
 

 اٌشبسٌخ ثؼذ رؼجئزٗ ِٓ لجً اٌجٙخ contact@ppa.gov.lbٍٙئخ اٌششاء اٌؼبَ ٌ االٌىزشًٚٔ جشٌذاٌػٍى  wordٌُشجى اسعبي ٘زا إٌّٛرج ثظٍغخ 

 دعىة نإلعالٌ عٍ يزايذة عًىييت
 2222.ػ.ع/ه/4ػًّلا ثبٌّزوشح سلُ 

 99/8/2222اٌظبدسح ػٓ سئٍظ ٍ٘ئخ اٌششاء اٌؼبَ ثزبسٌخ 

 اٌّذٌشٌخ اٌؼبِخ ٌشئبعخ ِجٍظ اٌٛصساء إسى انجهت انشاريت

 اٌغشاي اٌىجٍش –سٌبع اٌظٍح  –ثٍشٚد  عُىاٌ انجهت انشاريت

 

 يعهىياث عٍ انصفقت

  رقى انتسجيم

 / دساجخ ٔبسٌخ غٍش طبٌحخ ٌٍغٍش اٌؼبئذح ٌٍّذٌشٌخ اٌؼبِخ ٌشئبعخ ِجٍظ اٌٛصساء 99ِضاٌذح ػٍِّٛخ ٌجٍغ / عُىاٌ انصفقت

 وصف انصفقت

/ دساجخ ٔبسٌخ غٍش طبٌحخ ٌٍغٍش ػبئذح ٌٍّذٌشٌخ اٌؼبِخ ٌشئبعخ ِجٍظ 99رٙذف ٘زٖ اٌّضاٌذح اٌؼٍِّٛخ إٌى ثٍغ /

ع اٌذساجبد إٌبسٌخ وّجّٛػخ ٚاحذح غٍش لبثٍخ ٌٍزجضئخ ِٚحذدح بجاٌحىًِٛ ثٍشٚد، رُ اٌٛصساء ِٚزٛاجذح فً اٌغشاي 

 ./ ِٓ دفزش اٌششٚؽ اٌخبص ٌٙزٖ اٌّضاٌذح9االٔٛاع ٚاالٚطبف فً اٌٍّحك سلُ /

 دساجبد ٔبسٌخ َىع انتهزيى

 رمذٌُ أعؼبس  ػٍى أعبط ِضاٌذح ػٍِّٛخ انتهزيىغريقت 

 ارساء انتهزيى

ِؤلزبا ٌّٓ ٌزمذَ ثأػٍى عؼش ٌىبًِ اٌظفمخ، ارا رغبٚد االعؼبس ثٍٓ اٌؼبسػٍٓ أُػٍذد اٌظفمخ ثطشٌك ٌُغٕذ االٌزضاَ 

اٌظشف اٌّخزَٛ ثٍٓ اطحبثٙب دْٚ عٛاُ٘ فً اٌجٍغخ ٔفغٙب، فبرا سفؼٛا رمذٌُ ػشٚع جذٌذح اٚ ارا ظٍذ ػشٚػُٙ 

 ٌٚخِزغبٌٚخ ُػٍٓ اٌٍّزضَ اٌّؤلذ ثطشٌمخ اٌمشػخ ثٍٓ اطحبة اٌؼشٚع اٌّزغب

   / )ِئخ ٚاسثؼخ ػشش ٍٍِْٛ ٌٍشح ٌجٕبٍٔخ(994,222,222/ رُ ٚػغ لٍّخ رمذٌشٌخ ٌٍّششٚع   انقيًت انتقذيريت نهًشروع

 ال ٌٛجذ بذل دفتر انشروغ

 غٍش ِزٛفش نغاث أخري

 يعايير وإجراءاث

اٌزجبسي ٚفً غشفخ اٌزجبسح  ٌمجً ٌإلشزشان فً ٘زٖ اٌّضاٌذح اٌّؤعغبد ٚاٌششوبد اٌزجبسٌخ اٌّغجٍخ سعٍّب فً اٌغجً

