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 2020-2019للعام  للصفقات العمومية البرنامج السنوي
 
 2019أيلول 

 
 وزارة األشغال العامة والنقل

 المديرية العامة للطرق والمباني
 البترون )المرحلة الثانية(. –إستدراج عروض تلزيم أشغال طريق القديسين جبيل  -
 الثانية(.صيدا )المرحلة  –إستدراج عروض تلزيم أشغال طريق السلطانية  -
 –تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )الحازمية تلزيم استدراج عروض  -

 .مرجعيون( -راشيا  –المصنع / المصنع  –شتورا 
 –تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )الزهراني تلزيم استدراج عروض  -

 مرج الزهور(. –النبطية مرجعيون 
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )اوتوستراد تلزيم استدراج عروض  -

 الناقورة(. -صور  –األولي / أوتوستراد األولي  –خلدة 
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )دوار أبو تلزيم استدراج عروض  -

 رية(.الحدود السو  –علي 
 –تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )شتورا  تلزيم استدراج عروض -

 الحدود السورية(. –بعلبك 
 –تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )شكا تلزيم استدراج عروض  -

 طرابلس(. -زغرتا  –بشري  –الكورة 
وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )ضاحية  تنظيفتلزيم استدراج عروض  -

 .بيروت الجنوبية(
تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار والمجاري الصحية في )ضاحية تلزيم استدراج عروض  -

 دوار أبو علي(. –طرابلس  –الكازينو  –بيروت الشمالية / مدينة جونية حتى الكازينو 
 تأهيل وصيانة مبنى مصلحة تسجيل السيارات واآلليات في الدكوانة. مناقصة تلزيم أشغال -
 تلزيم أشغال تأهيل وصيانة منشآت قصر العدل الجديد في طرابلس. استدراج عروض -
 تلزيم إستكمال أشغال مركز الحجر الصحي في مرفأ طرابلس. استدراج عروض -
 المدنية.مناقصة تلزيم أشغال تأهيل وصيانة مبنى مجلس الخدمة  -
 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل وترميم مبنى وزارة العمل في الشياح. -
 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل وصيانة مركز جرف الثلوج في المديرج. -
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 المديرية العامة للنقل البري والبحري
 البترون.الحماية البحرية في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في أشغال مناقصة تلزيم استكمال  -
 رأس بيروت. –مناقصة تلزيم أشغال حماية بحرية في مرفأ جل البحر  -
 مناقصة تلزيم استكمال أعمال إنشاء مرفأ جونيه السياحي. -
 مناقصة تلزيم استكمال أعمال إنشاء مرفأ صيدا التجاري. -

 
 وزارة الشباب والرياضة

 مناقصة تلزيم أعمال صيانة وتشغيل ملعب طرابلس األولمبي. -
 

 المديرية العامة للدفاع المدني
رنجر  –كلسات  –قميص تيشرت  –كنزة صوف  –فيلد جاكيت  –مناقصة تلزيم ألبسة "بدلة عمل  -

 ومتمماتها".
 ديزل أويل". –مناقصة تلزيم تأمين محروقات "بنزين  -

 
 وزارة الزراعة

 لزوم مديرية الثروة الحيوانية. مناقصة تلزيم تقديم لقاحات وأدوية بيطرية ومطهرات -
 مناقصة تلزيم تقديم نصوب زيتون محلية مصدقة. -
 مناقصة تلزيم تأهيل وصيانة مراكز الحجر الصحي البيطري والزراعي الحدودية. -
 لزوم مديرية الثروة الزراعية.مناقصة تلزيم تقديم مواد مخبرية لمختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما  -
 تقديم شتول مثمرة مصدقة.مناقصة تلزيم  -
 مناقصة تلزيم مشاريع تحريج. -
 مناقصة تلزيم مشاريع تشجير طرقات. -
 ما لزوم مديرية الثروة الزراعيةمناقصة تلزيم تقديم أجهزة وآالت مخبرية لمختبر الصيدلة النباتية في كفرشي -

 
 وزارة العمل

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

 لدوزارة الع
 ال المحاكم.في مشروع مكننة أعم Hardwareمناقصة تلزيم صيانة التجهيزات المعلوماتية  -
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 وزارة المالية
 م صيانة آالت تصوير مستندات.مناقصة تلزي -
 .Data Domain Expansionبرامج  شراءمناقصة تلزيم  -
 مناقصة تلزيم شراء بطاريات. -

 
 المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

 زيم أشغال التنظيفات في مباني القصر الجمهوري.مناقصة تل -
 هورية.مإستدراج عروض تلزيم للتأمين على السيارات العائدة للمديرية العامة لرئاسة الج -
 هورية.مإستدراج عروض تلزيم للتأمين الصحي لبعض العاملين في المديرية العامة لرئاسة الج -

 
 وزارة الشؤون اإلجتماعية

 .اإلنمائيةشراء أدوية لزوم مراكز الخدمات مناقصة تلزيم  -
 

 وزارة الطاقة والمياه
 قضاء بعلبك. – (ى)األول الثانيةمناقصة تلزيم مشروع إنشاء سد وبحيرة العاصي المرحلة  -
 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم مشروع إنشاء سد وبحيرة يونين  -
 الشوف.قضاء  –مناقصة تلزيم مشروع تجهيز بئر كفرنبرخ  -
 بعلبك الهرمل. –مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة راس بعلبك  -
 بعلبك. -في بلدة طاريا افقية مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية  -
 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة لمطرانية دير األحمر  -
 النبطية. –( رإستقصائية في بلدة تول )الكفو ئر مناقصة تلزيم مشروع حفر ب -
 قضاء الشوف. –مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة الدبية  -
 بئر. 20مشروع اإلشراف على أشغال حفر  -
 إعداد مخططات توجيهية لتغذية بعض المناطق المحتاجة للمياه. -

