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 :نبذة عن تأسيس االتحاد-1

 للموافــقة عــلى انــشاء اتــحاد بــلديات14/8/1999تــقدم تجــمع بــلديات الــضنية بطــلب لــسعادة مــحافظ لبــنان الــشمالي بتــاريخ -

طاران وشمل نطاق االتحاد البلديات التالية : 13730 حيث أقرّ بموجب مرسوم رقم 11/12/2004 وبقي امللف معلقاً حتى ةالضني

 عاصون نمرين وبكوزا بيت الفقس بقرصونا مراح السراج ديرنبوح بخعون كفرشالن سير- - - – - – -  - - -

بقاعصفرين كفرحبو – .

:من بعدها انضمت البلديات التالية 

عزقي السفيرة. – – – – – -: 2005عام  – كفربنني حرف سياد بطرماز عني التينة قرصيتا عيمار 

 مراح السفيرة بحويتا، افقا بشناتا ايزال. – – :2011عام 

 انشئ اتحاد بلديات جرد الضنية وانضم اليه كل من بلديتي طاران ومراح السفيرة  : 2017عام 

انسحبت بلدية نمرين من اتحاد بلديات الضنية وانضمت الى اتحاد بلديات جرد الضنية. : 2018عام 

انسحبت بلدة بيت الفقس من االتحاد. : 2019عام 

عمل االتحاد في ظل منطقة محرومة من كل شيئ إال من طيبة أهلها وجمال طبيعتها وكرمها.

إلى تحــسني نوعــية ومــستوى رؤساء بــلديات الــضنيّة لتنفــيذ مهــمة إنمائــية بحــتة تــهدف  ضنيّةٍ أفــضل تــكاتف  أجل  من  شعار  "تــحت  "
ووضعها عــلى خــارطة االنــماء والــسياحة وتعمــيم الثقــافات الريــاضية استدامتها  الحــياة والحــفاظ عــلى القيــمة الجمالــية للبيــئة وحمــاية 

واالنمائية والتربوية وتوفير األجواء الالزمة الحتضان عملية التطور وهذا ترجم على أرض الواقع من خالل عدّة مشاريع.

 :"كلمة من القلب لرئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية "-2

وقل اعملوا...

ألننا دائماً نقف في نقطة مفصلية بني املاضي واملستقبل، بغضّ النظر عن املكان والزمان والحالة التي نتعامل بها، لذلك يجب علينا

انجازاتنا وتحديد مواقع الضعف فيها لتالفي الوقوع فيها مستقبالً وتحديد دائماً أن نعمل بإتجاهني، إتجاه املاضي وما قمنا به وتقييم

وفقاً لالستراتيجية املرسومة وتعديلها وتطويرها للحصول على فائدة أكبر منها. وإتجاه املستقبل لضبط حركاتنا املستقبلية مواقع القوة

9

 :نبذة عن تأسيس االتحاد-1

 للموافــقة عــلى انــشاء اتــحاد بــلديات14/8/1999تــقدم تجــمع بــلديات الــضنية بطــلب لــسعادة مــحافظ لبــنان الــشمالي بتــاريخ -

طاران وشمل نطاق االتحاد البلديات التالية : 13730 حيث أقرّ بموجب مرسوم رقم 11/12/2004 وبقي امللف معلقاً حتى ةالضني

 عاصون نمرين وبكوزا بيت الفقس بقرصونا مراح السراج ديرنبوح بخعون كفرشالن سير- - - – - – -  - - -

بقاعصفرين كفرحبو – .

:من بعدها انضمت البلديات التالية 

عزقي السفيرة. – – – – – -: 2005عام  – كفربنني حرف سياد بطرماز عني التينة قرصيتا عيمار 

 مراح السفيرة بحويتا، افقا بشناتا ايزال. – – :2011عام 

 انشئ اتحاد بلديات جرد الضنية وانضم اليه كل من بلديتي طاران ومراح السفيرة  : 2017عام 

انسحبت بلدية نمرين من اتحاد بلديات الضنية وانضمت الى اتحاد بلديات جرد الضنية. : 2018عام 

انسحبت بلدة بيت الفقس من االتحاد. : 2019عام 

عمل االتحاد في ظل منطقة محرومة من كل شيئ إال من طيبة أهلها وجمال طبيعتها وكرمها.

إلى تحــسني نوعــية ومــستوى رؤساء بــلديات الــضنيّة لتنفــيذ مهــمة إنمائــية بحــتة تــهدف  ضنيّةٍ أفــضل تــكاتف  أجل  من  شعار  "تــحت  "
ووضعها عــلى خــارطة االنــماء والــسياحة وتعمــيم الثقــافات الريــاضية استدامتها  الحــياة والحــفاظ عــلى القيــمة الجمالــية للبيــئة وحمــاية 

واالنمائية والتربوية وتوفير األجواء الالزمة الحتضان عملية التطور وهذا ترجم على أرض الواقع من خالل عدّة مشاريع.

 :"كلمة من القلب لرئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية "-2

وقل اعملوا...

ألننا دائماً نقف في نقطة مفصلية بني املاضي واملستقبل، بغضّ النظر عن املكان والزمان والحالة التي نتعامل بها، لذلك يجب علينا

انجازاتنا وتحديد مواقع الضعف فيها لتالفي الوقوع فيها مستقبالً وتحديد دائماً أن نعمل بإتجاهني، إتجاه املاضي وما قمنا به وتقييم

وفقاً لالستراتيجية املرسومة وتعديلها وتطويرها للحصول على فائدة أكبر منها. وإتجاه املستقبل لضبط حركاتنا املستقبلية مواقع القوة

9



كبيرة ـمـــفروض التي ـتـــسير ـبـــسرعة  ة  ووفق الـحـــداثة والـتـــطور والعومل حوال  وفق امـلـــستجدات الداـئـــمة نتـيـــجة تغييرـبـــعض األ وتطوـيـــرها 

مواكبتها خصوصاً تلك املتمثلة بوسائل االتصال والتواصل االجتماعي والتكنولوجيا منجهة وباالتصاالت التي نقوم بها مع الدول علينا

وغيرالحكومية وطبعاً أصحاب األيادي البيضاء من أبناء هذا البلد من جهة أخرى. الصديقة والجهات املانحة والجهات الحكومية

تتراوح بــني تنفــيذ األمور الروتينــية البــسيطة وانــشاء املــشاريع املــحدودة املــتاح إن رئــاسة اتــحاد بــلديات هي مهــمة وليــست وظيــفة. وهي 

ً بسيطاً وعمالً محدوداً. تمويلها من الصندوق البلدي املستقل. وفي هذه الحالة يكون الوضع مقبوالً ولو أن ذلك ال يتطلب سوى مجهودا

ً متواصالً وعمالً دؤوباً تكون واما أن تكون تلك ً كبيرةً وسهرا الغاية منه إنماء املنطقة وتأمني التمويل املهمة غير محدودة وتتطلب جهودا

وضع املنطــقة عــلى خــارطة اإلنــماء الالزم ملــشاريع تنمــوية محــرومة منــها إلى  إضافة  مرّ العــصور  ولم تعرفــها عــلى  والــسياحة املنطــقة 

واإلقتصادية والتربوية وتوفير األجواء الالزمة الحتــضان عملية والسياحة البيئية واالعالن وتعميم الثقافات الرياضية والبيئية واإلنمائــية

التطور...

الشفافية املطلقة واملشاركة الفعلية مع وإذاكنا قد اخترنا الطريق املجتمع املدني أو الديقراطية :الشاقة فإن ذلك يتطلب شيئني أساسيني

التشاركية.

من يتــعاطى العــمل الــعام حتى لو أن الــقانون لم يــكن يــسمح بذلك واليزال املــشرّع واجب عــلى كل  يــضع عراقــيل الــشفافيّة املطلــقة هي 

عديدة أمام حق الحصول على املعلومات وحتى لو أن مشروع الحصول على البيانات واملعلومات سيبقى بدون مراسيم تنظيمية وحتى

بأن مــبدأ الــشفافية املطلــقة يــجب أن يطــبق ونــقول لو أن هذا املــوضوع قد "الــشفافية املطلــقة وليــست يـُـزعج البــعض إنــما نــحن مؤمــنون  "
اتحاد البلديات هي لخدمة أبناء املنطقة فيجب على أهالي وسكان املقيّدة ألنه ال توجد شفافية مقيّدة أو "مجتزأة. وكما أنّ مؤسسة  "

أُنشئت لخدمتهم وبالتالي يجب أن نضع بني أيديهم جميع املعلومات املنطقة أن يكونوا على علم تام بما يحصل في تلك املؤسسة التي

املطلوبة والبيانات الالزمة.

من هذا والــشفافية يــجب أن تــخرج  في  وهي  ظل أجــهزة ال تــعدّ وال تحــصى  في  براءة الــذمة خصــوصاً  "مفــهوم  املفــهوم ال تــخدم إال "

املعلــومة وإيصالها إلى "صاحبها إنما يــجب أن تكون الــشفافية ضمن مــشروع عام يــستفيد منهااملجتمع ككل ويكون في خــدمة نــشر  "
العموم بهدف االستفادة منها وصقلها وتطويرها والبناء عليها.

على موقع الكتروني بإمكان كل شخص الولوج إليه ومتابعة اتحادنا "من هنا اعتمدنا مبدأ الشفافية املطلقة ونشرنا جميع ما يتعلق بـ "
ذلك في  وحتى الــيوم بــما  من الحــسابات حــيث نــشرنا جمــيع الحــسابات العــائدة لالتــحاد مــنذ تأسيــسه   ً بدءا في االتــحاد  مايجري  كل 

املوازنات والحسابات القطعية التي تبنيّ جميع اإليرادات واملصارفات في االتحاد منذ تأسيسه لغاية اليوم كما نشرنا جميع القرارات

املتخذة في االتحاد وجميع األعمال التي تمّت في كل بلدة وجميع املشاريع املنفذة، باالضافة الى نشر الجلسات مباشرة عبر الويب

سايت ونشر جدول االعمال سلفا.

أما املوضوع الثاني فهو موضوع املشاركة .

في مجــلس اإلتــحاد شورى والــشورى ليــست فــقط  كثيرة منــها أنّ الــقرار يــجب أن يــكون  أمور  الى  والرأي يــهدف  في الــقرار  فاملــشاركة 

وإنما مع كل أبناء املنطقة وخصوصاً أولئك اإلختصاصيني الذين تزخر فيهم منطقتنا من أصحاب الباع الطويل في مختلف العلوم .
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وبــما أن ذلك يتطــلب معلــومات واسعة وشاملة عن املنطــقة فــقد وضعنا بــني أيديهم الــدراسات االستراتيجية إلنــماء منطــقة الــضنية حتى

كل لبــنان نــظراً للجــهود املبــذولة والبيــانات الدقيــقة في  تمّ تــصنيفها أنــها األهم  من البــناء عليــها خصــوصاً أن تــلك الــدراسات  يتمكــنوا 

والتبويب الحديث الذين رافقوا عملية إنجاز تلك الدراسات.

