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  2020-2019للعام  للصفقات العمومية البرنامج السنوي

  ٢٠١٩ أيار
  

  رئاسة مجلس الوزراء
  إدارة اإلحصاء المركزي

 المنجور وأعمال واإلنارة والصحية الكهربائية للتمديدات الشاملة والصيانة التشغيل أعمال تلزيممناقصة  -
 –في مبنى إدارة اإلحصاء المركزي  والتكييف التهوئة ونظام المراقبة ونظام الحريق ومطافئ انذار ونظام

 الحدث.
  

 وزارة الزراعة
مناقصة تلزيم تنظيفات مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن ومختبر كفرشيما ومصلحة زراعة جبل لبنان  -

 التابعة لوزارة الزراعة.
 مناقصة تلزيم تقديم محروقات سائلة لوسائل النقل التابعة للمديرية العامة للزراعة. -
 ناقصة تلزيم تقديم مصائد وفرمونات لزوم مديرية التنمية الريفية.م -
 لزيم تقديم جهاز الرش بالطوافة.مناقصة ت -
 مناقصة تلزيم ترويج للنبيذ اللبناني في الخارج. -
 مناقصة تلزيم ترويج للمنتوجات اللبنانية في الخارج. -
مناقصة تلزيم تقديم أجهزة وآالت مخبرية لزوم مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما لزوم مديرية الثروة  -

  .الزراعية
  .الزراعيةلزوم مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما لزوم مديرية الثروة  مناقصة تلزيم تقديم مواد مخبرية -

  
  وزارة اإلعالم

بكفيا، -بيروت، النعص-لمراكز ارسال اإلذاعة في برج رزق FMتوريد شراء أجهزة إرسال مناقصة تلزيم  -
 .معاصر الشوف-الباروك

 مناقصة تلزيم شراء أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية لزوم اإلذاعة اللبنانية. -
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  وزارة العمل
 إستدراج عروض لتلزيم شراء قرطاسية للمكاتب. -
 ونماذج خاصة للوزارة).إستدراج عروض لتلزيم شراء مطبوعات (إيصاالت مالية  -
 إستدراج عروض لتلزيم تقديم مكيفات للتدفئة والتبريد. -
 مناقصة تلزيم صيانة تجهيزات معلوماتية (صيانة الشبكات والبرامج). -

 
  وزارة المالية

 مناقصة تلزيم صيانة التجهيزات الكهربائية. -
 مناقصة تلزيم صيانة أجهزة التكييف في مبنى كورنيش النهر. -
 تلزيم طبع طوابع مالية.مناقصة  -
 مناقصة تلزيم صيانة آالت تصوير مستندات. -
 .Microsoftمناقصة تلزيم تجديد وشراء برامج  -
 .Ciscoمناقصة تلزيم صيانة أجهزة شبكات معلوماتية ماركة  -
 .UPSمناقصة تلزيم أجهزة  -
 .Data Domain expansionمناقصة تلزيم  -
 بشبكة المعلوماتية واسعة النطاق.مناقصة تلزيم توريد خطوط السلكية خاصة  -
 .New data centerمناقصة تلزيم  -
 ).SSL decrypterمناقصة تلزيم أجهزة فك تشفير ( -

 

  وزارة األشغال العامة والنقل
لزوم المديرية العامة للطيران  مناقصة تلزيم شراء أجهزة محمولة للكشف على المتفجرات والمخدرات -

 .المدني
 

  وزارة الصحة العامة
 مناقصة تلزيم تنظيفات وتشغيل وصيانة األنظمة والمعدات في مبنى اإلدارة المركزية. -
 ) لزوم برنامج إصدار بطاقات اإلستشفاء.Oracleمناقصة تلزيم تأمين شراء رخص ( -
 

 



 ١٣ من ٣ صفحة    
 

  الشباب والرياضةوزارة 
 .٢٠١٩مناقصة تلزيم أعمال صيانة مدينة كميل شمعون الرياضية للعام  -

 

  والتعليم العاليالتربية وزارة 
بعض المعاهد والمدارس الفنية الرسمية ومركز المكننة  فيتقديم أجهزة كمبيوتر وطابعات مناقصة تلزيم  -

 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. لزوم
في اختصاص بعض المعاهد والمدارس الفنية الرسمية  فيمناقصة تلزيم تقديم تجهيزات فنية متخصصة  -

