابلس 
 أشغال مرفأ حئران 
 أشغال مرفأ القلمون 
 رفأ أنفهأشغال م 

 

 أشغال مرفأ شكا 
 أشغال مرفأ الهري 
 أشغال مرفأ البترون 
 أشغال مرفأ كفرعبيدا 
 أشغال مرفأ البربارة 
 أشغال مرفأ عمشيت 
 أشغال مرفأ جبيل 
 أشغال مرفأ العقيبة 
 أشغال مرفأ البوار 
 أشغال مرفأ كفرياسين 
 أشغال مرفأ جونيه للصيادين 
 أشغال مرفأ جونيه السياحي 
 هأشغال مرفأ ضبي 
 أشغال مرفأ الدورة 
 أشغال مرفأ دار المريسة الجسر 
 أشغال مرفأ جل البحر 
 أشغال مرفأ عين المريسة المنارة 
 أشغال مرفأ الدالية 
 أشغال مرفأ األوزاعي 
 أشغال مرفأ الغدير 
 أشغال مرفأ الجيه 
 أشغال مرفأ صيدا 
 أشغال مرفأ الصرفند 
 أشغال مرفأ عين القنطرة 
 أشغال مرفأ عدلون 
 رفأ صورأشغال م 
 أشغال مرفأ الناقورة 
 أشغال معهد العلوم البحرية في البترون  

  ٢٠١٨آب 
  ٢٠١٨أيلول 
  ٢٠١٨أيلول 
  ٢٠١٨أيلول 

  
  ٢٠١٨أيلول 

  ٢٠١٨تشرين األول 
  ٢٠١٨تشرين األول 
  ٢٠١٨تشرين األول 
  ٢٠١٨تشرين األول 
  ٢٠١٨تشرين الثاني 
  ٢٠١٨تشرين الثاني 
  ٢٠١٨تشرين الثاني 
  ٢٠١٨تشرين الثاني 
  ٢٠١٨كانون األول 
  ٢٠١٨كانون األول 
  ٢٠١٨كانون األول 
  ٢٠١٨كانون األول 
  ٢٠١٩كانون الثاني 
  ٢٠١٩كانون الثاني 
  ٢٠١٩كانون الثاني 
  ٢٠١٩كانون الثاني 

  ٢٠١٩شباط 
  ٢٠١٩شباط 
  ٢٠١٩شباط 
  ٢٠١٩شباط 
  ٢٠١٩آذار 
  ٢٠١٩آذار 
  ٢٠١٩آذار 
  ٢٠١٩آذار 
   ٢٠١٩نيسان 
   ٢٠١٩نيسان 
  ٢٠١٩نيسان 

  



  البيئةوزارة 
  مالحظـات  شهر التلزيـم  اســــم المشـــــروع  رقـم
    ٢٠١٩شباط   يل محطات الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواءصيانة وتشغ  



  وزارة الطاقــة والمياه
  مالحظــات  شــهر التلزيــم  اســــم المشـــــروع  رقـم
  نفطاوًال: المديرية العامة لل  

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

 العامة للنفط

استدراج عروض أو مناقصة عمومية حول دراسة المعطيات  -
الجيولوجية والجيوفيزيائية التي نتجت عن حفر اآلبار السبع في 

لصالح المديرية العامة  ١٩٦٧و  ١٩٤٨البر اللبناني بين عام 
  للنفط

  
  

  ٢٠١٨تشرين االول 
  
  
  

  ٢٠١٨تشرين الثاني 

  

  
  جتماعيةالشؤون االوزارة 

  مالحظـات  شهر التلزيـم  اســــم المشـــــروع  رقـم
شراء أدوية لزوم مراكز الخدمات اإلنمائية والمشاريع المشتركة مع   

  الجمعيات والهيئة األهلية
    ٢٠١٩آذار 

  
  وزارة االتصاالت

 رقم اســــم المشـــروع شــهر التلزيم مالحظــات
  ٢٠١٨أيلول  

  
  ٢٠١٨تشرين االول 

  ٢٠١٨ين الثاني تشر 
 ٢٠١٨كانون االول 

  تلزيم توسعة الشبكات الھاتفية المحلية في مختلف المناطق
 اللبنانية المرحلة الثامنة

 تلزيم شراء أعمدة خشبية ھاتفية 
 تأھيل بعض السنتراالت 
 مشروع الOTN Optical Transport Network 

 

  
  اإلعالموزارة 

 رقم روعأســـم المشـــ شـهر التلزيـم مالحظــات
 ٢٠١٩ نيسان 

 ٢٠١٩شباط 
 ٢٠١٩آب 

  
 ٢٠١٩آب 

  
 ٢٠١٩آب 

  
 ٢٠١٨ايلول 

  
  

 ٢٠١٩حزيران 
 ٢٠١٩آذار 

  
  ٢٠١٩تموز 

 تنظيفات لزوم الوزارة واإلذاعة 
 مفروشات مكتبية لزوم وزارة اإلعالم 
  توريد وشراء أجھزة ارسالFM  لمراكز االذاعة في برج رزق