من هنا كان تصميمنا على هذا العمل لنكون بشفافيتنا قد أوصلنا لكم جميع املعلومات والبيانات املطلوبة منا ولتكونوا بمشاركتكم معنا

شهداء على الناس . "قد ساهمتم ببناء منطقة هي جداً بحاجة إليكم وإلى خبرتكم والى دعمكم ولتكونوا...  "

املهمة ونحن متابعون معكم " "وألجل ذلك وضعنا بتصرفكم جميع وسائل التواصل اإلجتماعي حتى تتمكنوا من التواصل معنا لتنفيذ 
: وعلى مواقعنا اإللكترونية LinkedIn  و+G و Twitter  و  Facebook على

!www.dannieh.com

وهي الــصفحة الــشاملة ألخبــارنا وكل ما له عالقة بالــضنية ونتمــنى عليــكم تــزويدنا باألخــبار واملقتــرحات الالزمة وكل ما من شأنه إغــناء

الصفحة.

!dsdc.dannieh.com

وهي الصفحة الرئيسية لإلتحاد التي تحتوي على كل حساباته ومقرراته

في املنطــقة دني والجمعــيات واملنــتديات  في اإلتــحاد ومخصــصة للمجتــمع امل التي تعــنى بــأهداف التنمــية املــستدامة  وهي الــصفحة 

وحاضنة األعمال والندوات واملؤتمرات.

!www.dannieh.net

مركز الضنية للتنمية "وهي الصفحة التى ستعنى بأمور العقارات والتنمية االقتصادية ومشروع تحويل مركز اتحاد بلديات الضنية الى 
"املستدامة

!www.lazzabdannieh.com

وهي الــصفحة الرئيــسية ملحمــية لزاب الــضنية والتي ال تزال اسيرة ادراج مجــلس الــنواب مــنذ سنوات عــديدة علــما ان املــلف مكتــمل " "

بجميع الدراسات املطلوبة وموافق عليه من الوزارات املعنية ومن مجلس الوزراء.

اشكر جمــيع الذين ساعدونا وتــجاوبوا معــنا وأمــنوا لــنا التمــويل الالزم وتحقــيق املــشاريع الحيــوية والــضرورية ملنطقتــنا التي كانت إنــني 

محرومة من ابسط حقوق االنسان في دولة ال تلحظها بأي نوع من االنماء واملشاريع الضرورية.
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إننا نشكر جميع املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ساعدتنا والتي عملنا معها بكل شفافية خصوصا أننا لم نتدخل في

أي عملية تلزيم أو تمويل، انما كل ذلك تم مباشرة من املمول الى املتعهد فأنشانا املدارس واملهنيات واملالعب والبنى التحتية والزراعية

والطرقات ومياه الشفة واالهتمام بالغابات وتمكني املراة ومواجهة االزمة السورية عبر مشاريع انمائية.

آثروا غلى انفسهم ولو كان بهم "اشكر كل اهلي في الضنية الذين تابعوا مسيرتنا وعملوا على تيسيرها وأخص بالشكر أولئك الذين 
، وعملوا معنا متطوعني لوجه اهلل ولم يبتغوا جزاءا وال شكورا. "خصاصة

عن ـمـــصالحهم اـلـــضيقة الذين ترـفـــعوا  في تحـقـــيق ـتـــلك امـلـــشاريع خـصـــوصا اوـلـــئك  في ـمـــسيرتنا  الذين دعـمـــونا  ئي  أشكرجميع زمال

وحساباتهم الشخصية من اي نوع كانت.

أهم مجــلس إتــحاد بــلديات بذلك  شامل وعــمل متــفانٍ وثــقة مطلــقة ليــشكّل  بدعم  أحاطني  أبداً مجــلس إتــحاد  لن أنــسى  وأيــضاً ودائــماً 

ولنعمل سوياً من أجل تحقيق هدفنا وشعارنا :

" من أجل ضنية أفضل" ...

 :املشاريع العامة املمولة خارجياً-3

التي موّلها برنامج األمم املتحدة االنمائي وهي من أهم الخطوات التي قامالدراسات االستراتيجيّة لتنمية منطقة الضنية : -

بــها االتــحاد وتعــتبر املدخل الرئيــسي الطالق ورشة إنــماء الــضنيّة بــما أنــها ارتــكزت عــلى الطريــقة العلمــيّة واملنهجــيّة الحديــثة من خالل

 مشروع إلنماء املنطقة ويعتبر هذا املشروع جواز عبور193تحديد االحتياجات التنمويّة واقتراح الحلول لها مما أسفر عن اقتراح 

للجهات املانحة.
لزاب الــضنيّة- من مكــتب التــعاون األملاني انــشاء محمــية  في الــضنيّة بتمــويل   تمّ إقرار.وإتــمام مــشروع درب الغــابة 

به مــنذ الــعام  بدأ العــمل  الوزراء، وقد  ناظم الــخوري ومجــلس  وزير البيــئة  من قــبل  يزال2007وتوقــيع مــرسوم املحمــيّة   ولغــاية اآلن ال 

عالقا في ادراج مجلس النواب رغم مروره مرتني في مجلس الوزراء واربع مرات في وزارة البيئة ورغم تأمني جميع الدراسات املطلوبة

والتي لم تتوفر في اي محمية في لبنان.
في بقــعةٍ جغرافــيّةٍ تتمــتّع بــصفات طبيعــيّة فــريدة وممــيّزة، و تبــعد  في  أعالي قــضاء الــضنيّة  في  عن طرابــلس و35تــقع املحمــيّة   كــلم 

 متر فوق سطح البــحر. فيها2000 و 1400  يتراوح ارتفاعــها بــني 2 كــلم25 كــلم عن بــيروت. تبــلغ املــساحة التقديــريّة للمحمــيّة 120

اوسع امتدادٌ ألشجار اللزاب في لبنان وهي شجرة صمغية تحتاج إلى مئات السنني لكي تنمو بعض السنتيمترات وتكبر بأشكال

مختلفة لتزيد جماالً على املشهد الطبيعيّ. تحتوي املحميّة أيضاً منحدرات وتضاريس كارستيّة تشكّل مشاهد طبيعيّة خالّبة وتسمح

) نوعاً أو في عدد50بتــشكل الينابيع التي تغذي منطقة الــضنيّة وتــساعد على تأمني تنوع بيولوجي مهم إن كان في عدد الطيور (
.178الكائنات النباتّية ( ) صنفاً

مع ال مع مــشروع إدارة غــابة الــسفيرة - في UNDPوزارة الــزراعة بالتــعاون  وضع خــطة إدارة مــستدامة  إلى  الذي يــسعى 

مداخيل لــسكان املنطــقة  وتعــزيز يؤمن  إلى عنــصر  إلى كيفــية الحــفاظ عــلى األشجار وتحويلــها  وارشادهم  الغــابات وتمكــني األهالي 

السياحة البيئية.
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 كلم طرقات17 كلم أقنية ريّ و37 بتمويل من االتحاد االوروبي ويتضمن مشروع البنى التحتيّة الزراعيّة في جرود الضنيّة-

إلى سفيرة االتــحاد األوروبي  من املــشروع بــزيارة  زراعــية ويــتابع تنفــيذ املــشروع ليــعمّ كــامل منطــقة الــضنية. اختتــمت املرحــلة األولى 

منطقة في بادرة كانت األولى من نوعها. وخالل الفترة الوجيزة املقبلة سيتوسّع املشروع ليغطي كامل منطقة القاطع العالي مع بركة

سمارة. وتم تلزيم املرحلة الثانية للمشروع. 
 بتمويل من االتحاد االوروبي وتم من خالله تأمني مياه الشفة إلى مناطق دبعلوضع خطة تنمية محلية ملنطقة جرد الضنية-

وقرحيا وعصيموت وتحسني الخدمات الصحية في مناطق الجرد.
)تزيد قيمتها عن أربعة ماليني دوالر أميركي بتمويل منبناء مالعب ريّاضيّة ومدارس وقاعات وأقنية ريّ ومناطق ترفيهيّة - )

)USAIDالوكالة األميركيّة للتنمية الدوليّة في معظم مناطق الضنيّة (
شبكات املــياه- تأمني املــياه الالزمة لــها بقيــمة تمــويل مــشروع تأمني  آبار و  500000 لــقرى دبــعل و قرحــيّا و بــيت حــاويك وحــفر 

).ESFDيورو من قبل وكالة التنمية االقتصاديّة (
نذار- فات الزراعــية وتقلــبات الطــقس وتركــيب تمــويل مــشروع محــطات اال وذلك3 املبــكر لآل وسير ودنــحة  في الــسفيرة   محــطات 

 .UNDPبالتعاون مع ال 
تنظيم برنامج االعداد الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة. -
مشروع االنارة على الطاقة الشمسية تمّ انجاز قسم منه والباقي قيد االنجاز.-
حفر آبار في عاصون، بقاعصفرين، كفرشالن ومراح السراج.-
انشاء شبكة صرف صحي في بقاعصفرين.-
شراء آليات باصات إلى كفرحبو.-
انشاء شبكة صرف صحي في عاصون.-
انشاء شبكة صرف صحي في كفرحبو.-
انشاء استراحة في بقرصونا.-
 في كفربنني، السفيرة، بيت الفقس، نمرين، قرصيتا، طاران، عني التينة، بقرصونا وحرف سياد، كفرحبو، ديرنبوحانشاء اقنية ري-

ESFPبتمويل من االتحاد االوروبي وبالتعاون مع وكالة التنمية االقتصادية 
شراء آليات لبلدية سير.-
تأهيل وتجهيز قاعة رياضية في سير.-
شراء آليات لبلدية بخعون- -شراء آليات لبلدية كفرحبو
انشاء قاعة رياضية في طاران وتجهيزها. -
بيت النحلة في بيت الفقس. - )دعم تعاونية نحل  )
انشاء مصنع تحويل األشجار إلى فحم في نمرين. -
مشروع فرز النفايات الصلبة من املصدر في عدة بلدات في الضنية بالتعاون مع جمعية مرسي ضمن مشروع ممول من الحكومة-