 واإللكترونيك لزوم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.الكهرباء 
 

  الشؤون اإلجتماعيةوزارة 
 مناقصة تلزيم شراء أدوية لزوم مراكز الخدمات اإلنمائية. -
  

  األشغال العامة والنقلوزارة 
 مرجعيون (المرحلة الخامسة). –إستدراج عروض تلزيم أشغال طريق كفررمان  -
 –الحدودم الشمالية، قسم البداوي  –إستدراج عروض تلزيم إستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس  -

 الحدو الشمالية (المرحلة الثانية).
 كفريا (البقاع الغربي). –عانا  –إستدراج عروض تلزيم أشغال طريق قب الياس  -
 (المرحلة الثانية). القاع –رأس بعلبك  –إستدراج عروض تلزيم أشغال طريق التوفيقية  -
 مناقصة تلزيم أشغال صيانة فواصل الجسور على الطريق الساحلي. -
 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل وصيانة قصر عدل بعبدا. -
 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى وزارة اإلعالم. -
 الضنية في دير عمار. –مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى قائمقامية المنية  -
 ل تأهيل مبنى قائمقامية المتن.مناقصة تلزيم أشغا -

  ٢٠١٩ حزيران
  

  وزارة العمل
 إستدراج عروض تلزيم أعمال صيانة للمبنى تشمل شبكة كهرباء حديثة وطرش ودهان. -
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  وزارة الزراعة
 مناقصة تلزيم تقديم محروقات وزيوت للمولدات التابعة للمديرية العامة للزراعة. -
 للتدفئة في كافة المراكز التابعة للمديرية العامة للزراعة.مناقصة تلزيم تقديم محروقات وزيوت  -
 مناقصة تلزيم تقديم لقاحات وأدوية بيطرية ومطهرات لزوم مديرية الثروة الحيوانية. -
 مناقصة تلزيم تقديم أدوية لمكافحة الحشرات واألمراض. -
 مناقصة تلزيم صيانة كافة وسائل النقل التابعة للمديرية العامة للزراعة. -
 لزوم مديرية الثروية الزراعية. ULV  2.5أو  ULV ١,٢٥ناقصة تلزيم تقديم مبيد الدلتا مثرين م -

 

 وزارة العدل
 المديرية العامة والمحاكم. –مناقصة تلزيم تقديم قرطاسية وأحبار على أنواعها لزوم وزارة العدل  -
 محاكم.المديرية العامة وال –مناقصة تلزيم تقديم مطبوعات لزوم وزارة العدل  -
المديرية العامة  –مناقصة تلزيم تقديم وتركيب أجهزة تكييف ودفايات ومراوح كهربائية لزوم وزارة العدل  -

 والمحاكم.
  

  وزارة اإلتصاالت
  المديرية العامة لإلنشاء والتجهيز

مناقصة تلزيم مشروع إنشاء الشبكات الهاتفية المحلية في مختلف المناطق اللبنانية بواسطة الكوابل  -
 النحاسية واأللياف الضوئية المرحلة الثامنة.

 مناقصة تلزيم مشروع شراء أعمدة خشبية هاتفية. -
  

  الصحة العامةوزارة 
 مناقصة تلزيم تقديم أدوية ومستحضرات بحكم الدواء. -

  
  عالموزارة اإل

 مناقصة تلزيم تنظيفات لزوم وزارة اإلعالم واإلذاعة اللبنانية. -
 كهربائية لمراكز إرسال اإلذاعة في بيروت والمناطق.مناقصة تلزيم شراء مولدات  -
 مناقصة تلزيم شراء أجهزة إذاعية لزوم إستديوهات اإلذاعة اللبنانية. -
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  وزارة المالية
 مناقصة تلزيم مفروشات مكتبية. -
 تركيب أجهزة إطفاء حريق وحماية. مناقصة تلزيم -
 .Web proxyمناقصة تلزيم  -
 . taxation-End Monitoring for ERiverBed End toمناقصة تلزيم  -
 .Splunkمناقصة تلزيم  -
 .FireEye (mail/web/client/sandboxing)مناقصة تلزيم  -
 ).Hyper convergedمناقصة تلزيم أجهزة ( -
 .)NOCمناقصة تلزيم أجهزة وبرامج ( -
 

  وزارة األشغال العامة والنقل
 .المديرية العامة للطيران المدنيفي  مناقصة تلزيم شراء بطاريات لزوم كافة المصالح -
مناقصة تلزيم تقديم وتركيب أجهزة لقياس نوع المتساقطات وتوابعها لزوم مصلحة األرصاد الجوية في  -

  المديرية العامة للطيران المدني.