 
 2019تشرين األول 

 
 رئاسة مجلس الوزراء

تقديم ورق وطبع الجريدة الرسمية ومالحقها ومحاضر جلسات مجلس النواب وما شابهها مناقصة تلزيم  -
 من المنشورات الرسمية.
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 وزارة الداخلية والبلديات
 .)محافظة عكار( مناقصة تلزيم تنظيف مبنى سراي عكار -
 

 وزارة الصحة العامة
 شراء لوازم ومواد وتجهيزات وحاجيات مختلفة.مناقصة تلزيم  -

 
 األشغال العامة والنقلوزارة 

 للطرق والمبانيالمديرية العامة 
 نهر الكلب( -طرابلس )قسم الكرنتينا  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 )أشغال إنارة وكهرباء(.
 طرابلس( -طرابلس )قسم الكازينو  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 )أشغال إنارة وكهرباء(.
 –نهر الموت  –طرابلس )قسم الكرنتينا  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 .(تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية وأشغال سالمة عامة مختلفة) حتى جسر جل الديب(
 طرابلس( -الكازينو  طرابلس )قسم –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 )تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية وأشغال سالمة عامة مختلفة(.
آخر  –)قسم الصياد ضهر البيدر  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 )أشغال إنارة وكهرباء(.ضهر البيدر( 
آخر  –)قسم الصياد ضهر البيدر  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 )تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية وأشغال سالمة عامة مختلفة(.ضهر البيدر( 
)أشغال إنارة صيدا(  -)قسم خلدة صيدا  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 وكهرباء(.
)تعبيد صيدا(  -)قسم خلدة يدا ص –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 وتزفيت وأعمال صناعية وأشغال سالمة عامة مختلفة(.
 –الحدود الشمالية، قسم البداوي  –استدراج عروض تلزيم استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس  -

 الحدود الشمالية )المرحلة الثانية(.
صيدا )تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 (.مختلفة وأشغال سالمة عامة
ضهر البيدر )تعبيد وتزفيت وأعمال  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 (.مختلفة صناعية وأشغال سالمة عامة
 ضهر البيدر )أشغال إنارة وكهرباء(. –أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  استدراج عروض تلزيم -
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مرجعيون  -الزهراني  –صور والنبطية  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد صيدا  -
 )أشغال إنارة وكهرباء(.

 طرابلس )أشغال إنارة وكهرباء(. –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -
طرابلس )تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية  –استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -

 (.مختلفة وأشغال سالمة عامة
 القاع )المرحلة الثانية(. –راس بعلبك  –إستدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة طريق التوفيقية  -
نشاء ثكنة استدراج عروض  - ضافة طابق وا  تلزيم أشغال تأهيل مبنى سراي اهدن ومبنى جرف الثلوج وا 

 قرميد ومواقف سيارات ملحقة بالسراي.
 سراي أميون. –مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى قائمقامية الكورة  -
 مناقصة تلزيم تأهيل وصيانة مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر. -
 زحلة. –ار طريق ترشيش مناقصة تلزيم أشغال معالجة إنه -
 هر البيدر.تلزيم أشغال معالجة إنهار طريق ضمناقصة  -

 المديرية العامة للنقل البري والبحري
 مناقصة تلزيم استكمال أعمال إنشاء أبنية لزوم معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في البترون. -
 مناقصة تلزيم إنشاء وصيانة أرصفة وحفريات وتدعيم في مرفأ جبيل. -
 ولى(. األمرحلة إنشاء مرفأ حاالت )المناقصة تلزيم  -
 ولى(.األمرحلة المناقصة تلزيم إنشاء مرفأ العريضة ) -
 مناقصة تلزيم إستكمال أعمال إنشاء مرفأ عدلون. -

 
 المديرية العامة للدفاع المدني

 مناقصة تلزيم تأمين آليات إسعاف. -
 

 وزارة المالية
 طبع طوابع مالية. مناقصة تلزيم -
 .Splunkبرامج  شراءمناقصة تلزيم  -
 .PCsأجهزة  شراءمناقصة تلزيم  -
 (.Hyper Convergedأجهزة ) شراءتلزيم  مناقصة -
 .DLP (Data Loss Prevention) برامج شراءمناقصة تلزيم  -
 .F5مناقصة تلزيم شراء أجهزة  -

 
 



 21 من 6 صفحة
 

 وزارة الطاقة والمياه
 قضاء بعلبك. – )الثانية( ىاالولسد وبحيرة العاصي المرحلة  مناقصة تلزيم إنشاء -
 بعلبك. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في راس بعلبك  -
 بعلبك. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في مصنع الزهرة  -
 بعلبك. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة طاريا  -
 بعلبك. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة مزرعة بيت أبو صليبي  -
 البقاع الغربي. –بايا مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة ل -
 كسروان. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة جورة بدران  -
 كسروان. –س رامناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة غد -
 النبطية. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة جباع  -
كورة ال –وطى فارس وتأهيل خزان دار شمّزين  –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة مياه الشفة في بلدة المجدل  -

نشاء خزان في بلدة كفرحورة   قضاء زغرتا. –وا 
وعقتنيت في قضاء  (قضاء صور)إنشاء شبكات لتوزيع مياه الشفة في بلدات علما الشعب  مناقصة تلزيم -

نشاء خطوط دفع وتوزيع وخزان في بلدة دبل – صيدا  بنت جبيل. -الزهراني ودبعال في قضاء صور وا 
 قضاء المنية الضنية. –بشطايل مناقصة تلزيم مشروع تجهيز بئر  -
 قضاء جزين. –ايا نمناقصة تلزيم مشروع تجهيز بئر جنس -
 قضاء زغرتا. –في بلدة رشعين  3م 500مناقصة تلزيم إنشاء خزان قصر مائي سعة  -
 – مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي في بلدات قضاء جبيل )وادي حوض جبيل -