 دوالر أميركي. 100000البريطانية بقيمة 
تأهيل شبكة صرف صحي في ديرنبوح. -
توزيع براميل للنفايات في مراح السراج وديرنبوح. -
بناء قاعة كفرشالن.-
بناء مالعب في كفرشالن و بخعون.-
انشاء مدرسة في مراح السراج. -
انشاء مهنية السفيرة. -
انشاء مدرسة ديرنبوح.-
دورك "- "مشروع دعم وتطوير قدرات املرأة في املجتمع ضمن مشروع 
 " Peace buildingمشروع دعم وتطوير قدرات املرأة في املجتمع ضمن مشروع "-
مشروع دعم وتمكني البلديات واملجتمع املحلي في الضنية بتمويل من االتحاد األوروبي مع جمعية مرسي كور ومؤسسة مهارات و-

 بلدات ودورات دعم ملوظفي البلديات في الضنية.8تخلله أنشطة مجتمعية و مشاريع تنمية في 
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من - ضمن ـمـــشروع ـمـــمول  حتى بقاـعـــصفرين  من بـقـــرصونا  في ـعـــاصونOxfamاـنـــشاء ـطـــريق بـيـــئي  إلى ـمـــشاريع  ضافة    باال

وبقاعصفرين وبقرصونا لتنمية السياحة البيئية.
جرافة وبوبكات مموّل من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (- )شراء آليات  )UNDP(
شراء بيك آب لبلدية بقرصونا بتمويل من مرسي كور-
شراء بيك آب ومستوعبات نفايات لبلدية بقاعصفرين بتمويل من مرسي كور-
شراء آليات جديدة لالتحاد-
مشروع انشاء شبكة صرف صحي بتمويل من السفارة البريطانية-
انشاء ملعب كرة قدم بتمويل من جامعة الدول العربية في بلدة بقاعصفرين.-

دورات ، تدريبات ،منح وأنشطة ثقافية :

دورة تدريية للتقنيات الحديثة لتربية النحل بادارة نقابة النحالني اللبنانيني والجمعية العربية لتربية النحل برعاية اتحاد بلديات-

الضنية
  والسفارة الكندية)UNFPA وصندوق األمم املتحدة للسكان   (RETتوقيع إتفاقية لحماية الفتيات القاصرات وتمكينهن  مع -

في بيروت،
في اتــحادي بــلديات املنــية والــضنية نــظم إتــحاد بــلديات- عن إدارة النفــايات الــصلبة  ورشة عــمل  مع برنــامج   الــضنية، بالتــعاون 

)، وبتمويل من اإلتحاد األوروبي، ورشة عمل تحتOMSARإدارة النفايات الصلبة في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية (
، في قاعة إتحاد بلديات الضنية ببلدة الخطة املقترحة لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة في اتحادي بلديات املنية والضنية "عنوان  "

 بخعون،
العمل من أجل املناخ في جنوب البحر املتوسط ( ورشة عمل- "حول مشروع  "Clima -Med( 
دورة في اللغات التركية، الفرنسية واالنكليزية في مبنى اتحاد بلديات الضنية-
دورك- "مشروع  ديرنبوح " )لتفعيل دور املرأة إصالح، دمج وتعزيز الثقة في املجتمع  ) :
دورة حول أساسيات علوم الكومبيوتر-
"ثورة التقنيات الجيوفضائية وأهميتها في اإلدارة املثلى لعمل البلديات إقامة ندوة علمية بعنوان- "
ضمت - مع جمعــية الــصفدي  أشهر بالتــعاون  في االختصــاصات216إقــامة دورات مهنــية وإنكليــزية عــلى نــحو أربــعة  طالب   

:التالية
) طالب27 صيانة هواتف- (
) طالب26 تكييف وتبريد- (
) طالب35 مساعد شيف- (

) طالب37 كهرباء- (
) طال33 نادل- (

) طالب27 مكياج- (
) طالب31 تزيني شعر- (

وقد تم توزيع املعدات الالزمة لكل مهنة على الطالب للمساعدة في انطالقهم بحياتهم املهنية
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) طالب31 تزيني شعر- (

وقد تم توزيع املعدات الالزمة لكل مهنة على الطالب للمساعدة في انطالقهم بحياتهم املهنية
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من : "- سوق العــمل املــمول  في  ادماج الــشباب  شمال لبــنان لــزيادة  في منطــقة  "تنفــيذ مــشروع تحــسني الــخدمات التعليمــية 
مدى مع جمعــية  الى تحــسني مــستوى اللــغة الفرنــسية عــند األساتذة والطالب، بالتــعاون  الذي يــهدف  في لبــنان  "الــسفارة الفرنــسية  "

شباب الحوار في الضنية لطالب الثانويات في بلدة بخعون سير كفرحبو قرصيتا إيزال – – – -وجمعية  " "
)انسحبت من املشروع ثانوية بيت الفقس ومراح السراج لعدم التزام الهيئة التعليمية في التدريبات ) 

 يورو.215000قيمة املشروع 
 رعــاية الــورشة العربــية الدولــية للكتــابة والــتأليف للــسينما والتلفــزيون التي أقيــمت في بــيروت حــيث غــطى اتــحاد بــلديات الــضنية-

تكاليف مشاركة طالب من الضنية 
تامني منح من بلديات تركية ملتابعة الدروس في تركيا مجاناً-
 طالب.24 ضمت AVSIدورة محو أمية باللغة اإلنكليزية بالتعاون مع منظمة -
 في مكتبة بلدية سيرCNF وتجهيزه بالتعاون مع املركز الرقمي الفرونكوفوني PAIافتتاح مركز للوصول الى املعلومات -
25ً في مكتبة بلدية سير ضمت CNFرعاية دورة للغة الفرنسية بالتعاون مع املركز الرقمي الفرنكوفوني-  تلميذا
مع املــركز الرقــمي الفرنكــوفوني- دارس والطالب الــجامعيني بالتــعاون  ساتذة امل حول أســاسيات عــلوم الكــمبيوتر أل تنظــيم دورة 

CNF في مكتبة بلدية سير PAI – Dannieh...بقيمة 
يونس امره- "تنظيم دورة باللغة التركية في مركز اتحاد بلديات الضنية بالتعاون مع مركز  "
لقمة بيتوتية الذي قام بتنفيذه مجموعة من طالب محافظة الشمال الحائزين على منح الوكالة األميركية للتنمية- "رعاية مشروع  "

الدولية في الجامعة األميركية في بيروت في منطقة ديرنبوح.

 :GIZمشروع تنمية قدرات الشباب في مجال مراقبة الجودة مع مكتب التعاون االملاني 

الدولي ( مع الوكــالة األملانــية للتــعاون  شمال لبــنان بالــشراكة  في  BMZ نيابة عن) GIZبرنــامج التنمــية املحلــية للمــناطق الحــضرية 

وبتمويل كبير من االتحاد األوروبي.

هو برنامج يهدف الحداث انماء اقتصادي وخلق فرص عمل لفئة الشباب والنساء وقد تم البدء بإنشاء مركز الضنية للتنمية املستدامة

)DSDC(.من قبل اتحاد بلديات الضنية للتواصل واملشاركة وتمكني املجتمع من خالل توفير فرص للنمو الشخصي واالقتصادي 

 التدريبية.DSDC مستفيد من الشباب والنساء في دورات 300حتى اليوم، شارك أكثر من 

: بشكل فعال2030يعمل املركز ضمن استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واألجندة الحضرية 

تنفيذ خطة إستراتيجية منسجمة مع اإلستراتيجية الوطنية حول املبادئ الثالثة التالية تعزيز وحدة األمة واالقتصاد والشعب:
والتنمية املتوازنة واالستخدام الرشيد للموارد.

.العمل على موجة الهجرة من خالل توفير الحوافز التي تشجع أهالي الضنية على البقاء واملساهمة في تنمية منطقتهم
.تعزيز التعاون بني الضنية واملناطق املحيطة بها
.دعم القطاع االقتصادي من خالل ضمان سياسة التنوع االقتصادي وتوفير فرص العمل على املدى الطويل
.تقديم تعليم جيد يستجيب الحتياجات املجتمع ويأخذ في االعتبار ملف املزارعني

:اهداف املركز

  توفير مساحة ألصحاب املشاريع وأصحاب األعمال املحليني للعمل وتبادل الخبرات والتواصل وتعزيز مهاراتهم.-
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 تقديم الخدمات للمساعدة في تعزيز خلق فرص العمل واملساهمة في استقرار ونمو األعمال التجارية املحلية.-

 املساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة في منطقة الضنية.-

 متدرب200 مستفيد مباشر ولدينا حالياً 300ال يزال املركز قيد التطوير ، لذلك بدأنا بـ 

:البرامج التي تم تنفيذها 

درب ودار  "تطوير السياحة البيئية ضمن مشروع  "IINJAZ LEBANON

شمال لبــنان ( في  من برنــامج التنمــية املحلــية للمــناطق الحــضرية  جزء  هو   ويتم تنفيذه بالشراكة مع)UDP_NLمــشروع درب ودار 

 بالشراكة مع وزارة)GIZ بشكل مشترك من قبل االتحاد االوروبي واملانيا، يتم تنفيذه بواسطة (UDP_NLانجاز لبنان. يتم تمويل 

الشؤون االجتماعية.

: سنة29 و 18:مسار الدرب شباب وشابات بني 

يوفر التدريب على ريادة االعمال للشباب والشابات الذين اسسو او يرغبون في تطوير مشاريع مبتكرة لتعزيز السياحة الريفية او

البيئية في الضنية.

: سنة وما فوق30:مسار الدار نساء 

يوفر التدريب للنساء في الضنية ويهدف الى تعزيز خدمات االسكان والضيافة املحلية التي ستساعدهن في الحصول على مردود

مالي وتشجيع السياحة في املنطقة.

DOTتطوير املهارات الرقمية 

Deutsche والذي يــتم تنفــيذه من قـِـبل UDP_NLبرنــامج املــهارات الرقمــية هو جزء من  برنــامج التنمــية املحلية في شمال لبــنان ((

Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit

)GIZ (GmbH– بالشراكة مع اتحاد بلديات الضنية وجمعية دوت لبنان ووزارة الشؤون االجتماعية وبتمويل مشترك من اإلتحاد  

األوروبي وأملانيا

: دورات حول في مجال التدريب الرقمي والتسويق االلكتروني تناولت املواضيع التاليةDOTضم مشروع تطوير املهارات الرقمية 

كيفية إدارة مختلف صفحات مواقع التواصل االجتماعي وقنوات يوتيوب.•
كيفية تحضير حمالت دعائية وإستراتيجيات تسويقية على مواقع التواصل االجتماعي.•
أساسيات محركات البحث، التسويق واعادة التسويق•
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LMTAجمعية درب الجبل اللبناني 

 عمــلت جمعــية درب الجــبل اللبــناني عــلى اعداد دراسة الــجدوى من بــناء منــشأة متــعددة الغــايات في بــلدة كفربنــني2020خالل سنة 

من املجتــمع املحــلي أشخاص  من خالل مــقابالت مع  أولي لفــهم احتيــاجات املجتــمع املحــلي والجــهات الفاعــلة الرئيــسية  وجراء تقيــيم 

(املنظمات ، والبلديات ، وقادة املجتمع ، والقطاع الخاص ...).