  المديرية العامة للطرق والمباني
 البترون (المرحلة الثانية). –إستدراج عروض تلزيم أشغال طريق القديسين جبيل  -
 صيدا (المرحلة الثانية). –إستدراج عروض تلزيم أشغال طريق السلطانية  -
 إستدراج عروض تلزيم أشغال صيانة منشآت قصر العدل الجديد في طرابلس. -
 المدفون. –طريق بيروت  مناقصة تلزيم أشغال -
 صيدا. –مناقصة تلزيم أشغال طريق بيروت  -
 ضهر البيدر. –مناقصة تلزيم أشغال طريق بيروت  -
 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى سراي طرابلس الحكومي. -
 الدكوانة. –مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى مصلحة تسجيل السيارات واآلليات  -
  مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى قصر عدل جديدة المتن. -
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  ٢٠١٩ تموز
 

  وزارة الزراعة
 تلزيم تقديم شتول مثمرة محلية مصدقة لزوم وزارة الزراعة.مناقصة  -
 مناقصة تلزيم تقديم مواد مخبرية لزوم مديرية الثروية الحيوانية. -
 مناقصة / إستدراج عروض تلزيم إقامة معارض لألزهار وشتول الزينة اللبنانية. -
 الزراعية.مناقصة تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومبيدات زراعة لزوم مديرية الثروة  -
  مناقصة تلزيم تأمين تجهيزات معلوماتية لزوم غرفة الخادم المركزي. -

  
 وزارة العدل

 لضبط ساعات -  فاكسات - مستندات تصوير آالت - وتوابعها كاميرات وتركيب تقديممناقصة تلزيم  -
 والمحاكم. العامة المديرية - العدل وزارة لزوم وسواها الدوام

المديرية  -تجهيزات وأنظمة معلوماتية وكمبيوتر وتوابعه لزوم وزارة العدل شراء مناقصة تلزيم تقديم  -
 .العامة والمحاكم

  المديرية العامة والمحاكم. –مناقصة تلزيم تقديم مفروشات وتجهيزات مكتبية لزوم وزارة العدل  -
  

  وزارة اإلعالم
 لمحطة إرسال اإلذاعة في شوكين أو جبل صافي. FMمناقصة تلزيم توريد وشراء جهاز إرسال  -
 مزايدة لبيع تجهيزات ومفروشات مكتبية ومواد مستعملة عائدة لوزارة اإلعالم. -

 

  وزارة العمل
 إستدراج عروض تلزيم تقديم أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. -

  
  وزارة الشباب والرياضة

 ملعب طرابلس األولمبي. مناقصة تلزيم أعمال صيانة وتشغيل -
 البترون. –صيانة وتشغيل المدينة الكشفية في سمار جبيل  مناقصة تلزيم أعمال -
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  وزارة المالية
 مناقصة تلزيم صيانة الخزائن المتحركة لزوم مستودعات مديرية المالية العامة. -
 مناقصة تلزيم تنظيف مباني وزارة المالية. -
 مناقصة تلزيم قرطاسية للمكاتب. -
بتشغيل نظام إدارة األجور للموظفين  مناقصة تلزيم تجديد التراخيص والخدمات المطلوبة للقيام -

 .Oracle Payrollوالمتقاعدين في الدولة اللبنانية الذي يعمل على برنامج 
 .EMC Data Domain for regionsمناقصة تلزيم أجهزة تخزين نسخ إحتياطية  -
 .)SOCمناقصة تلزيم أجهزة وبرامج ( -
 .Storageمناقصة تلزيم أجهزة  -
 .Tenableمناقصة تلزيم أجهزة  -
  

  وزارة التربية والتعليم العالي
مناقصة تلزيم تجهيزات مختبرات فندقية في بعض المعاهد والمدارس الفنية الرسمية لزوم المديرية العامة  -

 للتعليم المهني والتقني.
 

  وزارة األشغال العامة والنقل
 طرابلس. –أشغال طريق المدفون مناقصة تلزيم  -
 صور. –مناقصة تلزيم أشغال طريق صيدا  -
 الحدود السورية (المصنع). –مناقصة تلزيم أشغال طريق ضهر البيدر  -
إستدراج عروض تأهيل مبنى سراي إهدن ومبنى جرف الثلوج وٕاضافة طابق وٕانشاء ثكنة قرميد  -

 ومواقف سيارات ملحقة بالسراي.
 وصيانة مركز جرف الثلوج في المديرج.مناقصة تلزيم تأهيل  -
 مناقصة تلزيم تأهيل وصيانة مركز جرف الثلوج ضهر البيدر. -
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  ٢٠١٩ آب
 

  رئاسة مجلس الوزراء
مناقصة تلزيم تقديم ورق وطبع الجريدة الرسمية ومالحقها ومحاضر جلسات مجلس النواب وما شابهها  -

 من المنشورات الرسمية.
 