بشللي  –علمان  –قرطبون  –مهرين  –طورزيا  –عنايا العوينة شخناياي  –الفيدار  –بشتليدا  –حجوال 
 .(قرنايا -فرحت  –حاالت  –اهمج  –زبدين  –صوانة  –حصون  –حصنة  –

 حريصا( قضاء كسروان. -مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي في بلدات )درعون  -
 قضاء كسروان. –بلدة أدما مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات للصرف الصحي في  -
 الشوف. –علمان نحو الرميلة  –مناقصة تلزيم إستكمال بعض الخطوط ضمن محطة النبي يونس الجية  -
 )عاليه(. شمالن-دير قوبل–البساتين–الصحي في بلدات عيناب مناقصة تلزيم إنشاء شبكات للصرف -
 قضاء المتن. –بسكنتا  -مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات للصرف الصحي في بلدة كفرعقاب  -
 قضاء المتن. –الخنشارة  ةمناقصة تلزيم إستكمال شبكات محط -
 الشوف. -مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة المشرف  -
 المنية الضنية. –مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة إيزال  -
 قضاء المنية الضنية. –الملول مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة كهف  -
 قضاء عكار. –مناقصة تلزيم حفر بئر استقصائية في بلدة عيدمون  -
 دراسات غب الطلب لحفر آبار استقصائية. 10اعداد  -
 مناقصة تلزيم إنشاء وتأهيل شبكات ري في محافظة كسروان جبيل. -
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 مناقصة تلزيم إنشاء وتأهيل شبكات ري في محافظة جبل لبنان. -
 لزيم إنشاء وتأهيل شبكات ري في محافظة البقاع.مناقصة ت -
 مناقصة تلزيم إنشاء وتأهيل شبكات ري في محافظة بعلبك الهرمل. -

 المديرية العامة للنفط
 PROJECTSاستدراج عروض أو مناقصة عمومية لتلزيم دراسة حول مشاريع األتمتة ) -

AUTOMATION( لبوابة إدارة النفط )OMP )Oil Management Portal  ومنظومة إدارة
 .DMIS) )Directorate Management Information Systemالمعلومات 

 استدراج عروض أو مناقصة عمومية لوضع دراسة لتقدير ثروة الهيدروكاربون المحتملة في البر اللبناني. -
 

 زارة الزراعةو 
 مناقصة تلزيم تقديم معدات حقلية متخصصة لزوم مديرية الثروة الحيوانية. -
 مناقصة تلزيم تقديم قطع غيار لآلالت واألدوات المخبرية. -
 –في غرفة الخادم المركزي  2عدد  UPSsجديدة وتأمين بطاريات لزوم  storageمناقصة تلزيم تأمين  -

 المديرية العامة للزراعة في بئر حسن.
 مناقصة تلزيم شراء عبوات وصناديق لزوم المشاتل الحرجية. -
 حرجية. مناقصة تلزيم شراء أشجار -
 –مناقصة تلزيم تقديم قطع غيار لآلالت واألجهزة المخبرية لزوم مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما  -

 مديرية الثروة الزراعية.
 مناقصة تلزيم تقديم مصائد وفرمونات لزوم مديرية التنمية الريفية. -
 الزراعية. مناقصة تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومبيدات زراعية لزوم مديرية الثروة -
 لزوم مديرية الثروة الزراعية. 2.5أو  ULV 1.25مناقصة تلزيم تقديم مبيد دلتا مترين  -
 مناقصة تلزيم إنشاء حدائق عامة. -

 
 المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

 مناقصة تلزيم مشروع تأهيل التجهيزات اإللكتروميكانيكية واألقسام العائدة لها في القصر الجمهوري. -
 .(القصر الجمهوري) تلزيم تأهيل المحطة الكهربائية وُغرف المحوالت والمولدات واألقسام العائدة لهامناقصة  -
 

 وزارة اإلعالم
بكفيا،  -بيروت، النعص -لمراكز إرسال اإلذاعة في )برج رزق FMشراء أجهزة إرسال  مناقصة تلزيم  -

 .معاصر الشوف( –الباروك 
 لزوم استديوهات اإلذاعة.مناقصة تلزيم شراء أجهزة إذاعية  -
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 2019تشرين الثاني 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 المديرية العامة للطرق والمباني

 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى سراي طرابلس الحكومي. -
 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى قائمقامية المتن. -
 مناقصة تلزيم أشغال تأهيل مبنى قصر عدل جديدة المتن. -
 أشغال إنشاء مبنى األمن العام.تلزيم استدراج عروض  -

 المديرية العامة للنقل البري والبحري
 بيروت. –ة الجسر سيل حماية بحرية في ميناء دار المر مناقصة تلزيم أعما -
 مناقصة تلزيم إنشاء مرفأ الغدير )المرحلة االولى(. -
 الناقورة.مناقصة تلزيم تأهيل وصيانة سنسول الحماية وأرصفة مرفأ  -

 
 وزارة الداخلية والبلديات

 .محافظة البقاعمناقصة تلزيم تنظيف مباني سرايات  -
 

 المديرية العامة للدفاع المدني
 معدات إطفاء مختلفة". –قواذف  –خراطيم  –مناقصة تلزيم تأمين تجهيزات مختلفة "سائل رغوي  -
 مناقصة تلزيم تأمين آليات إطفاء مختلفة. -
 قرطاسية. مناقصة تلزيم تأمين -
 مناقصة تلزيم تأمين مواد تنظيف. -
 مناقصة تلزيم تأمين مطبوعات. -