إلى تــسليط من بلــدية كفربنــني وبقاعــصفرين. تتــضمن الخــطة أفــكار ونــشاطات تــهدف  كل  تم العــمل عــلى تــطوير خــطة عــمل مع  كــما 

ونــقاط الــجذب في القــرية وتحــسني إدارة وجهتــهم وخــلق بيــئة مواتــية ألصحاب املــصلحة املحليــني ومــقدمي الــضوء عــلى املــواقع املحلــية 

أماكن اإلقامة ، واملرشدين ، ومنتجي األغذية ، وما إلى ذلك وتعزيز درب الجبل اللبناني وصيانته والترويج له. )الخدمات  )

GIZدورة سالمة الغذاء والرقابة الصحية بالتعاون مع ال 

تدريب  وتم تقــسيم80تم  من قــبل دكــتور متخــصص،  سالمة الــغذاء والرقــابة الــصحية  من النــشاطني واملختــصني بمــجال  شخص   

الــتدريب الى قــسمني االول نــظري، والــثاني تــطبيقي بحــيث سيقوم املــتدربني بمراقــبة دورية لجمــيع محالت الــغذاء في منطــقة الــضنية

للتاكد من كل له عالقة بالجودة والنظافة والتواريخ واالسعار...

.31/12/2021 طالب من كل االختصاصات حتى 1731مجموع املتدربني من شباب وشابات الضنية بلغ 

: مشروع الشفافية املطلقة واملشاركة الفعلية مع املجتمع املدني-4

 مستوى الوعي لدى املواطنني في مجال حقوقـهم وواجباتهم وتحفيزهم على املسائلة وكسب ثقة املانحنييهدف هذا املشروع إلى رفع

وتشجيع الحكم الصالح على املستوى املحلي واشراك جميع أبناء املنطقة بعملية االنماء وخصوصاً أولئك اإلختصاصيني الذين تزخر

وشاملة عن املنطــقة فــقد وضع االتــحاد في تــصرفهم واسعة  في مختــلف العــلوم، وبــما أن ذلك يتطــلب معلــومات  فيــهم منطــقة الــضنية 

من الـبـــــناء علـيـــــها  حتى يتمـكـــــنوا  ستراتيجية إلـنـــــماء منـطـــــقة اـلـــــضنية  وسائل الـتـــــواصل اـلـــــدراسات اال إلى جـمـــــيع  ضافة  باال

: وتطبيق الخبر العاجل على الهاتف واطالق املواقع اإللكترونية LinkedIn  و+G و Twitter  و  Facebook اإلجتماعي

 www.dannieh.com:الصفحة الشاملة ألخبار االتحاد وكل ما له عالقة بالضنية                   

www.dannieh.org :مقرراتهو الصفحة الرئيسية لإلتحاد التي تحتوي على كل حساباته

www.dannieh.net:الصفحة التى تعنى بأمور العقارات والتنمية العقارية للمنطقة 

www.lazzabdannieh.com :لزاب الضنية " الصفحة الرئيسية ملحمية  "
www.dsdc.dannieh.comصفحة أهداف التنمية املستدامة 

وقد استحصل االتحاد على شهادة الدرجة األولى للشفافية في لبنان من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لريادته في تطبيق

ال فساد في هذا املجال. "مبادئ الشفافية في أعماله وتعاونه  البنّاء مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  "

17

LMTAجمعية درب الجبل اللبناني 

 عمــلت جمعــية درب الجــبل اللبــناني عــلى اعداد دراسة الــجدوى من بــناء منــشأة متــعددة الغــايات في بــلدة كفربنــني2020خالل سنة 

من املجتــمع املحــلي أشخاص  من خالل مــقابالت مع  أولي لفــهم احتيــاجات املجتــمع املحــلي والجــهات الفاعــلة الرئيــسية  وجراء تقيــيم 

(املنظمات ، والبلديات ، وقادة املجتمع ، والقطاع الخاص ...).

إلى تــسليط من بلــدية كفربنــني وبقاعــصفرين. تتــضمن الخــطة أفــكار ونــشاطات تــهدف  كل  تم العــمل عــلى تــطوير خــطة عــمل مع  كــما 

ونــقاط الــجذب في القــرية وتحــسني إدارة وجهتــهم وخــلق بيــئة مواتــية ألصحاب املــصلحة املحليــني ومــقدمي الــضوء عــلى املــواقع املحلــية 

أماكن اإلقامة ، واملرشدين ، ومنتجي األغذية ، وما إلى ذلك وتعزيز درب الجبل اللبناني وصيانته والترويج له. )الخدمات  )

GIZدورة سالمة الغذاء والرقابة الصحية بالتعاون مع ال 

تدريب  وتم تقــسيم80تم  من قــبل دكــتور متخــصص،  سالمة الــغذاء والرقــابة الــصحية  من النــشاطني واملختــصني بمــجال  شخص   

الــتدريب الى قــسمني االول نــظري، والــثاني تــطبيقي بحــيث سيقوم املــتدربني بمراقــبة دورية لجمــيع محالت الــغذاء في منطــقة الــضنية

للتاكد من كل له عالقة بالجودة والنظافة والتواريخ واالسعار...

.31/12/2021 طالب من كل االختصاصات حتى 1731مجموع املتدربني من شباب وشابات الضنية بلغ 

: مشروع الشفافية املطلقة واملشاركة الفعلية مع املجتمع املدني-4

 مستوى الوعي لدى املواطنني في مجال حقوقـهم وواجباتهم وتحفيزهم على املسائلة وكسب ثقة املانحنييهدف هذا املشروع إلى رفع

وتشجيع الحكم الصالح على املستوى املحلي واشراك جميع أبناء املنطقة بعملية االنماء وخصوصاً أولئك اإلختصاصيني الذين تزخر

وشاملة عن املنطــقة فــقد وضع االتــحاد في تــصرفهم واسعة  في مختــلف العــلوم، وبــما أن ذلك يتطــلب معلــومات  فيــهم منطــقة الــضنية 

من الـبـــــناء علـيـــــها  حتى يتمـكـــــنوا  ستراتيجية إلـنـــــماء منـطـــــقة اـلـــــضنية  وسائل الـتـــــواصل اـلـــــدراسات اال إلى جـمـــــيع  ضافة  باال

: وتطبيق الخبر العاجل على الهاتف واطالق املواقع اإللكترونية LinkedIn  و+G و Twitter  و  Facebook اإلجتماعي

 www.dannieh.com:الصفحة الشاملة ألخبار االتحاد وكل ما له عالقة بالضنية                   

www.dannieh.org :مقرراتهو الصفحة الرئيسية لإلتحاد التي تحتوي على كل حساباته

www.dannieh.net:الصفحة التى تعنى بأمور العقارات والتنمية العقارية للمنطقة 

www.lazzabdannieh.com :لزاب الضنية " الصفحة الرئيسية ملحمية  "
www.dsdc.dannieh.comصفحة أهداف التنمية املستدامة 

وقد استحصل االتحاد على شهادة الدرجة األولى للشفافية في لبنان من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لريادته في تطبيق

ال فساد في هذا املجال. "مبادئ الشفافية في أعماله وتعاونه  البنّاء مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  "

17

http://www.dsdc.dannieh.com/


ويــقوم االتــحاد بنــقل جمــيع جلــساته مبــاشرة عــلى الــهواء وتــوزيع جدول االعــمال عــلى الــصفحة االلكترونــية ليتمــكن الجمــيع من االطالع

عليها.

 :2020   حتى العام 2005  املشاريع التي نفذها االتحاد من عام -5

أشغال عامة .1

تركيب آرمات على مداخل املناطق التابعة للضنية -
وصل ديرنبوح بالحروف-
وصل ديرنبوح بالهوة-
الجبانة- )تسوية مدخل كفرحبو  )
وصل كفرشالن بعزقي-
بيت الشيخ- )وصل كفرشالن بعزقي  )
بيت العرب- )وصل كفرشالن بخعون  ) -
وصل مراح السراج بشطايل-
املشرح- )وصل عاصون بقاعصفرين  ) -
-وصل عاصون سير-
-وصل بقرصونا االربعني-
-وصل قرصيتا ظهر الشير بيت الفقس- -
-وصل نمرين عني التينة-
-وصل نمرين نبع السكر بقرصونا - -
تسوية حيطان دعم بقاعصفرين-
انشاء مونسات على طريق الجرد-
-إنشاء حيطان دعم في بلدات كفربنني السفيرة بيت الفقس نمرين قرصيتا عني التينة طاران بطرماز بقرصونا سير - - - - - - - –- - :

-عاصون بخعون حرف سياد مراح السراج عزقي كفرشالن كفرحبو ديرنبوح وعيمار. - - – – - -
تزفيت طريق السفيرة -
تركيب اشارات للسير على كامل طرقات الضنية  -
تشجير مناطق عديدة أهمها مدخل الضنية-
تركيب أعمدة إنارة على طريق عام الضنية-
إنشاء خزان وموزع ماء على كل من بلديات بيت الفقس قرصيتا نمرين-
تنظيف مجاري األمطار-
تنظيف طريق عام الضنية وإزالة الركام عنها وتنظيف املجاري حولها-
إجراء الدراسة املطلوبة لخط الصرف الصحي في بلديات بخعون مراح السراج كفرشالن كفرحبو-
وضع خرائط ملنطقة الضنية-
شراء سيارة لزوم الشرطة-
انشاء مبنى اتحاد بلديات الضنية -
شقّ طريق بخعون حرف سياد –-
انشاء مستديرة مراح السراج.-
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.2020 حتى العام 2006وغيرها من األشغال واملشاريع تجدونها بالتفصيل منذ العام 

2006

تنفيذ مستديرة مدخل الضنية-
انشاء وصالت صرف صحي في جميع بلدات وقرى منطقة الضنية-
تشجير طريق عام الضنية-
صيانة وتعزيل طريق عام الضنية -
مسح الطريق بني بيت الفقس قرصيتا نمرين-
صيانة الطريق العام مع تزفيت حتى إيزال-
تنظيف أقنية ومجاري شتوية في كل الضنية-

2007

كف يد رئيس االتحاد وتعطيل عمل االتحاد حتى شهر حزيران ألسباب كيدية.