اٌّغزٕذاد اٌزبٌٍخ ، ٚاٌزً ال ٌحك ٌٗ  اٌؼبسع أْ ٌمذَػٍى ٚ. ٚاٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ حغت األٔظّخ اٌّشػٍخ اإلجشاء

 ٚفمب" ٌٍزفظًٍ اٌزبًٌ: ،اٌّؤلذ فً حبي ػذَ سعٛ اإلٌزضاَ ػٍٍٗ ٍِٓأإعزشداد أي ِٕٙب ثئعزثٕبء اٌز

 اٌّغزٕذاد اإلداسٌخ: ِغٍف: ػّٓ ٚالا أ

ؽبثغ ِبًٌ  ، ػٍٍٗ( اٌّشفك سثطبا 9رظشٌحب" ٌإلشزشان ثبٌّضاٌذح اٌؼٍِّٛخ ِغ رؼٙذ ٚفمب ٌٍّٕٛرج سلُ ) -9

 ي.ي.( )لبْٔٛ سعُ اٌطبثغ اٌّبًٌ(. 52.222ثمٍّخ خّغٍٓ أٌف ٌٍشح ٌجٕبٍٔخ )

 .ٍِٓ اٌّؤلذ اٌّحذد ثّٛجت اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ دفزش اٌششٚؽأاٌز  -2

جٍغخ  ػٓ اإلراػخ اٌزجبسٌخ ال ٌؼٛد ربسٌخ رظذٌمٙب ألوثش ِٓ عزخ أشٙش ِٓ ربسٌخ ذلخطٛسح ِظ  -3

 اٌزٍضٌُ.

جٍغخ  طٛسح ِظذلخ ػٓ ثشاءح رِخ ِٓ اٌظٕذٚق اٌٛؽًٕ ٌٍؼّبْ االجزّبػً عبسٌخ اٌّفؼٛي ثزبسٌخ  -4

ِغجٍخ فً اٌّؤعغخ  ٚأٚ شبٍِخ( رثجذ ثأْ اٌششوخ أاٌزٍضٌُ )طبٌحخ ٌإلشزشان فً إٌّبلظبد اٌؼٍِّٛخ 

 .ِؤعغخ غٍش ِغجٍخ" ٚأاٌؼّبْ اإلجزّبػً ٌٚشفغ وً ػشع ٌزوش ػٍٍٗ ػجبسح "ششوخ 

ٌووذٌٙب  ْ اٌؼووبسع ِغووجًألخ ػووٓ اإلفووبدح ِووٓ غشفووخ اٌزجووبسح ٚاٌظووٕبػخ ٚاٌضساػووخ رثجووذ ثووطووٛسح ِظووذ    -5

 طبٌحخ ثزبسٌخ جٍغخ اٌزٍضٌُ )طبٌحخ ٌإلشزشان فً إٌّبلظبد اٌؼٍِّٛخ(.

رظذٌمٙب ألوثش  ال ٌؼٛد ربسٌخ ،ِذٌشٌخ اٌٛاسداد -ٙبدح اٌزغجًٍ فً ٚصاسح اٌّبٌٍخ لخ ػٓ شطٛسح ِظذ    -6

 ِٓ عزخ أشٙش ِٓ ربسٌخ جٍغخ اٌزٍضٌُ.

ال  ،ٌٙب ػٓ شٙبدح اٌزغجًٍ فً اٌؼشٌجخ ػٍى اٌمٍّخ اٌّؼبفخ إرا وبْ اٌؼبسع خبػؼبا  ذ لخطٛسح ِظ -7

ػٓ إفبدح ػذَ  لخٚ طٛسح ِظذ  أٌزٍضٌُ. ٌؼٛد ربسٌخ رظذٌمٙب ألوثش ِٓ عزخ أشٙش ِٓ ربسٌخ جٍغخ ا

ِٓ ربسٌخ جٍغخ اٌزٍضٌُ  اٌزغجًٍ ٌٍؼبسػٍٓ غٍش اٌّغجٍٍٓ ال ٌؼٛد ربسٌخ رظذٌمٙب ألوثش ِٓ عزخ أشٙش