 وزارة الطاقة والمياه
 زحلة. –مناقصة تلزيم إنشاء سد وبحيرة برحاشة  -
 راشيا. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة عيحا  -
 الشوف. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة كفرمتى  -
 عاليه. –حومال  مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة -
 عاليه. -مناقصة تلزيم تجهيز بئر في التعزانية  -
 عاليه. -مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة بسرين  -
 عاليه. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة صوفر  -
 عاليه. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة كفرعميه  -
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 النبطية. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في ميفدون  -
 قضاء النبطية. –مشروع تجهيز بئر حبوش  مناقصة تلزيم -
 قضاء النبطية. –الدوير في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 قضاء صور. –معروب في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 قضاء صور. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في الناقورة  -
 قضاء صور. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في علما الشعب  -
 قضاء زغرتا. –في بلدة كفرصغاب  3م 300ائي سعة مناقصة تلزيم إنشاء خزان قصر م -
 مناقصة تلزيم إنشاء خزانات وخطوط جر وتوزيع لمياه الشرب في بلدات كفرقاهل والنخلة قضاء الكورة. -
 مناقصة تلزيم إنشاء خزانات وشبكات لمياه الشفة في بلدة سرحمول في قضاء عاليه. -
 فة في محافظة جبل لبنان )غب الطلب(.مناقصة تلزيم إنشاء شبكات توزيع وجر لمياه الش -
 بعبدا. –حماية سد القيسماني مناقصة تلزيم  -
ستكمال الخطوط  -  المتن. –مناقصة تلزيم إنشاء منظومة الصرف الصحي في بقعاتا المحطة وا 
 مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي في بلدة عاريا قضاء بعبدا. -
 قضاء زحلة. –لصرف الصحي في بلدة رعيت امناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات  -
 .بعلبك –مناقصة تلزيم إنشاء شبكات للصرف الصحي في بلدة معربون  -
 قضاء بعلبك. –لصرف الصحي في بلدة يونين امناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات  -
 .صيداقضاء  – عنقونلصرف الصحي في بلدة امناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات  -
 عاليه. -وع حفر بئر إستقصائية في بلدة عبيه مناقصة تلزيم مشر  -
 .الشوفقضاء  –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة بسابا بيقون  -
 الشوف. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة عين وزين  -
 مناقصة تلزيم إنشاء وتاهيل شبكات ري في محافظة الشمال. -
 محافظة عكار.مناقصة تلزيم إنشاء وتأهيل شبكات ري في  -
 مناقصة تلزيم إنشاء وتأهيل شبكات ري في محافظة الجنوب. -
 مناقصة تلزيم إنشاء وتأهيل شبكات ري في محافظة النبطية. -
 مناقصة تلزيم مشروع أشغال إنارة عامة صوديوم في كافة المحافظات. -
 ( في كافة المحافظات.LEDمناقصة تلزيم مشروع أشغال إنارة عامة ) -
 طاقة شمسية في كافة المحافظات. ةمشروع أشغال إنار يم مناقصة تلز  -
 مناقصة تلزيم مشروع أشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في أقضية محافظة عكار. -
 مناقصة تلزيم مشروع أشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في أقضية محافظة الشمال. -
 ومحطات تحويل هوائية في أقضية محافظة النبطية. مناقصة تلزيم مشروع أشغال خطوط توتر متوسط -
 مناقصة تلزيم مشروع أشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في أقضية محافظة الجنوب. -
 مناقصة تلزيم أشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في أقضية محافظة بعلبك الهرمل. -
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 ومحطات تحويل هوائية في أقضية البقاع الغربي. مناقصة تلزيم مشروع أشغال خطوط توتر متوسط -
 .محافظة جبل لبنانمناقصة تلزيم أشغال خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في أقضية  -
 مناقصة تلزيم أشغال إنشاء شبكات توزيع كهربائية على كافة األراضي اللبنانية. -

 المديرية العامة للنفط
 تقييم األثر البيئي اإلستراتيجي لألنشطة البترولية على البر اللبناني.مناقصة لتلزيم دراسة حول  /استدراج -
 طن متري من مادة الفيول أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. اقصة لتلزيم شراء كميةمناستدراج عروض/  -
 مناقصة لتلزيم شراء كمية طن متري من مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.استدراج عروض /  -

 
 الزراعة وزارة

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

 بالستيكية.
ن ومبنى مصلحة زراعة جبل مناقصة تلزيم أعمال تنظيفات مبنى وزارة الزراعة الكائن في منطقة بئر حس -

 فرن الشباك ومبنى مختبر كفرشيما. –لبنان 
 مناقصة تلزيم تقديم معدات فنية متخصصة لزوم مديرية الثروة الزراعية. -
مناقصة تلزيم تقديم محروقات سائلة وزيوت لوسائل النقل، محروقات وزيوت للمولدات، محروقات للتدفئة  -

 لزوم المديرية العامة للزراعة.
 قصة تلزيم شراء مولدات لزوم المديرية العامة للزراعة.منا -
 مناقصة تلزيم صيانة إنشاءات مياه الري )قنوات ري في بعض األراضي الزراعية(. -
 مناقصة تلزيم شراء أعالف سمك. -
 مناقصة تلزيم تجهيز حقل امهات الزيتون في منطقة الشرقية. -

 
 وزارة اإلعالم

 تنظيفات لزوم الوزارة واإلذاعة. مناقصة تلزيم  -
 

 وزارة المالية
 مناقصة تلزيم صيانة الخزائن المتحركة لزوم مستودعات مديرية المالية العامة. -
 مناقصة تلزيم تأمين مطبوعات. -
 .Microsoftمناقصة تلزيم تجديد وشراء برامج  -
 .RiverBed End to End Monitoring for E-taxation برامج مناقصة تلزيم -
 .New Data Center برامج مناقصة تلزيم -
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 2019كانون األول 
 

