
كة  البلدية / اسم الشر تفصيل  الدفعة  الحجز  التصفية  ي 
 
قرار رقم / السند القانون التاري    خ  القيمة 

Ever East  ي
اض  عقد اتفاق بالتر 122 1 102 10/1/2015 8,800,000                  

إدارة ستاركو االيجار السنوي  11 1 324-325-326-327-328 12/30/2016 964,934,000             

وزارة االتصاالت  2015حزيران لعام-ايار-فواتتر االتصاالت  عن اشهر نيسان  9 1 فواتتر االتصاالت  1/24/2017 20,436,000               

بلدية مشمش 2015الفصل الرابع عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة  30 1 22 3/2/2017 27,392,000               

ي 
برنامج االمم المتحدة االنمائ  2017الدفعة االوىل للعام  31 2 29 3/13/2017 1,306,000,000          

يخا  بلدية قتر 2016الفصل الرابع عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 32 3 30 3/13/2017 49,257,000               

بلدية مشمش 2016الفصل االول عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 33 4 31 3/13/2017 32,012,000               

ي 
اتحاد بلديات الشوف السويجائ 

من شهر آذار ولغاية حزيران -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة

2016 34 5 32 3/13/2017 5,540,000                  

وزارة االتصاالت  2015من شهر تموز ولغاية ايلول  35 2 فواتتر االتصاالت  3/13/2017 21,867,000               

بلدية مشمش ي عام 
2016الفصل الثائ  51 6 35 3/23/2017 32,276,000               

وزارة االتصاالت  ين االول ولغاية شهر كانون االول  2015من شهر تشر 52 3 فواتتر االتصاالت  3/24/2017 20,147,000               

ي سي نتوركس 
ي ئر كة ئر

شر عقد مصالحة  107 2 37 3/28/2017 8,140,000                  

بلدية خربة سلم  2016الفصل الرابع -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 70 7 45 4/10/2017 29,745,000               

بلدية بعلبك  ي عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة
2016الفصل الثائ  72 8 47 4/25/2017 355,875,000             

بلدية بعلبك  2016الفصل الثالث -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 73 9 48 4/25/2017 325,713,000             

اتحاد بلديات قضاء صور  2016الفصل االول عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 74 10 49 4/25/2017 244,528,000             

يخا  بلدية قتر 2016الفصل الثالث -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 75 11 50 4/25/2017 53,268,000               

بلدية خربة سلم  2016الفصل الثالث -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 76 12 51 4/25/2017 29,884,000               

وزارة اإلتصاالت

ي وشباط 
اشهر استئجار الخطوط ثالث  +2016فواتتر اإلتصاالت عن اشهر كانون الثائ 

2017اشهر عام 87 4 فواتتر االتصاالت  5/4/2017 19,472,000               

جاي كاي سي سي  ي 
اض  عقد اتفاق بالتر 114 1 57 5/5/2017 24,000,000               

وزارة اإلتصاالت 2016فواتتر اإلتصاالت عن اشهر آذار ونيسان عام  138 5 فواتتر االتصاالت  6/28/2017 14,212,000               

ي 
برنامج االمم المتحدة االنمائ  وع النفايات الصلبة  الدفعة االوىل من مشر 180 13 87 7/27/2017 753,750,000             

ي 
برنامج االمم المتحدة االنمائ  2017الدفعة الثانية للعام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 183 14 99 9/6/2017 1,306,000,000          

يخا  بلدية قتر ي عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة
2017الفصل الثائ  248 16 158 12/1/2017 68,982,000               

يخا  بلدية قتر 2017الفصل االول عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 249 19 159 12/1/2017 51,405,000               

بلدية مشمش 2016الفصل الرابع -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 250 20 160 12/1/2017 34,212,000               

اتحاد بلديات قضاء صور  2016الفصل الرابع عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 251 18 161 12/1/2017 316,703,000             

اتحاد بلديات قضاء صور  ي عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة
2016الفصل الثائ  254 17 162 12/1/2017 328,338,000             

وزارة اإلتصاالت ية الدولية  متوجبات مالية عىل خطوط االتصال التأجتر 252 7 فواتتر االتصاالت  12/4/2017 103,875,000             

وزارة اإلتصاالت  2016فواتتر الهاتف المحلية والدولية عن اشهر ايار وحزيران عام  253 6 فواتتر االتصاالت  12/4/2017 14,853,000               

بلدية مشمش 2016الفصل الثالث عام - مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 266 21 177 12/8/2017 34,324,000               

بلدية مشمش 2017الفصل االول عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 267 22 178 12/8/2017 33,141,000               

اتحاد بلديات المنية  2016اشهر ايار وحزيران عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 268 23 179 12/8/2017 61,973,000               

اتحاد بلديات قضاء صور  2016الفصل الثالث عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 269 24 180 12/8/2017 226,369,000             

اتحاد بلديات المنية  2016الفصل الرابع عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 270 25 181 12/8/2017 242,996,000             

اتحاد بلديات المنية  2016الفصل الثالث عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 271 26 182 12/8/2017 179,527,000             

ة لبنانية2017حركة الرصف لعام   فوق الخمسة ماليير  لير



ي 
اتحاد بلديات الشوف السويجائ  2017الفصل االول عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 310 27 186 12/14/2017 76,710,000               

بلدية الخيام  ي عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة
2016الفصل الثائ  311 28 187 12/14/2017 44,739,000               

بلدية الخيام  2016الفصل الثالث عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 312 29 188 12/14/2017 69,013,000               

ي 
اتحاد بلديات الشوف السويجائ  2016الفصل الرابع عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 313 30 189 12/14/2017 65,298,000               

بلدية الخيام  2016الفصل الرابع عام -مساهمة المكتب لتشغيل وصيانة معمل النفايات الصلبة 314 31 190 12/14/2017 56,000,000               

ي 
برنامج االمم المتحدة االنمائ  2017الدفعة الثالثة للعام  317 32 192 12/18/2017 1,306,000,000          