  والنقلوزارة األشغال العامة 
 لزوم المديرية العامة للطيران المدني. مناقصة تلزيم تقديم وتركيب أجهزة كمبيوتر وتوابعها -
 Automated Weatherمناقصة تلزيم تقديم وتركيب محطات رصدية أوتوماتيكية وتوابعها ( -

Observing Stations.لزوم مصلحة األرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ( 

  المديرية العامة للطرق والمباني
 مناقصة تلزيم إستكمال أشغال مركز الحجر الصحي في مرفأ طرابلس. -
 شطاحة. –مناقصة تلزيم أشغال جسر العيون  -
 شبعا. –مناقصة تلزيم أشغال طريق كفرشوبا  -
 بكفّيا الرئيسي. –بيت مري  –مناقصة تلزيم صيانة وتصريف المياه على طريق المكّلس  -
 بسكنتا الرئيسي. –بتغرين  –مناقصة تلزيم صيانة وتصريف المياه على طريق انطلياس بكفّيا  -
 سراي أميون. –مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى قائمقامية الكورة  -
  مناقصة تلزيم تأهيل وترميم مبنى وزارة العمل في الشياح. -
  

  وزارة الزراعة
 الثروة الحيوانية. مناقصة تلزيم تقديم معدات حقلية لزوم مديرية -
 مناقصة تلزيم شراء عبوات وصناديق لزوم المشاتل الحرجية. -
 مناقصة تلزيم شراء أشجار حرجية. -
 مناقصة تلزيم تأمين تجهيزات مختلفة. -
 مناقصة تلزيم مشاريع تحريج. -
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  وزارة العدل
 مناقصة تلزيم أعمال تنظيف قصور العدل والمحاكم في المحافظات كافة. -

  
  الوزراءرئاسة مجلس 

  إدارة اإلحصاء المركزي
 مناقصة تلزيم شراء ثالث سيارات رباعية الدفع جديدة لزوم إدارة اإلحصاء المركزي. -
  

  الصحة العامةوزارة 
 مناقصة تلزيم شراء لوازم ومواد تجهيزات وحاجيات مختلفة. -

  

  وزارة العمل
 تجهيزات للمعلوماتية (كمبيوتر وطابعات).تلزيم تقديم  مناقصة -
  

  وزارة المالية
 مناقصة تلزيم تأمين مطبوعات. -
 .Exa Data and Oracle APP Upgradeمناقصة تلزيم  -
 .IPS/Data Centers Firewallsمناقصة تلزيم  -
 .DLP (Data Loss Prevention)مناقصة تلزيم  -

 
  وزارة التربية والتعليم العالي

في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وفي  مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات مكتبية ومفروشات لبعض المكاتب -
  اإلدارة المركزية لزوم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

  
  
  
  



 ١٣ من ١٠ صفحة    
 

  ٢٠١٩ أيلول
  

  وزارة الزراعة
 مناقصة تلزيم تقديم نصوب زيتون محلية مصدقة لزوم وزارة الزراعة. -
 مناقصة تلزيم مشروع دعم المشاتل المسجلة في الوزراة. -
 مديرية الثروية الحيوانية. لزوم تلزيم تقديم معدات حقلية متخصصةمناقصة  -

  

  وزارة العمل
 تجهيزات فنية (آالت تصوير وفاكس).إستدراج عروض تلزيم تقديم تجهيزات  -

 

  وزارة المالية
 مناقصة تلزيم تأمين ورق متتالي. -
 .PCsمناقصة تلزيم أجهزة  -
 

  المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
 عروض تلزيم أشغال التنظيفات في مباني القصر الجمهوري.إستدراج  -
 إستدراج عروض تلزيم للتأمين على السيارات العائدة للمديرية العامة لرئاسة الجهورية. -
  إستدراج عروض تلزيم للتأمين الصحي لبعض العاملين في المديرية العامة لرئاسة الجهورية. -

  ٢٠١٩ تشرين األول
  

  وزارة المالية
 تلزيم تأمين تصوير مستندات.مناقصة  -
 مناقصة تلزيم تأمين مغلفات مطبوع عليها لوغو المالية مع توضيب المستندات بداخلها. -
 .FireWalls (preimiter)مناقصة تلزيم  -
 .Privileged access managementمناقصة تلزيم  -
 مناقصة تلزيم شراء أجهزة خوادم رئيسية. -

 