 وزارة المالية
 تأمين تجهيزات ومفروشات مكتبية.مناقصة تلزيم  -
 مناقصة تلزيم صيانة الشبكة الكهربائية. -
 مناقصة تلزيم تركيب مكيفات هواء. -
 .FireEye (mail/web/client/sandboxing)برامج تأمين مناقصة تلزيم  -
 .Exa Data and Oracle APP Upgradeمناقصة تلزيم تأمين برامج  -
 (.EMC Data Domain for regionsمناقصة تلزيم تأمين أجهزة تخزين نسخ احتياطية ) -
 .Tenableمناقصة تلزيم تأمين برامج  -

 
 وزارة األشغال العامة والنقل

 مديرية العامة للطيران المدنيال
 بيروت.–التأمين للمسافرين في قاعة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدوليمزايدة تلزيم إستثمار كونتوار  -
 بيروت. –مزايدة تلزيم إستثمار ثالثة فروع لمصرف عامل في مطار رفيق الحريري الدولي  -

 المديرية العامة للطرق والمباني
 شطاحة. –مناقصة تلزيم أشغال تأهيل وصيانة جسر العيون  -
 شبعا. –ل وصيانة طريق كفرشوبا مناقصة تلزيم أشغال تأهي -
 الضنية في دير عمار. –مناقصة تلزيم أشغال تأهيل وصيانة مبنى قائمقامية المنية  -
 تلزيم أشغال تأهيل وصيانة مبنى وزارة اإلعالم. مناقصة -

 المديرية العامة للنقل البري والبحري
 ناقصة تلزيم تأهيل أرصفة في مرفأ جونيه للصيادين.م -
 استكمال أعمال مرفأ الجيه.مناقصة تلزيم  -

 
 وزارة الطاقة والمياه

 الشوف. –مناقصة تلزيم إنشاء سد وبحيرة معاصر الشوف  -
 عاليه. –مناقصة تلزيم إنشاء سد وبحيرة العزونية  -
 عكار. –مناقصة تلزيم إنشاء سد وبحيرة البارد  -
 بعلبك. -مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة شمسطار  -
 بعلبك. –بئر في بلدة إيعات مناقصة تلزيم تجهيز  -
 جبيل. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة يانوح  -
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 جبيل. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة جاج  -
 كسروان. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة المعيصرة  -
 .الشوف – نيحامناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة  -
 عاليه. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة دقون  -
 عاليه. –ناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة بحمدون م -
 جزين. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة الشواليق  -
 المنية الضنية. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة مركبتا  -
 مناقصة تلزيم إنشاء شبكات توزيع وجر لمياه الشفة في محافظة عكار )غب الطلب(. -
 وجر لمياه الشفة في محافظة البقاع )غب الطلب(.مناقصة تلزيم إنشاء شبكات توزيع  -
 مناقصة تلزيم إنشاء شبكات توزيع وجر لمياه الشفة في محافظة بعلبك الهرمل )غب الطلب(. -
 .بعبدا –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة بسابا  -
 بعبدا. -مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة العبادية  -
 ئر إستقصائية في بلدة جزين.مناقصة تلزيم حفر ب -
 بئر. 20مناقصة تلزيم مشروع اإلشراف على أشغال حفر  -
 دراسات غب الطلب لحفر آبار استقصائية. 10اعداد  -
 

 2020 كانون الثاني
 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 المديرية العامة للطرق والمباني

 صيدا )أشغال إنارة وكهرباء(. –استدراج عروض أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد بيروت  -
صور )تعبيد وتزفيت وأعمال صناعية  -استدراج عروض تلزيم أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد صيدا   -

 وأشغال سالمة عامة مختلفة(.
 )أشغال إنارة وكهرباء(.د السورية )المصنع(الحدو –هيل وصيانة أوتوستراد ضهر البيدراستدراج عروض تأ -
)تعبيد وتزفيت  الحدود السورية )المصنع( –استدراج عروض تأهيل وصيانة أوتوستراد ضهر البيدر  -

 وأعمال صناعية وأشغال سالمة عامة مختلفة(.
 )أشغال إنارة وكهرباء(.لحدود السورية العبودية والعريضةا–ض تأهيل وصيانة أوتوستراد طرابلساستدراج عرو  -
الحدود السورية العبودية والعريضة )تعبيد وتزفيت  –ستراد طرابلس استدراج عروض تأهيل وصيانة أوتو  -

 وأعمال صناعية وأشغال سالمة عامة مختلفة(.
 بكفيا الرئيسي. –بيت مري  –مناقصة تلزيم أشغال صيانة وتصريف المياه على طريق المكلس  -
 بسكنتا الرئيسي. –بتغرين  –مناقصة تلزيم أشغال صيانة وتصريف المياه على طريق انطلياس بكفيا  -
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 المديرية العامة للنقل البري والبحري
 مناقصة تلزيم استكمال أعمال مرفأ العبدة. -
 المنارة. –مناقصة تلزيم أعمال تأهيل وصيانة وتعميق الحوض ومدخل مرفأ عين المريسة  -