 اٌزٕفٍز. ٚفً ٘زٖ اٌحبٌخ ٌٍزضَ اٌؼبسع ثغؼشٖ ٚإْ أطجح ِغجًل" فً فزشح

 تحبط إرا ٚلغ اٌؼشع شخض غٍش وبرت اٌؼذيِٛلؼب" ِٓ  اٌمبًٔٛٔزفٌٛغ اٌلخ ػٓ ذ  طٛسح ِظ -8

ربسٌخ شٙش ِٓ ( أ6) زٛلٍغ ػٓ اٌششوخ ال ٌؼٛد ربسٌخ رظذٌمٙب ألوثش ِٓبٌث فٛػٍٓاٌّأٚ أحذ ٌّؤعغخ ا

 جٍغخ اٌزٍضٌُ.

ٌؼٛد ربسٌخ  شبٍِخ طبدسح ِٓ اٌغجً اٌزجبسي ٚػبئذح ٌٍششوخ أٚ اٌّؤعغخ ال ػٓ إفبدحخ ذ لطٛسح ِظ -9

 ِٓ ػّٓ: سٌخ جٍغخ اٌزٍضٌُ ػٍى أْ رزؼّٓ ٘زٖ اإلفبدحأوثش ِٓ عزخ أشٙش ِٓ رب رظذٌمٙب

 أعّبء اٌّفٛػٍٓ ثبٌزٛلٍغ ػٓ اٌششوخ أٚ اٌّؤعغخ.  -

 .ِٛػٛع اٌششوخ أٚ ِؤعغخ  -

 ٛلٛػبد اٌجبسٌخ ػٍى اٌششوخ أٚ اٌّؤعغخ.اٌ بفخو  -

ٍششوبد ٌ ثبٌٕغجخاإلعٍّخ  أعّبء اٌششوبء ٚاٌّغبٍّ٘ٓ فً اٌششوخ ٚال عٍّب ثٍبْ أعّبء حٍّخ األعُٙ  -

 اٌّغبّ٘خ.

ِٓ عزخ  بدح ػذَ اإلفًلط ِٓ اٌّحىّخ اٌّخزظخ ال ٌؼٛد ربسٌخ رظذٌمٙب ألوثشفلخ ػٓ إذطٛسح ِظ -92

 أشٙش ِٓ ربسٌخ جٍغخ رٍضٌُ.

ِٓ عزخ  زظفٍٗ ِٓ اٌّحىّخ اٌّخزظخ ال ٌؼٛد ربسٌخ رظذٌمٙب ألوثشاٌ إفبدح ػذَػٓ  ذلخطٛسح ِظ -99

 .أشٙش



 

 اٌشبسٌخ ثؼذ رؼجئزٗ ِٓ لجً اٌجٙخ contact@ppa.gov.lbٍٙئخ اٌششاء اٌؼبَ ٌ االٌىزشًٚٔ جشٌذاٌػٍى  wordٌُشجى اسعبي ٘زا إٌّٛرج ثظٍغخ 

 إٌضا٘خ )ِشفك ثذفزش اٌششٚؽ(.غزٕذ رظشٌح ِ -92

 :ِغٍف األعؼبس : ػّٓثبٍٔبا 

 (.2إٌّٛرج اٌّحذد فً اٌٍّحك سلُ ) ػشع أعؼبس ِفظً ٚفمبا  اٌّغٍف اٌثبًٔؼّٓ ٌز -

ِفمطبا ٚاألسلبَ وبٍِخ دْٚ أي حه أٚ شطت أٚ رحٌٛش أٚ رطشٌظ أٚ حشٛح ٚثبٌؼٍّخ عؼبس األ ثٍبْ ٚػغٌجت  -

ٚ  إٚإرا  ،اٌؼشع فمؾ رحذ ؽبئٍخ سفغاٌٍجٕبٍٔخ  ٌؤخز ، ْ ثبألحشفٚ  ذغؼش اٌّػٓ اٌْ ثبألسلبَ خزٍف اٌغؼش اٌّذ