2008

جرف وإزالة الثلوج عن الطرقات الجردية -
تعزيل أقنية طريق عام الضنية-

  

2009

متابعة انشاء محطات تكرير للمياه املبتزلة في بخعون-
تنظيف مجاري الطرقات العامة-
وضع دراسات للصرف الحصي ومحطات التكرير-
شراء آليات لنقل النفايات لبلدات االتحاد-
تركيب إشارات سير على الطرقات العامة في الضنية-

بإختصار في مدة بسيطة استطاع االتحاد أن يــحول منطقة الضنية إلى ورشة عمل في كل أحيائها حتى تــوقف العمل في مطلع

 بسبب االنتخابات البلدية.2010العام 

   

2010
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منذ تسلم الوالية الجديدة بدأ االتحاد بحلة جديدة واستكماال لنفس طاقته السابقة وامللفت للنظر في هذه املرحلة بلدة سير الضنية

التي رأس بلديتها الحاج أحمد علم بدأت فيها ورشة عمل تعتبر أنها منعطفاً مصيرياً في تاريخ سير الضنية التي لم تعرف االنماء

طيلة حياتها. وقد قام االتحاد بدعم البلدية ألقصى الحدود نظرا ألنها حرمت من واردات االتحاد طيلة الفترة السابقة بسبب املقاطعة

لإلتحاد وعمله. 

:كما تمّ

شق طريق عزقي بيت طليس-
تركيب إشارات سير على الطرقات العامة في الضنية-
DSF و MADA  باملشاركة مع GTZتنفيذ املشروع املمول من -
تنظيفات عامة في معظم بلدات الضنية-
االشتراك في وكالة التنمية اإلقتصادية -
صيانة املجارير في أغلب بلدات الضنية-
شراء سيارات نقل لالتحاد-
اشغال على طريق جسر القطني والطريق العام في البياض-
صب قناة مياه على طريق السفيرة-
انشاء حائط باطون على طريق عام نمرين وطريق عام نبع السكر-
ازالة ردم على طريق جباب الحمر وفي بقرصونا نتيجة االنهيارات-
تعزيل أقنية ري في مراح السراج وطاران-
فتح طريق جسر طاران-
 في كفربنني One Day Clinicانشاء عيادة اليوم الواحد -
 وقد فازت بلدية كفربنني باملشروع Live Lebanonتقديم مشاريع  -
€319810  املمول من الصندوق االنمائي للتنمية الدولية وقد تم اقرار مشروع قبول الهبة من االتحاد بقيمة GTZفزنا بمشروع -
LEDAتأسيس وكالة التنمية االقتصادية املحلية -
تصنيف موقع القمامني جيرون والسفيرة وكفرينني كوقع طبيعي تحت حماية وزارة البيئة-
اطالق مشروع الدراسات االستراتيجية-
وضع آرمات توجيه للمناطق على طرقات الضنية-
اطالق مشروع الدراسات االستراتيجية ضمن احتفال رسمي في سير الضنية-
تحضير ملف درب الغابة-
وضع مونسات على العديد من الطرقات العامة-
وضع دراسات وخرائط وصور جوية وافادات عقارية وعلم وخبر لزوم انشاء محميات طبيعية في منطقة الضنية-
تقديم مساعدات رياضية-
 الدوليةcoforاستضاف االتحاد وفد فرنسي من مؤسسة -
إزالة الشوائب عن طريق الضنية-
شراء آليات لالتحاد حيث توزعت على معظم البلديات-
تأمني خدمات إرشادية لزوم وزارة الزراعة-
جميع هياكل السيارات وبقاياها والنفايات الصلبة عن جانبي الطريق املؤدي إلى الضنية )- (ازالة الشوائب 
املشاركة بوكالة التنمية املحلية-
انضمت بلدية إيزال إلى اتحاد بلديات الضنية-
تقدمت بلديات كفرحبو وكفرشالن وعزقي بطلب االنفصال عن االتحاد بناءً لطلب السياسيني بعدما فشل مشروع التقسيم-

2012ثم عادت البلديات لالنضمام إلى االتحاد في مطلع العام 

2012

بدأ االتحاد أعمال وأشغال في جميع بلدات االتحاد 
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طيلة حياتها. وقد قام االتحاد بدعم البلدية ألقصى الحدود نظرا ألنها حرمت من واردات االتحاد طيلة الفترة السابقة بسبب املقاطعة
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:كما تمّ
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اشغال على طريق جسر القطني والطريق العام في البياض-
صب قناة مياه على طريق السفيرة-
انشاء حائط باطون على طريق عام نمرين وطريق عام نبع السكر-
ازالة ردم على طريق جباب الحمر وفي بقرصونا نتيجة االنهيارات-
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إزالة الشوائب عن طريق الضنية-
شراء آليات لالتحاد حيث توزعت على معظم البلديات-
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تقدمت بلديات كفرحبو وكفرشالن وعزقي بطلب االنفصال عن االتحاد بناءً لطلب السياسيني بعدما فشل مشروع التقسيم-

2012ثم عادت البلديات لالنضمام إلى االتحاد في مطلع العام 

2012

بدأ االتحاد أعمال وأشغال في جميع بلدات االتحاد 
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أعمال في قائمقامية الضنية -
املساهمة بمشاريع ذو منفعة عامة-
طباعة كتاب الدراسات االستراتيجية النماء منطقة الضنية-
وضع دراسة هندسية النشاء مبنى مقاوم للزالزل ملحق بمدرسة مراح السراج-
اطالق مشروع الدراسات االستراتيجية من القصر الحكومي برعاية الرئيس ميقاتي -
احتفال تكريمي ملطران كندا العام جوزيف الخوري في الضنية-
7/2012تكليف شرطة مؤقتني مطلع شهر -
صيانة مركز أمن الدولة-
توسيع طريق الرياحني-
تعزيل و ازالة ردم في جباب الحمر-
انشاء حائط وتسوية طريق الهوّة-
انشاء حائط دعم على الطريق العام في الحازمية-
رفع أتربة وحجارة عن طريق مراح السراج بخعون --
وضع آلية لتنفيذ الخطة االستراتيجية النماء منطقة الضنية-
استالم سيارات البيك اب للنفايات وتوزيعها على البلديات -
متابعة موضوع انماء املناطق خصوصا سير الضنية-
شراء حفارة وجرافة وآليات بوبكات بمساعدة األمم املتحدة-
 صيانة طريق عام الضنية-
ملتباعة أعمال اتحاد بلديات الضنية لدى السلطات والبلديات الفرنسية مجاناMARC LAVERGNEتطوع السيد  -

2013

شراء أرض لالتحاد -
متابعة انشاء محمية لزاب الضنية-
 2012تجديد اشتراك اتحاد بلديات الضنية بمنظمة املدن املتحدة واملكتب التقني للبلديات عن عام -
صيانة مبنى مدرسة عيمار-
صيانة مركز الجيش بقاعصفرين-
تجهيز مخفر سير-
-صيانة طريق الضنية طاران بخعون-
-شق طريق عاصون بخعون-
شق طريق عام قرصيتا-
صيانة طريق عام طاران-
إنشاء موقع الكتروني لالتحاد-
Comité de Pilotage)) SIAAPاملشاركة باللجنة التوجيهية للصرف الصحي -
تعزيل أقنية طريق عام الضنية-
إنشاء ساعة املستديرة بخعون-
صيانة مركز أمن الدولة-
تنظيف مجاري مياه طريق عام الضنية-

2014

مع - مع االتــحاد االوروبي بالــشراكة  في الــضنية  دراسة مــشروع االنارة عــلى الطــاقة الشمــسية  ضمن مــشروعMedcitiesتــقديم    

SUDEP
صيانة وتجهيز مبنى مهنية بخعون-
تحضير ملشاريع تنموية مع االتحاد األوروبي-
إنشاء مجسم طاحونة على مستديرة بلدة طاران -
تقديم هبة للمديرية العامة لألمن العام-
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تركيب آرمات بإسم البلديات على الطرقات العامة-
تنفيذ أعمال حيطان دعم في جميع بلديات الضنية-

2015

بدأ بناء مبنى االتحاد-
صيانة مركز األمن العام-
صيانة طرق عامة-
صيانة وفرش وتجهيز مبنى قائمقامية سير-
صيانة معهد بخعون الفني-
املساهمة بأشغال نبع سير-
املساهمة في دعم كورال الفيحاء -
وضع آرمات على مداخل بلدات الضنية -
تقديم منحة الدكتوراه إلى طالب الجامعة اللبنانية في املعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا-
تغطية بطولة لبنان العامة لقوة الرمي والدفاع عن النفس بخعون –-
منح مساهمة مالية للمنتدى الثقافي في الضنية -
"رعاية حفل توقيع كتاب الضنية عبر العصور "-
رعاية احتفال عيد الجيش-
متابعة أعمال مبنى االتحاد بالطرق االدارية والقانونية لدى املراجع املختصة بعد توقيفه-
تجهيز مبنى قائمقامية سير -
انشاء تطبيقني ألخبار االتحاد على الهواتف الذكية -
في جمــيع بــلدات- الدعم وأعــمال الــطرق وغيــرها  شق الــطرق وإنــشاء حيــطان  إلى  من املــناطق باالضافة  في العــديد  إنــشاء قــناة ري 

الضنية

2016

تقديم مساعدة إلى مؤسسة املقدم املغوار الشهيد صبحي العاقوري-
جرف طريق ببلدة بيت الفقس-
صيانة طريق عام الضنية-
منح مساهمة مالية لنادي الشباب الرياضي-
إستكمال أعمال مبنى اإلتحاد-
إقامة حديقة عامة في بلدة بحويتا-
-شق وحفر طريق الرملة بقرصونا نبع السكر-
شق طريق وإنشاء قناة من مفرق قرصيتا حتى بيت الفقس-
تركيب حماية لزجاج النوافذ في قصر العدل-
تقديم صور فضائية لكافة املناطق العقارية في الضنية-
-تقديم بدل إيجار شقة ملركز الجيش السفيرة-
إعداد تصاميم هندسية أولية ملعمل معالجة النفايات الصلبة في منطقة عزقي-
تزفيت وترقيع الطريق ضمن نطاق بلديات الضنية-
توسيع طريق قرحيا-
تقديم مساعدة إلى املحكمة الشرعية-
إعداد دراسة تقييم أثر بيئي إلنشاء وتشغيل معمل النفايات الصلبة في الضنية-

2017
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-إنشاء رصيف وصب ساحة مركز البلدية كفرشالن-
إنشاء أرصفة على جوانب الطريق في بلدة كفربنني-
حفر وتوسيع طريق في عزقي-
توسيع وتسوية وصب طريق مع بناء قناة مياه شتوية في بلدة مراح السراج-
حفر وبناء قناة جسر حقليت بخعون --
توسيع الطريق العام وفرشها بالتيفينول من رشعني حتى ديرنبوح-
توسيع طريق عام قرحيا-
-حفر وتوسيع طريق من جانب منزل زياد البلي الى جامع محمد العرب عزقي-
تزفيت وترقيع طريق عام الضنية ابتداءا من منطقة كفرحبو-
شق طريق بخعون حرف سياد --
-حفر وتوسيع طريق من منزل ابو بسام عبد الرحمن الر منزل ابو بالل طيبة عزقي-
-حفر وتوسيع طريق من جانب منزل أبو خضر املير حتى بستان أبو علي النوشي عزقي-
تدعيم وتوسعة الطريق مع حاجز سقوط حارة الحصن في بلدة السفيرة-