 
 وزارة الطاقة والمياه

 بشري. –في بلدة حدث الجبة  إنشاء سد وبحيرةمناقصة تلزيم  -
 الكورة. –مناقصة تلزيم إنشاء سد وبحيرة دار بعشتار  -
 البقاع الغربي. –مناقصة تلزيم مشروع تجهيز بئر في بعلول  -
 زحلة. –مناقصة تلزيم إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان في وادي العرايش  -
 جبيل. –مناقصة تلزيم إنشاء محطة ضخ وخط دفع في العاقورة  -
 عاليه. –ن كسور مناقصة تلزيم مشروع تجهيز بئر عي -
 جزين. –مناقصة تلزيم إنشاء محطة ضخ وخط دفع من خزان السريرة إلى القطراني  -
 زغرتا. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر كفرحورا  -
 بشّري. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر حصرون  -
 بشّري. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر بزعون  -
 بشّري. –تلزيم تجهيز بئر حوقا مناقصة  -
 الكورة. -تجهيز بئر كفرعقا  مناقصة تلزيم  -
 مناقصة تلزيم إنشاء شبكات توزيع وجر لمياه الشفة في محافظة الشمال )غب الطلب(. -
 مناقصة تلزيم إنشاء شبكات توزيع وجر لمياه الشفة في محافظة الجنوب )غب الطلب(. -
 ة.الكور  -مناقصة تلزيم إنشاء خزان وخطوط جر وتوزيع لمياه الشرب في بلدة بتوراتيج  -
 قضاء صيدا. –مناقصة تلزيم إنشاء خزان وشبكة لمياه الشرب في بلدة كفرملكي  -
 قضاء بعلبك. –لصرف الصحي في بلدة حدث بعلبك امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 بعلبك. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكات الصرف الصحي في بلدة عيون أرغش  -
 بنت جبيل. –بلدة صفد البطيخ لصرف الصحي في امناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات  -
 قضاء جزين. –لصرف الصحي في بلدة بنواتي امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 النبطية. –لصرف الصحي في بنت جبيل امناقصة تلزيم إنشاء منظومة  -
 النبطية. –لصرف الصحي في بيت ليف بنت جبيل امناقصة تلزيم إنشاء منظومة  -
 قضاء صيدا. –العدوسية  –صحي في بلدات قناريت لصرف الامناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 قضاء صيدا. –لصرف الصحي في بلدة مغدوشة امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 .حافظة النبطيةم –لصرف الصحي في بلدة حاصبيا امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 قضاء عاليه. –مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة قرنايل  -
 .جزين –حفر بئر إستقصائية في بلدة لبعا مشروع مناقصة تلزيم  -
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 جبيل. –حفر بئر إستقصائية في بلدة ادونيس مشروع مناقصة تلزيم  -
 صور. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة عيتيت  -
 إعداد دراسة للتغذية اإلصطناعية لآلبار الساحلية. -
 قضاء البترون. –بلدة تنورين مناقصة تلزيم إنشاء شبكات ري ومحاقن في  -
 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة عيناتا  -
 قضاء جبيل. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة نهر إبراهيم  -
 قضاء البقاع الغربي. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة مشغرة  -

 
 وزارة المالية

 المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع. تلزيم تأهيل الطابق األول فيمناقصة  -
د التراخيص والخدمات المطلوبة للقيام بتشغيل نظام إدارة األجور للموظفين يمناقصة تلزيم تجد -

 .Oracle Payrollوالمتقاعدين في الدولة اللبنانية الذي يعمل على برنامج 
 .Oracleمناقصة تلزيم تأمين رخص برامج  -
 .Storageرامج بن تلزيم تأميمناقصة  -
 مناقصة تلزيم شراء أحبار. -

 
 الزراعةوزارة 

 .تلزيم تأمين صيانة المباني التابعة للمديرية العامة للزراعةمناقصة  -
 مناقصة تلزيم تقديم مواد مخبرية )شراء كواشف مخبرية لزوم مختبر الصحة الحيوانية في الفنار(. -
 لألزهار وشتول الزينة اللبنانية.وض تلزيم إقامة معارض مناقصة/استدراج عر  -
 مناقةص تلزيم تأمين تجهيزات معلوماتية لزوم غرفة الخادم المركزي. -
 مناقصة تلزيم ترويج للنبيذ اللبناني في الخارج. -

 2020شباط 
 

 وزارة المالية
 مناقصة تلزيم تركيب أجهزة إطفاء حريق وحماية. -
 .Web Proxyبرامج مناقصة تلزيم تأمين  -
 .NOCمناقصة تلزيم تأمين أجهزة وبرامج  -
 .IPS (Data Centers Firewalls)مناقصة تلزيم تأمين برامج  -
 .Privileged Access Managementمناقصة تلزيم تأمين برامج  -
 مناقصة تلزيم شراء أجهزة خوادم رئيسية. -
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 وزارة اإلتصاالت
 المديرية العامة لإلنشاء والتجهيز

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

 مناقصة تلزيم مشروع شراء أعمدة خشبية هاتفية. -
 

 وزارة اإلعالم
 مناقصة تلزيم تقديم مفروشات مكتبية لزوم وزارة اإلعالم. -
 ات مكتبية لزوم اإلذاعة اللبنانية.تجهيز ومفروشات و مناقصة تلزيم شراء أثاث  -

 
 وزارة البيئة

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

 وزارة الزراعة
 مناقصة تلزيم تأمين مفروشات لزوم المديرية العامة للزراعة. -
 مناقصة تلزيم ترويج للمنتوجات اللبنانية في الخارج. -
 مناقصة تلزيم تأمين تجهيزات مختلفة. -
 مناقصة تلزيم تقديم صيانة نظام ادارة الشتول والبذور ونظام إدارة اإلستيراد والتصدير. -