 ٚخبٌٍبا ِٓ وً رحفع أٚ إعزذسان.ْ ثبألحشف، ٚ  ذثبٌغؼش اٌّ

 

 تىاريخ/ يهم/ أياكٍ

 .(ظٙشاا  اٌثبٍٔخ ػشش ٚإٌظف( ػٍى اٌغبػخ )32/9/2223رحذٌذ اٌزبسٌخ ) يىعذ جهست انتهزيى )فتخ انعروض(

 اٌثبٍٔخ ػشش ظٙشاا(( ػٍى اٌغبػخ )32/9/2223رحذٌذ اٌزبسٌخ ) انعروض نتقذيىانًىعذ انُهائي 

 خفٍغ ِذح اإلػًلْ.رٌُ ٌزُ  تخفيط يذة اإلعالٌ

 .(اٌثبٍٔخ ػشش ٚإٌظف ظٙشاا ( ػٍى اٌغبػخ )22/9/2222رحذٌذ اٌزبسٌخ ) غهباث االستيعاحي نتقذيى انًىعذ انُهائ

عهً غهباث انًىعذ انُهائي نهرد 

 االستيعاح
 .(اٌثبٍٔخ ػشش ٚإٌظف ظٙشاا ػٍى اٌغبػخ ) (24/9/2223رحذٌذ اٌزبسٌخ )

 يذة صالديت انعرض
ػٍى أْ رٕزًٙ ثزبسٌخ  ،سٌخ إٌٙبئً ٌزمذٌُ اٌؼشٚعحٍخ اٌؼشع ثثًلثٍٓ ٌِٛبا ِٓ اٌزبرحذد ِذح طًل

2/3/2223. 

 .شبسع سٌبع اٌظٍح، اٌغشاي اٌىجٍش ثٍشٚد،/   ِجٍظ اٌٛصساءاٌّذٌشٌخ  اٌؼبِخ ٌشئبعخ   يكاٌ استالو دفتر انشروغ

 يكاٌ تقذيى انعروض 

ثبٌجشٌذ اٌّؼّْٛ أٚ ثزغٍٍّٙب ثبٌٍذ اٌؼبِخ ٌشئبعخ ِجٍظ اٌٛصساء  رشعً اٌؼشٚع إٌى اٌّذٌشٌخ 

اٌزٍضٌُ.  لجً اٌغبػخ اٌثبٍٔخ ػشش ِٓ آخش ٌَٛ ػًّ ٌغجك اٌٍَٛ اٌّحذد ٌجٍغخ اٌذٌٛاْلٍُ  إٌىِجبششح 

 ٚال ٌمجً ثغٍش ٘برٍٓ اٌٛعٍٍزٍٓ ٚال ٌجٛص اعزشجبع اٌؼشٚع أٚ رؼذٌٍٙب أٚ إوّبٌٙب ثؼذ رمذٌّٙب.

 .ثٍشٚد، شبسع سٌبع اٌظٍح، اٌغشاي اٌىجٍش/  اٌّذٌشٌخ  اٌؼبِخ ٌشئبعخ ِجٍظ اٌٛصساء  يكاٌ تقييى انعروض

 

 ظًاٌ انعرض

 قيًت ظًاٌ انعرض
ن ليرة ياليم/ل0ل0 )فقط عشرة 0101110111/قيمة التأمين المؤقت لإلشتراك في المزايدة بمبلغ وقدره :  حددت
 .ة(لبناني

 .32/3/2223، ػٍى أْ رٕزًٙ ثزبسٌخ ػٓ ِذح طًلحٍخ اٌؼشع ٌِٛبا  28رحذٌذ ِذح طًلحٍخ ػّبْ اٌؼشع   يذة صالديت ظًاٌ انعرض

 

 سعر اإلفتتاح

 قيًت سعر اإلفتتاح
 )فمؾ ِئخ ٚأسثؼخ ػشش ٍٍِْٛ ٌٍشح ٌجٕبٍٔخ(/ٌٍشح ٌجٕبٍٔخ 994,222,222/حذد ثّجٍغ ٚلذسٖ 
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