 ١٣ من ١١ صفحة    
 

  زارة الزراعةو 
 قطع غيار لآلالت واألدوات المخبرية. مناقصة تلزيم تقديم -
 مناقصة / إستدراج عروض تلزيم شراء مولدات. -
 .يةوالحرجمناقصة تلزيم تأهيل المراكز الزراعية  -
 مناقصة تلزيم تأمين مفروشات لزوم المديرية العامة للزراعة. -
 مناقصة تلزيم صيانة إنشاءات مياه الري (قنوات ري في بعض األراضي الزراعية). -
 مناقصة تلزيم شراء معامل ثلج مع مولدات لزوم مديرية التنمية الريفية. -

  
  وزارة الداخلية والبلديات

 مناقصة تلزيم تنظيف مبنى سراي عكار. -
  

  المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
 مناقصة تلزيم مشروع تأهيل التجهيزات اإللكتروميكانيكية واألقسام العائدة لها في القصر الجمهوري. -
مناقصة تلزيم مشروع تأهيل المحطة الكهربائية وُغرف المحوالت والمولدات واألقسام العائدة لها في  -

  القصر الجهوري.

  ٢٠١٩ تشرين الثاني
  

  وزارة الزراعة
 إنشاءات ري من خزانات وقنوات جر مياه في بعض األراضي الزراعية. تقديم مناقصة تلزيم -
من نرابيج ونقاطات وأكسسوارات إضافًة إلى خزانات مياه مناقصة تلزيم شراء معدات ري بالتنقيط  -

 بالستيكية.
 

  وزارة المالية
 مناقصة تلزيم تركيب أجهزة تكييف في مبنى كورنيش النهر. -
 مناقصة تلزيم تأهيل مباني مديرية المالية العامة. -
 .Intergatorمناقصة تلزيم تجهيزات وبرامج وخدمات إلنشاء مشروع  -

  



 ١٣ من ١٢ صفحة    
 

  ٢٠١٩كانون األول 
  

  الصحة العامةوزارة 
 مناقصة تلزيم تقديم مطبوعات مختلفة. -

 
  وزارة المالية

 .Oracleمناقصة تلزيم رخص برامج  -
 

  وزارة األشغال العامة والنقل
 بيروت.–مزايدة تلزيم إستثمار كونتوار التأمين للمسافرين في قاعة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي -
  بيروت. –مزايدة تلزيم إستثمار ثالثة فروع لمصرف عامل في مطار رفيق الحريري الدولي  -

  ٢٠٢٠ شباط
  

  وزارة اإلعالم
 مناقصة تلزيم تقديم مفروشات مكتبية لزوم وزارة اإلعالم. -
  

  وزارة البيئة
 مناقصة تلزيم صيانة وتشغيل محطات الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء. -
  

  العامة والنقل وزارة األشغال
 الحدود السورية (العبودية والعريضة). –مناقصة تلزيم أشغال طريق طرابلس  -
 الناقورة. –مناقصة تلزيم أشغال طريق صور  -
 حاصبيا. –مناقصة تلزيم أشغال طريق محّول الزهراني النبطية مرجعيون  -
  الحدود السورية القاع. –مناقصة تلزيم أشغال طريق شتورا  -

  
  



 ١٣ من ١٣ صفحة    
 

  ٢٠٢٠ آذار
  

  التربية والتعليم العاليوزارة 
 اقصة تلزيم تقديم قرطاسية لزوم المديرية العامة للتربية ودائرة اإلمتحانات.نم -
 إستدراج عروض تلزيم مفروشات وتجهيزات مكتبية لزوم وحدات المديرية العامة للتربية. -
 مناقصة تلزيم مفروشات وتجهيزات مدرسية لزوم الثانويات والمدارس الرسمية. -
 بئر حسن. –إستدراج عروض تلزيم أعمال النظافة في المباني المعتمدة لإلمتحانات الرسمية  -

  
  وزارة األشغال العامة والنقل

) لزوم مصلحة األرصاد الجوية Buoysمناقصة تلزيم تقديم وتركيب عّوامات بحرية لرصد حال البحر ( -
  المديرية العامة للطيران المدني. في

  ٢٠٢٠ نيسان
  

  التربية والتعليم العاليوزارة 
 المديرية العامة للتربية. –إستدراج عروض تلزيم تقديم خدمات تأمين للمركبات اآللية العائدة لوزارة التربية  -

  

  
  وزارة األشغال العامة والنقل

لزوم  )Radiosonde Equipmentمناقصة تلزيم تقديم وتركيب أجهزة لسبر األجواء العليا وتوابعها ( -
  مصلحة األرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.