تنظيف مجاري اقنية في بلدات الضنية-
تزفيت وترقيع الطريق ضمن نطاق بلديات الضنية-
صيانة الطريق املمتدة من جانب منزل علي عواضة الى جانب منزل عبد الرحمن يحيى-
-شق طريق وإنشاء قناة من مفرق طريق قرصيتا بجانب املسجد باتجاه عني سيعون بيت الفقس-
-صيانة الطريق العام مقابل مكتبة السفيرة باتجاه منزل خضر حسون السفيرة-
تنفيذ اعمال حيطان دعم في جميع بلدات الضنية-
صيانة الطريق العام مقابل تكميلية السفيرة الرسمية-
استكمال الحديقة العامة في بلدة بحويتا-
-إنشاء مظالت ومقاعد من الباطون في الحديقة العامة مراح السراج-
تأهيل طريق بقاعصفرين بقرصونا-
تجهيز قلم نفوس سير --
تنفيذ مشروع مشترك بني بلدتي بقرصونا وسير-

2018

شق طريق حرج في بلدة بحويتا-
شق طريق الى غابة الصنوبر في بلدة بحويتا-
تعبيد طريق خاصة ملبنى ثانوية قرصيتا-
شق وتسوية طريق في محلة الطويلة ايزال --
توسيع طريق جرد النجاص بقاعصفرين --
توسيع طريق بيدر الصليب في بلدة ايزال-
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شق طريق حرج في بلدة بحويتا-
شق طريق الى غابة الصنوبر في بلدة بحويتا-
تعبيد طريق خاصة ملبنى ثانوية قرصيتا-
شق وتسوية طريق في محلة الطويلة ايزال --
توسيع طريق جرد النجاص بقاعصفرين --
توسيع طريق بيدر الصليب في بلدة ايزال-
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توسيع طريق وانشاء حائط في بلدة عزقي-
حفر وانشاء جدارن لزوم انشاء وتجهيز ملعب لكرة القدم بطرماز --
توسيع طريق في بلدة ايزال قرنة البرج كسارة الغليوني --
توسيع طريق في بلدة ايزال بيت الهادي بيدر عبد الكريم --
انشاء مستديرة مراح السراج-
توسيع طريق الدل العرقوب مشروع مشترك بني بيت الفقس قرصيتا السفيرة-
انشاء أرصفة في بلدة مراح السراج-
تنفيذ اعمال حيطان دعم في جميع بلدات الضنية-
تنظيف االقنية في بلدات الضنية-

2019

انشاء اغطية باطون مسلح على اقنية تصريف مياه شتوية قرصيتا-
توسيع طريق من مفرق الحفيرة حتى ارض احمد ياسني ايزال --
تنظيف مجاري االاقنية في بلدات الضنية-
تنفيذ مشروع مشترك لتاهيل طريق الصومعة بريصا-
ايزال- -توسيع طريق من اول عزق النصبات الى اول عرشض شهربان 
تنفيذ مشروع بناء حائط طريق عام بخعون الرياحني-
شق طريق وصب حيطان دعم ومونسات في بلدة بخعون-
انشاء منتزه انطون رزق اهلل الخوري في بلدة بحويتا-
مساهمة بتنظيف مجرى نهر البارد عيون السمك --
تنفيذ اعمال حيطان دعم في جميع بلدات الضنية-
زراعة ازهار الدفل على طول طريق عام الضنية-

2020

حفر وردم وشق طريق عام العرقوب بريصا-
اشغال بجانب معهد السفرة الفني-
اشغال لزوم توسيع طريق الصومعة الدل --
اخماد  حريق السفيرة-
انشاء ارصفة في بلدة كفربنني-
عني البارد الزراعية قرصيتا- "شق وتاهيل طريق في منطقة  "
نقل وفرز ومعالجة نفايات سير خالل شهر تشرين االول-
شق طريق وصب حيطان دعم ومونسات في بلدة بخعون الحامضة --
شق طريق مع بناء حيطان دعم في محلة الجوار بخعون املطل --
صيانة طريق بطرماز بيت حاويك --
شق طريق تراب في جرد النجاص بقرصونا --
صب وصيانة قناة مياه للري طريق نبع القسام بقرصونا --
نبع السكر سير الهرمل -- -صيانة طريق عام بقرصونا 
شق طريق ترابية مع  مجرى مياه شتوية من محلة زاروب السعلوك الى محلة بتليا بحويتا --
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وبشناتا
تنظيف االقنية في بلدات الضنية-
انشاء حيطان دعم في جميع مناطق الضنية.-

                                                                               2021
متابعة موضوع كورونا-
 إنشاء املركز الطبي-
 إنشاء مركز اإلتحاد-
الحصول على جائزة غوانغشو-
متابعة موضوع النفايات-

   

النشاطات الثقافية والتربوية.2

"ورشة عمل املرأة والعمل العام مع سماحة املفتي "-
"مسرحية مش شايف حالك "-
مسرحية داحس والغبراء-
رعاية دورة تحضيرية للطالب املرشحني للتقدم ملباراة الدخول إلى كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية -
افتتاح مركز الفرانكوفونية في سير الضنية-
رعاية دورة تحضيرية للطالب املرشحني للتقدم ملباراة الدخول إلى كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية -
املساهمة في النشاطات الثقافية -
حملة توعية حول االدمان االلكتروني لجمعية نجم-
"توقيع كتاب توت عليق للكاتب توفيق حمدي يوسف "-
الجملة الواقعة مفعوال- "كتاب للدكتور رياض عثمان  "
إطالق مركز الضنية للتنمية الذهنية-
الوجه املشرق للضنية- "ندوة  "
"احتفال اليوم العاملي للغة العربية "-
عينك على الضنية- "رعاية معرض ومسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان  "
"توقيع كتاب الضنية عبر العصور للكاتب محمد مصطفى يوسف "-
كتاب تاريخ الضنية " "-
إعداد دراسة تاريخية توثيقية مسحية عن معالم الضنية األثرية ومبانيها التراثية-
املشاركة في برنامج كفالة األرامل في مجمع الرعاية والتنمية-
انشاء مكتبة التنمية املحلية من األخصائيني واملتطوعني-
تكليف متطوعني بالجهاز الصحي تابع التحاد بلديات الضنية.-

تغطية دورات دعم لطالب الشهادات في بلدة سير وبخعون ومراح السراج-
الورشة العربية الدولية للكتابة والتأليف للسينما والتلفزيون- "تغطية نفقات  "
"رعاية احتفال اليوم العاملي للغة العربية "-

:  توقيع اتفاقية مع املعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا أسفر عنها تقديم ثالث منح للدكتوراه سنويا للطالب-
 الدكتور خالد صافي القطني الضنية- –1

 جهينة هرموش السفيرة- –2

 ساندي الحايك حقل العزيمة- –3

توقف املشروع حالياً بسبب جائحة كورونا.

رعاية دورات تربوية في بطرماز ومدارس اإليمان اإلسالمية-
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رعاية معرض األبواب املفتوحة بالتعاون مع الجامعة اللبنانية لسنتني متتاليتني لطالب الثانويات في الضنية.-
  رعاية برنامج توعية اسعافية في الثانويات واملهنيات واملدارس الرسمية والخاصة-
AVEC مع شبكة Patrimoines en partage  املشاركة في مشروع التصوير -

ربحت صورة القرنة السوداء الجائزة االولى في معرض الصور الذي أقيم في فرنسا منطقة آرل والذي حضره املصور العاملي

Jean –Claude Martinez

 دورة الدعم لطالب الثانوية العامة في ثانوية ايزال.-
 حملة توعية على السالمة املرورية-
تصوير فقرة عن السياحة البيئية في الضنية.-

النشاطات الرياضية واالحتفاالت.3

املشاركة في ماراتون بيروت-
رعاية ماراتون الضنية-
 من تنظيم جامعة البلمندRally Paperرعاية نشاط -
تغطية مشاركة املدرب عمر صافي في بطولة الكيك بوكسينغ في اليونان-
 مع املدرب الدولي عمر صافيWKA املشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسنغ التي نظمتها الجمعية العاملية للكيك بوكسنغ -
املساهمة ببناء ملعب في بخعون-
 رعاية بطولة الشمال للكيك بوكسينغ في عاصون-
 رعاية بطولة لبنان العامة في رياضات قوة الرمي-
 استضافة االتحاد العربي للكشافة على حفل غداء مع زيارة سياحية ألبرز املعالم في الضنية-
  لفئة الناشئني TAI Boxing كأس لبنان في ال -
تغطية مشاركة املدرب البطل عمر صافي بالدورة التدريبية السنوية في تايالند وتم تحقيق بطولة عاملية باسم االتحاد-
تغطية بطولة كأس الضنية في كرة القدم-
 دعم االتحاد األنشطة الرياضية وتم تحقيق نتائج درجة أولى عدة مرات للمنطقة ببطولة لبنان والعالم-
رعاية احتفاالت في عيد الجيش -
تغطية احتفال ذكرى املولد النبوي الشريف-
تغطية بطولة لبنان العامة لقوة الرمي والدفاع عن النفس-
مهرجان الوفاء للجيش اللبناني-
منركض لنوصل- "ماراتون الضنية الثاني تحت شعار  "
70بمناسبة ذكرى االستقالل ال  شهداء الجيش ملنتخابات الشمال لكرة القدم رعاية بطولة-
لقاء ودي ألندية الشمال في مجمع الضنية للرعاية والتنمية-
رعاية نشاط بايك الضنية األول في كفرحبو-
القرية املفضلة لدى لبنانينيl'orient le jourاملشاركة في الحملة التي أجرتها جريدة -  " "

هدايا والبسة لأليتام بمناسبة عيد امليالد املجيد-
حفل اختتام املشروع املمول من السفارة الفرنسية -
رعاية بطولة منتخبات الضنية اتحاد اندية الضنية - -
ماراتون بخعون -
دراسة مشروع درب النهر.-
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مساعدات.4
 