 
 وزارة الطاقة والمياه

 بعلبك. –مناقصة تلزيم إنشاء سد وبحيرة في راس بعلبك  -
 بعلبك. –حوش تل صفية في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 بعلبك. –بئر  مزرعة أم التوت  مناقصة تلزيم تجهيز -
 عاليه. –البساتين في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 عاليه. –الرجمة في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الكورة. –المجدل في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الكورة. –بتعبورة في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 عكار. –مناقصة تلزيم إنشاء خزان في بلدة الهد  -
 قضاء الشوف. –لزيم إنشاء شبكة مياه الشرب في بلدة شحيم مناقصة ت -
 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم انشاء خزانات في بلدات حام ومعربون  -
 قضاء عاليه. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة لمياه الشفة في بلدة شارون  -
 قضاء المتن. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة لمياه الشرب في بلدة قرنة الحمرا  -
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 قضاء صور. –تلزيم مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي في بلدة قدموس مناقصة  -
 قضاء صيدا. –مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي في بلدة بنعفول  -
 صور.  -السماعية  –دير قانون  –لصرف الصحي في بلدات راس العين امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 قضاء صيدا. –في بلدة رومين  لصرف الصحيامناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 .جزينقضاء  – زحلتالصرف الصحي في بلدة امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 النبطية. –نبع الطاسة جزين شبكات الصرف الصحي في مناقصة تلزيم حماية  -
 النبطية. –كفرفيال -جباع-لصرف الصحي في عين قاناامناقصة تلزيم إستكمال خط  -
 بعلبك. –صائية في بلدة المريجات مناقصة تلزيم حفر بئر إستق -
 قضاء الشوف. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة خربة البطم  -
 قضاء جزين. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة تلة وشطاحة  -
 عكار. -مناقصة تلزيم مشروع حفر بئر إستقصائية في بلدة برقايل  -
 قضاء عكار. –ة زوق الحبالصة مناقصة تلزيم حفر بئر استقصائية في بلد -
 قضاء بشري. –مناقصة تلزيم إنشاء بركة للري في بلدة بقرقاشا  -
 بعلبك. –مناقصة تلزيم إنشاء وتأهيل أقنية ري في راس بعلبك  -
 قضاء الهرمل. –ري ومحاقن في بلدة الهرمل  ةمناقصة تلزيم إنشاء شبك -
 المنية الضنية. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة بقرصونا  -
 جبيل. –مشمش  في مناقصة تلزيم تجهيز بئر -

 
 2020آذار 

 
 وزارة الصحة العامة

 مناقصة تلزيم تقديم مطبوعات مختلفة. -
 

 وزارة المالية
 .Intergator  مناقصة تلزيم تأمين تجهيزات وبرامج وخدمات إلنشاء مشروع -
 .SOCمناقصة تلزيم شراء أجهزة وبرامج  -
 .FireWalls (Perimiter)مناقصة تلزيم تأمين برامج  -
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 وزارة األشغال العامة والنقل
 المديرية العامة للطرق والمباني

 قاع )أشغال إنارة وكهرباء(.ال –الحدود السورية –استدراج عروض أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد شتورا  -
القاع )تعبيد وتزفيت وأعمال  –الحدود السورية  –استدراج عروض أشغال تأهيل وصيانة أوتوستراد شتورا  -

 صناعية وأشغال سالمة عامة مختلفة(.
 .حاصبيا( –مرجعيون–الناقورة ومحول الزهراني النبطية–أوتوستراد صوراستدراج عروض تأهيل وصيانة  -

 المديرية العامة للنقل البري والبحري
 مناقصة تلزيم استكمال أعمال مرفأ طرابلس. -

 العامة للطيران المدنيالمديرية 
 .( لزوم مصلحة األرصاد الجويةBuoysمناقصة تلزيم تقديم وتركيب عّوامات بحرية لرصد حال البحر ) -

 
 وزارة الطاقة والمياه

 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم تأهيل بحيرة في رأس بعلبك  -
 حاصبيا. –مناقصة تلزيم إنشاء سد وبحيرة في ابل السقي  -
 بعلبك. –النبي عثمان في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 قضاء بعلبك. –بيت مشيك  –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في بلدة وادي أم علي  -
 جبيل. –حجوال في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الشوف. –المشرف في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الشوف. –بسابا في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الشوف. –بتلون في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 عاليه. –عبيه في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 عاليه. –الغابون في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 زغرتا. -مناقصة تلزيم مشروع تجهيز بئر في أيطو  -
 البترون. -مناقصة تلزيم مشروع تجهيز بئر في حلتا  -
 قضاء عكار. –بلدة المونسة  مناقصة تلزيم إنشاء شبكة لمياه الشفة في -
 قضاء النبطية. –مناقصة تلزيم إنشاء خطوط لمياه الشفة في بلدة صربا  -
مناقصة تلزيم إنشاء خزانات وشبكات لمياه الشفة في بلدات النبي إيال، تمنين التحتا، تمنين الفوقا،  -

 .الهرمل بعلبك -، بدنايل، بيت شاما، طاريا، حوش الرافقة، حوش النبي قصرنبا
غريفة، علمات، عين دارة، الصوانة بمريم، مناقصة تلزيم إنشاء خزانات وشبكات لمياه الشفة في بلدات  -

 .محافظة جبل لبنان –بريح 
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نشاء محطة ضخ البرغلية جنوبي المدينة –مناقصة تلزيم إستكمال شبكات ضمن محطة صور  -  –، وا 
 قضاء صور.

 –رشعين  –حرف أردة  –أردة  –مناقصة تلزيم إنشاء شبكات الصرف الصحي في بلدات بوصيت  -
أيطو  –زغرتا  –كفرياشيت  –مجليا  –حريقص  –كفريا  –مرياطة  –حارة الفوار  –علما  –كفرقالدس 

 قضاء زغرتا. –مزرعة التفاح  –وادي الريحان  –
( رحبة -سنديانة زيدان  – عندقت –ات )القبيات لصرف الصحي في بلدامناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -

 محافظة عكار.
 عكار. – بحيرة الكواشرةفي شبكات الصرف مناقصة تلزيم حماية  -
 المتن. –مناقصة تلزيم اشناء شبكات الصرف الصحي في بلدة زرعون  -
 عكار. –مناقصة تلزيم انشاء شبكات الصرف الصحي في بلدة تلعباس الغربي  -
 قضاء عكار. –لصرف الصحي في بلدة قبعيت امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
 قضاء عكار. –لصرف الصحي في بلدة رماح امناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -
حردين  –بنهران  -وادي بشمزين -لصرف الصحي في بلدات وديان الكورةامناقصة تلزيم إنشاء شبكات  -