 بيروت -
  توريد وشراء أجھزة ارسالFM  لمراكز االذاعة في النعص- 

 بكفيا
  توريد وشراء أجھزة ارسالFM  لمراكز االذاعة في الباروك- 

 معاصر الشوف
  توريد وشراء مولدات كھربائية لمراكز ارسال االذاعة في

 بيروت والمناطق
 شراء أجھزة اذاعية لزوم استديوھات االذاعة 
 للبنانيةشراء اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية لزوم االذاعة ا
  توريد وشراء جھاز ارسالFM  لمحطة ارسال االذاعة في

شوكين أو جبل صافي

 



  



  رئاسة مجلس الوزراء
 رقم اســــم المشـــروع شــهر التلزيم مالحظــات

تقديم ورق وطبع الجريدة الرسمية ومالحقها ومحاضر جلسات مجلس   ٢٠١٩كانون الثاني   
  لرسميةالنواب وما شابهها من المنشورات ا

  

  
  التفتيش المركزي

  مالحظـات  شهر التلزيـم  اســــم المشـــــروع  رقـم
   ٢٠١٩نيسان   تنظيف المبنى الذي يشغله التفتيش المركزي    

  
  وزارة التربية والتعليم العالي

 رقـم اســــم المشــــروع شــــهر التلزيم مالحظــات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مناقصة عمومية 

 استدراج عروض 

  عموميةمناقصة 

 استدراج عروض 

  
 ٢٠١٨ آب

  ٢٠١٨ أيلول

 ٢٠١٨آب 

  
 ٢٠١٩آذار 

  
 ٢٠١٩آذار 

 ٢٠١٩نيسان 
 ٢٠١٩نيسان 

  ية العامة للتعليم المهني والتقنيالمدير اوًال: 
  تقديم تجھيزات فنية متخصصة لزوم بعض المعاھد والمدارس

 الفنية الرسمية في اختصاص االلكترونيك
  التطبيقية لزوم االختصاصات تلزيم مواد اإلعاشة والتمارين

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

 الرسمية في اختصاص الكھرباء

  المديرية العامة للتربية: ثانياً 
  قرطاسية وأحبار لزوم وحدات المديرية العامة للتربية ودائرة

 المتحاناتا
 مفروشات وتجھيزات مكتبية لزوم وحدات المديرية العامة للتربية 
 مفروشات وتجھيزات مكتبية لزوم الثانويات والمدارس الرسمية 
  بئر حسن -نظافة المباني المعتمدة لالمتحانات

 

  
  وزارة العدل

 رقم المشـــروعم ــــاس شــهر التلزيم مالحظــات
 ٢٠١٨ آب 

  
 ٢٠١٨ ايلول

  
  ٢٠١٨ رين األولتش

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

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

  تلزيم أعمال تنظيف قصور العدل والمحاكم في المحافظات
 كافة 

 

  
  



  وزارة المالية
 رقم أســـم المشـــروع شـهر التلزيـم مالحظــات

    
 ٢٠١٨أيلول 

  
 ٢٠١٨أيلول 

  
 ٢٠١٨أيلول 
 ٢٠١٨أيلول 
 ٢٠١٨أيلول 
  ٢٠١٩آذار 

  المديرية العامة للشؤون العقاريةأوًال: 
  أعمال تحديد وتحرير لمناطق عقارية في األراضي

 اللبنانية
 مناطق عقارية غير أعمال كيل وتنظيم خرائط نھائية ل

 مكالة
 تجھيزات معلوماتية 
 تجھيزات فنية مختلفة 
 تجھيزات فنية متخصصة 
 سجالت لحفظ الصحائف العقارية

 

    
 ٢٠١٨تموز 
 ٢٠١٨تموز 

 ٢٠١٨تشرين الثاني 
 ٢٠١٨تشرين الثاني 
  ٢٠١٨تشرين الثاني 

  المديرية العامة للجماركثانًيا: 
 لستلزيم أعمال صيانة في إقليم جمارك طراب 
 تلزيم شراء آالت تصوير 
 تلزيم شراء قرطاسية 
 تلزيم شراء مطبوعات 
 تلزيم أعمال صيانة في اقليم جمارك شتورا  

    
  ٢٠١٨آب 

  مديرية اليانصيب الوطنيثالثًا: 
  تلزيم أجھزة وأنظمة معلوماتية لزوم مديرية اليانصيب

 الوطني

  
    

 ٢٠١٨آب 

 ٢٠١٨ آب

 ٢٠١٨ أيلول

 ٢٠١٨ أيلول

 ٢٠١٨ أيلول

  
 ٢٠١٨ تشرين األول

 ٢٠١٨تشرين الثاني 

 ٢٠١٨كانون االول 

 ٢٠١٩كانون الثاني 

 ٢٠١٩شباط 

 ٢٠١٩آذار 

 ٢٠١٨ تشرين االول

  

  المديرية المالية العامةرابًعا: 
 تجھيزات مكتبية 

 تركيب اجھزة اطفاء حريق وحماية 

 صيانة التجھيزات الكھربائية 

 صيانة اجھزة التكييف في مبنى كورنيش النھر 

 انة الخزائن المتحركة لزوم مستودعات مديرية صي
 المالية العامة

 تأمين مطبوعات 

 تجھيزات للمعلوماتية 

 تنظيف مباني وزارة المالية 

 صيانة مباني وتجھيزات 

 قرطاسية للمكاتب 

 طبع طوابع مالية 

 مفروشات مكتبية  

  
  

  المدير العام الدارة المناقصات
  

  جان العلّيةالدكتور 