مساعدات للمحكمة الشرعية -
تسجيل أطفال في مجمع الضنية للرعاية والتنمية-
مساعدات للجيش اللبناني في أكثر من مركز -
تقديم دعم لرابطة مخاتير الضنية -
مساهمات الى املنتدى الثقافي في الضنية-
مساعدة إلى بلدة زغرتغرين-
مساعدة إلى كنيسة زغرتغرين-
مساعدات لألمن العام-
 مساعدة ملؤسسة املغوار الشهيد صبحي العاقوري-
 مساهمة في مشروع إفطار صائم-
-مساعدة الى كنيسة مار الياس سير الضنية-
مساعدة الى قاعة املسجد في بلدة دبعل الغربية-
مساهمات الى جهاز الطوارئ واالغاثة في الجمعية الطبية اإلسالمية-
مساهمة الى االتحاد العربي للمرأة املتخصصة-
مساهمات الى الصليب االحمر اللبناني-
مساهمة الى نادي شبيبة بحويتا-
مساهمة الى صندوق الزكاة فرع الضنية-
مساعدة الى رابطة الطالب املسلمني-
مساهمة الى معهد بخعون الفني-
مساهمة في برنامج كفالة األرامل في مجمع الرعاية والتنمية-
مساهمات الى مجمع الضنية للرعاية والتنمية-
مساهمة الى نادي شباب بقاعصفرين الرياضي-
مساهمات الى القطاع العام.-

:أشغال االتحاد خالل جائحة كورونا-6

ضمت أطــباء وممــرضني وذلك بــناء عــلى طــلب وزارة الــصحية العــامة  أزمة  شكل اتــحاد بــلديات الــضنية خلــية  أزمة كــورونا  مــنذ بــداية 

وأصحاب اختــصاص ومتطوعني باشراف رؤساء البلديات وبالتنــسيق والتعاون اليومي مع جهاز الطوارئ واالغاثة والصليب االحمر

:اللبناني ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات والقائمقامية وطبيب القضاء، وتألفت من اللجان التالية

لجنة أطباء متطوعني-
لجنة ممرضني-
لجنة متطوعي خدمات توصيل-
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لجنة االعالم والتواصل-
لجنة املتابعة واملراقبة -
لجنة مركز التواصل -
لجنة دعم شرطة االتحاد-
لجنة الصحة-
لجنة الداتا واالحصاء-
لجنة االرشاد والتوجيه-

:قامت هذه اللجان بوضع خطة ملكافحة فايروس كورونا تترجمت بالخطوات التالية

وضع مركز دائم على حاجز عشاش مؤلف من متطوعني وممرضني ومن شرطة اتحاد، حيث تم قياس حرارة جميع الوافدين-1

للمنطقة بدون اي ستثناء وتعقيم سياراتهم، واالبالغ عن الحاالت املشتبه بها ومتابعتها، والتأكد من ارتداء الكمامات
الى تعـقـــيم جـمـــيع امـلـــساجد وامـلـــصانع وامـلـــحال التـجـــارية-2 ضافة  يومي مـلـــنازل امـلـــصابني وزوـيـــهم وامـلـــخالطني ـلـــهم، باال تعـقـــيم 

واملؤسسات الرسمية والخاصة واألحياء السكنية.

ثم تم تقديم خدمة التعقيم الحقا لجميع الراغبني سواء في بيوتهم او مراكز عملهم في الضنية.

 لجمــيع املــشتبه بــاصابتهم بــشكل مــجاني، وعــند عدم توفر العيــنات تم اجراء الفحــوصات فيPCRتأمني آالف فحــوصات ال -3

مستشفيات خاصة على نفقة االتحاد.
 للتبرع بالدم ولتأمني بالزما من املصابني السابقني بالفايروس Donner Sang Compterالتعاون مع جمعية -4
تأمني خدمة توصيل احتياجات املصابني بالفايروس الى اماكن حجرهم، باالضافة الى كبار السن.-5
حال-6 في  وتأمني مسـتـــشفيات ـلـــهم  حالتهم بــاشراف اـطـــباء وممــرضني ـمـــناوبني،  من  متاـبـــعة يوـمـــية للــحاالت االيجاـبـــية للـتـــاكد 

الضرورة.
مدار -7 في اتــحاد بــلديات الــضنية عــلى  دائم  له اتــصاالت االشخاص املــشتبه24ضع مــركز اتــصال  من خال استقبل  ساعة،   

من الــخارج مهــلة الحــجر التزام الــوافدين  من  أوضاعهم والتــأكد  وتأمني حــاجاتهم اليومــية ومتابــعة  بــاصابتهم لــتأمني فحــوصات لــهم، 

املحددة.
وضع دوريات جوالة على الطرقات للتاكد من االلتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والبلديات -8
تامني مستلزمات طبية من اجهزة فحص االوكسيجني وأجهزة تنفس وادوية للمحتاجني، ومستلزمات تعقيم ووقاية من مطهرات-9

وكمامات والبسة.
إحصاء كافة العاملني من أبناء الضنية في املؤسسات واالدارات خارج نطاق املنطقة والتواصل معهم وإعطائهم االرشادات-10

الكافية وحثهم على التعامل مع الوباء بجدية و مسؤولية تامة. 
في مــركز االتــحاد بتــقديم الخــدمة الطبــية-11 يوم خمــيس  التــعاون مع الــوحدة الطبــية النقــالة التابــعة ملنظــمة مالــطا بحــيث تــقوم كل 

املجانية الهالي املنطقة، وصرف الدواء مجانا وتقديم الدعم النفسي االجتماعي. –
في اتــحاد بــلديات الــضنية للمــصابني بالــفايروس تــتوفر فــيه جمــيع املــعدات الطبــية-12 صحي  العــمل عــلى انــشاء وتجهــيز مــركز 

واالدوية الالزمة باالضافة الى أسرة تتسع لستة أشخاص، بمتابعة اطباء وممرضني مناوبني بشكل دائم.

تم اختيار اتحاد بلديات الضنية من ضمن خمسة عشر بلدية ألفضل مبادرات اتخذتها االدارات املحلية في مجال

 وهي جائزة تركز بشكل خاص على االساليب املبتكرة التي تتبعهاGUANGZHOUمكافحة كورونا، ضمن جائزة 

الحكومات املحلية واالقليمية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وااللتزام باالجندة الحضرية نحو ازدهار وجودة

 دولة.78 بلدية في العالم من 276حياة مواطنيها، والتي شاركة فيها 
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 تكريمات وزيارات :-7

استقبال السفير التركي في الضنية-
استقبال غبطة البطريرك في منطقة الضنية-
   لالطالع على الغابات في الضنيةCoforاستضافة وفد فرنسي من مؤسسة -
 JAQUE Planاستضافة وفد فرنسي من -
)2013استقبال سفيرة االتحاد االوروبي في منطقة الضنية (-
تكريم سعادة القائمقام املنية الضنية االستاذ الياس حنا-
تكريم سعادة القائمقام املنية الضنية االستاذة روال البايع-
تكريم سماحة املفتي في الشمال-
تكريم املطران جورج ابو جودة-
تكريم لجنة الصلح في الضنية-
تكريم لألساتذة املتفرغني في الجامعة اللبنانية من أبناء الضنية-
تكريم رجال الدين في محافظة الشمال-
تكريم مجموعة من أبناء الضنية الذين تركوا بصمة في مجاالت علمية واحتلوا مناصب عالية.-
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املشاريع التى لم تُنجز بعد والتى أصبحت في مراحل متقدمة :-8

مشروع إنارة الطرقات على الطاقة الشمسية -
مشروع تطوير السياحة البيئية والسياحة والتنمية االقتصادية-
مشروع إنشاء برك وسدود -
مشروع إنشاء مسلخ -
 منطقة عزقي العقارية، باالضافة الى محاوالت في كل من كفرحبو،79مشروع إنشاء مركز معالجة للنفايات الصلبة في العقار رقم -

كفرشالن، عاصون، ايزال، داريا، الحروف، جيرون، بطرماز، ديرنبوح جميعها باءت بالفشل اما السباب سياسية واما السباب بيئية.
 عزقي : 79بالنسبة للعقار 

رقم  رقم79تم تـخـــصيص الـعـــقار  قرار  املـنـــية اـلـــضنية الـنـــشاء ـمـــركز ملعاـلـــجة النـفـــايات البـلـــدية املنزـلـــية ـبـــموجب  من ـبـــلدة ـعـــزقي   -
البيئي وموافــقة وزارة17733/2016 دراسة االثر  اجراء  وذلك بــعد  من وزارة املالــية، وزارة البيــئة، وزارة الــزراعة،  كل   وبــعد موافــقة 

البيئة عليها، 
ولــكن فور االنتهاء من كافة االوراق املطلوبة تم االعتراض، فتم ارسال كتاب من اجل تــسوية االرض وبعد كل املراجعات التي تــمت

أعيد املشروع من التنظيم املدني بعد تسعة اشهر مع عدم املوافقة.
مشروع إنشاء شبكات للصرف الصحي ومراكز معالجة للمياه املبتذلة.-
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توأمات، مذكرات تفاهم وعضويات : -9

توأمة بني اتحاد بلديات الضنية وبلدية كوتاهيا -
توقيع إتفاق التوأمة وبرتوكول التعاون مع اتحاد بلديات جزين -
توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بلديات تركيا-
-توقيع بروتوكول تعاون وحسن نوايا مع بلدية أودين ساحل العاج-
-توقيع بروتوكول تعاون وحسن نوايا مع بلدية شيفشاون املغرب-
توقيع توأمة مع اتحاد بلديات العالم التركي-
توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بلديات مرمرة في اسطنبول-
توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية أيوب في اسطنبول-
توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة اللبنانية كلية الهندسة-
توقيع إتفاقية تعاون مع املعهد العالي للدكتورا في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية-
A.V.E.C. (Alliance des Villes Euro Méditerranéennes de Culture)عضو في  -
Medcitiesعضو في شبكة املدن الساحلية في منطقة البحر األبيض املتوسط -
 UCLG MEWAعضو ورئيس مشارك في منظمة املدن والحكومات املحلية فرع الشرق االوسط وغرب آسيا  -
 North LEDAعضو ونائب رئيس في وكالة التنمة االقتصادية في شمال لبنان -
COFOR Internationalعضو في جمعية -
BTVLعضو في في املكتب التقني للبلديات اللبنانية -
GIZاتفاقية تعاون مع مكتب التعاون االملاني توقيع -

توقيع اتفاقية صداقة وتعاون واعالن نوايا حسنة مع بلدية ايوبية تركيا-
توقيع اتفاقية صداقة وتعاون واعالن نوايا حسنة مع بلدية باغجيالر تركيا-
RET USAتوقيع عقد تعاون وعمل مع منظمة -
 واتحاد بلديات الضنيةGIZتوقيع اتفاقية تعاون بني -
    EUROMEDعضو في -
  في أملانيا.engagement globalبداية تعاون مع -
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مؤتمرات-10

"تجدر االشارة، وليعلم الجميع، أن معظم املؤتمرات التي شارك فيها رئيس االتحاد هي بتمويل من الجهة
"الداعية.