 .قضاء الكورة –فيع  –
 البترون. ستكمال اشغال ضمن منظومة كفرحلدابلدة اللقلوق والصرف الصحي في اشبكات  مناقصة تلزيم -
 جبيل. –منظوفة الصرف الصحي في بلدة العاقورة انشاء مناقصة تلزيم  -
 قضاء عكار. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة العوينات  -
 عكار. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة النخلة  -
 الكورة. –تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة بطرام مناقصة  -
 بشري. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة حدث الجبة  -
 قضاء كسروان. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة يحشوش  -
 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة نبحا  -
 قضاء بعلبك. –العالق  -داي مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة بو  -
 عكار. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة قبعيت  -
 مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في قرى قضاء بعلبك. -
 .عكارمناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في قرى قضاء  -

 
 وزارة التربية والتعليم العالي

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



 21 من 19 صفحة
 

 وزارة الزراعة
 مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما لزوم مديرية الثروة الزراعية.لمناقصة تلزيم أجهزة وآالت مخبرية  -
 مناقصة تلزيم صيانة كافة وسائل النقل التابعة للمديرية العامة للزراعة. -
 مناقصة تلزيم تأهيل المراكز الحرجية. -
 مناقصة تلزيم تأهيل المراكز الزراعية. -
 مناقصة تلزيم مشاريع تحريج. -
 مناقصة تلزيم تشجير طرقات. -
 مناقصة تلزيم تقديم مصائد وفرمونات لزوم مديرية التنمية الريفية. -

 
 اإلعالموزارة 

 لمحطة إرسال اإلذاعة في شوكين أو جبل صافي. FMتوريد وشراء جهاز إرسال مناقصة تلزيم تقديم  -
 
 2020نيسان 

 
 الصحة العامةوزارة 

 ومستحضرات بحكم الدواء.مناقصة تلزيم تقديم أدوية  -
 

 وزارة الزراعة
 مناقصة تلزيم تقديم أدوية لمكافحة الحشرات واألمراض. -
 مناقصة تلزيم تقديم شتول مثمرة محلية مصدقة. -
 المديرية العامة للزراعة في بئر حسن. –مناقصة تلزيم شبكة المعلوماتية في وزارة الزراعة  -
 قديم مصائد وفرمونات ومبيدات زراعية لزوم مديرية الثروة الزراعية.مناقصة تلزيم ت -
 مناقصة تلزيم تقديم لقاحات وأدوية بيطرية ومطهرات لزوم مديرية الثروة الحيوانية. -
 مناقصة تلزيم إنشاء حدائق عامة. -

 
 وزارة التربية والتعليم العالي

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

 
 
 



 21 من 20 صفحة
 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 المديرية العامة للطيران المدني

لزوم  (Radiosonde Equipmentمناقصة تلزيم تقديم وتركيب أجهزة لسبر األجواء العليا وتوابعها ) -
 .مصلحة األرصاد الجوية

 والبحريالمديرية العامة للنقل البري 
 مناقصة تلزيم استكمال أعمال مرفأ المنيه. -
 مناقصة تلزيم إنشاء أرصفة الميناء وأعمال تأهيل وصيانة مرفأ األوزاعي. -

 
 وزارة المالية

 اسية للمكاتب.راء قرطمناقصة تلزيم ش -
 

 وزارة الطاقة والمياه
 البترون. –مناقصة تلزيم إنشاء خطوط جر وخزانات لجر مياه سد وبحيرة بلعا  -
 المتن. –مناقصة تلزيم إنشاء خطوط جر وخزانات لجر مياه سد وبحيرة بقعاتا  -
 بعلبك. –برقا في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 بعلبك. –قصرنبا في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 بعلبك الهرمل. –مناقصة تلزيم تجهيز بئر في معربون  -
 الهرمل. –البعول  -زغرين في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الهرمل. –بريصا في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الهرمل. –الحريقة في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 جبيل. –بخعاز  -البربارة في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 الشوف. –شوريت في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 النبطية. –بنت جبيل  –عيتا الجبل في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 جزين. –جزين في م تجهيز بئر مناقصة تلزي -
 الكورة. –بشمزين في مناقصة تلزيم تجهيز بئر  -
 قضاء بنت جبيل. –رميش مناقصة تلزيم إنشاء شبكة مياه الشفة في بلدة  -
 قضاء الشوف. –الفوارة في بلدة  الشربمياه لشبكة خزان و مناقصة تلزيم إنشاء  -
 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم انشاء شبكة توزيع لمياه الشفة في بلدة راس بعلبك  -
مناقصة تلزيم إنشاء خزانات وشبكات توزيع وجر لمياه الشرب في بلدات جويا، بافليه، عدلون، عنقون،  -

 النبطية. –البيسارية، دبين خربة سلم 
عادته إلى حدوده الطبيعية.مناقصة تلزيم أشغال تهذيب وتقويم ورفع التعديات عن مجرى  -  نهر الليطاني وا 
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مناقصة تلزيم أشغال تهذيب وتقويم ورفع التعديات عن كافة األنهر واألمالك العمومية النهرية في كافة  -
 المناطق اللبنانية في كافة المحافظات.

نشاء ساتر ترابي خرساني -  .مناقصة تلزيم أشغال حماية في النهر الكبير الجنوبي واألسطوان وا 
 قضاء بعلبك الهرمل. –مناقصة تلزيم حفر بئر استقصائية في بلدة سرعين الفوقا  -
 قضاء بعلبك الهرمل. – بودايمناقصة تلزيم حفر بئر استقصائية في بلدة  -
 قضاء بعلبك. –مناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة حدث بعلبك  -
 بعلبك.– نحلةمناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة  -
 .الهرمل – الدموممناقصة تلزيم حفر بئر إستقصائية في بلدة  -
 الشوف. –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة الفريديس الباروك  -
 مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في قرى قضاء عاليه. -
 مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في قرى قضاء المتن. -
 تن.الم –مناقصة تلزيم إنشاء شبكة ري في بلدة بسكنتا  -
 وزارة الطاقة، كورنيش النهر. –مناقصة تلزيم أشغال الصيانة العامة للمبنى المركزي  -