2006

-مؤتمر األمم املتحدة في سويسرا جنيف وقد عرضت الوضع اللبناني بشكل عام ومن خالله واقع الضنية.-

2008

 Jean claude- Gaudinمؤتمر املدن املتحدة في مرسيليا رئيس بلديتها -

2009

 وقد شاركت فيه وقدمت عرضا مميزا عن البيئة في الضنية.Euro MEDمؤتمر -

2010

مؤتمر األمم املتحدة في برشلونة اسبانيا حيث قدمت عرضا مهما عن واقع البيئة في الضنية وأيضا -
مؤتمر القمة العاملية ملنظمة املدن املتحدة في مكسيكو سيني في املكسيك-
املؤتمر العاملي الثالث ملنظمة املدن والحكومات املحلية املتحدة في املكسيك-
 في برشلونة)UNDP(مؤتمر برنامج االمم املتحدة االنمائي-

2011

 أيلول16 و 15 في ايطاليا في SABAUDIAمؤتمر -
مؤتمر إيران بتمثيل من رئيس بلدية عني التينة نزيه عبيد-
2011 1 ك11و9مؤتمر فلورنسا في ايطاليا في -
في - مؤتمر الغــابات  في لبــنانAvignonفي  عن مــشاكل البيــئة والغــابات  وقد القــيت محــاضرة  شهر نيــسان  في  في فرنــسا   

 صفحات8واملخطط التوجيهي وقد حازت املحاضرة على املرتبة االولى ونشرت في جريدة تخص الغابات في فرنسا مع تخصيص 

 صفحات أيضا باللغة اإلنكليزية 8للمحاضرة باللغة الفرنسية و
املؤتمر العالم التركي في أنقرة ومؤتمر البلديات التركية في اسطنبول وقد حققت نجاحا باهرا بدأت معه عملية توامة بني-

اتحاد بلديات الضنية ومنطقة كوتاهيا التركية.
املؤتمر االستراتيجي للصندوق العاملي لتنمية املدن  بتمثيل من رئيس بلديية عني التينة نزيه عبيد ورئيس بلدية بطرماز-

مصطفى قرة
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2012

 مؤتمر فلورنسا في إيطاليا -
 4eme rencontres de CFT a collione physique- Franceمؤتمر -
 عن الضنية Montpellier- Faculté des sciences des Forêtsالقاء محاضرة في جامعة -
مؤتمر اإليفلني شريكة في التنمية في رامبويه فرنسا --

:إضافة إلى املؤتمرات في لبنان نذكر منها 

مؤتمر الالمركزية برعاية رئيس الجهورية-
مؤتمر االمم املتحدة في روتانا جنيف-
 في أوتيل كومودور EMPIمؤتمر -
مؤتمر االمم املتحدة في حمرا بالزا-
 في حبتور أوتيل CGLUمؤتمر -
مؤتمر البيئة في فرساي -
مؤتمر االمم املتحدة في مارتينيز-
مؤتمر االمم املتحدة في اليونيسكو-
 في االونيسكو وغيرهاGIZمؤتمر -

2013

 في فرنسا Perpignanمؤتمر -

2014

- مؤتمر بحث مواضيع التعاون مع مناطق تولوز برتيان نيس ليون في فرنسا.- - -
.SUDEPاملشاركة مع بلدية الرنكا في مشروع -
مؤتمر املنتدى الدولي الثالث للمدن العتيقة في طنجة بدعوة من مدن الحوض املتوسط.-
زيارة تقنــية مؤســسية ضمن برنــامج دعم قدرات البــلديات اللبنانــية ودعم الــحوار مع الــسلطات املركــزية في إطار معالــجة مــياه-

مع نقــابة تجــمع من منظــمة املدن والحكــومات املحلــية املتــحدة املكــتب التقــني للبــلديات اللبنانــية وبالتــعاون  بدعوة  -الــصرف الــصحي 
).SIAAP(البلديات في باريس للصرف الصحي

"Union Of Turkish World Municipalities Extraordinary General Assembly Meeting:مؤتمر بعــنوان "-

بدعوة من إتحاد بلديات العالم التركي في تركيا.
.L’Autorité de gestion commune في روما بدعوة من" NEXT MEDمؤتمر "-
Association Des- الي عقد في باريس فرنسا) (AMFاملؤتمر السابع والتسعون لرؤساء البلديات في فرنسا بدعوة من (-

Maires De France.(
 اجتماع الجمعية العمومية ملنظمة املدن املتحدة في مدينة أزمير تركيا. –-
حول العــمل اإلنــساني بعــنوان : "- Etats Généraux de مؤتمر   l'action humanitaireمن املــركز بدعوة  في فرنــسا   "

).CNRSالوطني للبحوث العلمية في فرنسا (
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2015

مؤتمر حول آليات إدارة التجمعات الحضرية الكبرى في فرنسا بدعوة من جمعية املدن املتحدة في لبنان.-
.Medcities بدعوة من منظمة Croatia  في Medcities املؤتمر السنوي ملنظمة -
).UCLG-MEWAالقمة الدولية ملدن العالمات املسجلة واجتماع لجنة املدن الذكية في قونيا بدعوة من (-
زيارة إلى مرمرة من أجل البحث في سبل التعاون بدعوة من السيد رئيس اتحاد بلديات مرمرة.-
Assises" de la cooperationمؤتمر "-  décentralisé pour le developpement "في Bruxellesمن بدعوة   

اإلتحاد األوروبي.
دور البلديات واإلتحادات البلدية في التخطيط اإلستراتيجي والتنمية املحلية واإلقتصادية - :- "مؤتمر في مونبليه فرنسا بعنوان 

.CGLU"والسياحية والتراثية بدعوة من منظمة 
. Medcities في برشلونة بدعوة من منظمة" Le premier Forum Méditerranéen: مؤتمر عن الزراعة بعنوان "-

2016
 
.UCLG في منطقة بوغاتا بدعوة من" World Summit of Local and Regional Leaders:مؤتمر  "-
.UCLG-MEWA"بدعوة من منظمة Workshop on Intermediary Cities:مؤتمر "-
UCLG-MEWAمؤتمر غازي عنتاب تركيا بدعوة من -
.MEDCITIESاجتماع الجمعية العمومية في تطوان املغرب بدعوة من ال - -
"في منطقة مراكش بدعوة من الجماعات الحضرية فيClimat Summit of Local and Regional Leadersمؤتمر " -

املغرب.

2017
Role of:مؤتمر -  cooperation,  participatory approach & transparency in strategic planning and

development في Marseille
 في منطقة نيفشيهير"Intermediary cities Middle East and West Asia regional forum:مؤتمر -
Regional Consultation on International Migration in the Arab Region "In preparation for:مؤتمر -

the Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration"في بيروت 
 في االردنPolicy Forum on Development:مؤتمر -
 في اسطنبولUCLG-MEWAاالجتماع االول للجنة االندماج االجتماعي ملنظمة -
  في اسطنبولUCLG-MEWAاجتماع املكتب التنفيذي للجنة االندماج االجتماعي ملنظمة -
 في طرابلس لبنان –MedCitiesاالجتماع السنوي لل -
تدريب حول قيادة االزمات في االردن-
 في آرل فرنسا –Atelier Qualicities – AVECمؤتمر -
مؤتمر البحر االبيض املتوسط حول املناخ في طنجة املغرب –-
 في بيروتSWAM IIمؤتمر -

2018
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-UCLG MEWA Retreat Meetingفي تركيا 
Kuala Lampur في World Urban Forum 9مؤتمر -
 في عمان االردنStrategic Planning for Local Economic Developmentمؤتمر -
 في تركياUCLG-MEWAمؤتمر السياحة املستدامة ملنظمة -
Brussels في Policy Forum on Developmentمؤتمر -
 في بيروتArab Forum for Sustainable Developmentمؤتمر -
وريادة األعــمال فيــما يتعــلق باملــساواة بــنيUCLG-MEWAاجتــماع املكــتب التنفــيذي ملنظــمة - حول املــشاركة   وحلــقة نــقاش 

الجنسني في تركيا
فرنساCGLUاجتماع املكتب التنفيذي ملنظمة - – في ستراسبورغ 
-Assemblée Générale du réseau AVECفي آرل فرنسا -
قدرات إدارة النفــايات- الدعم الفــني لتــطوير  إطار مــشروع  في  وزير الــدولة لــشؤون التنمــية اإلدارية  مع مكــتب  دراسية  "جــولة 

"الصلبة في لبنان في اسبانيا
املنتدى العاملي االول للمدن الوسيطة في شفشاون املغرب –-
 في سلجوقلو تركيا –UCLG-MEWAاالجتماع الثالث للجنة البيئة في منظمة -
 في برشلونة MedCitiesاالجتماع السنوي لل -
-Kartepe Summit 2018
 في مدريدUCLG World Forumمؤتمر -
City Leadership in Implementing the UNمنتدى العمدة الخامس حول التنقل البشري والهجرة والتنمية بعنوان : "-

Global Compacts– ”.في مراكش املغرب 

2019
:THINK EUROPEمؤتمر -  COMMITMENT 2030 "intermediate cities,  key  for  development"في 

اسبانيا
" دور النساء املنتخبات في تعزيز الديمقراطية التشاركية في شفشاون املغرب" –مؤتمر -
 في بلجيكاPLATFORMAمؤتمر -
 في بروكسيلCities and Regions for Development Cooperationمنتدى -
-UCLG-MEWA RETREAT ‘19: “Inclusive, Informative, Interactive”في تركيا 
 في تونس SDG 16+ Technical Consultation on Inclusive Institutions at the Local Levelمؤتمر -
-Iremcon International Environmental Conferenceفي تركيا 
-6th UCLG-MEWA Congress– في عمان االردن 
-UCLG MEWA meeting + WALD 2018 في تركيا 
آسيا- سعدية رئيــساً لــفرع منظــمة الــشرق األوسط وغرب  الجمعــية العمومــية ملنظــمة املدن املتــحدةفي عــمان وقد إنتــخب الرئــيس 

للمنظمة.
حيث انتخب الرئيس سعدية نائب للرئيس العاملي للمنظمة.- دربن -موئتمر جنوب إفريقيا -
إنتخب -

2020

International Ideal Kent Award مؤتمر -
 World Urban Forum 10 WUF10مؤتمر -
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11th plenary session of the Euro Mediterranean Regional and Local Assemblyمؤتمر -
-UCLG Annual Retreat 2020
  UCLG-MEWA اجتماع املكتب التنفيذي ملنظمة-
Live Learning Experience COVID -19 - Live Consultation (UCLG)مؤتمر -
:The Response of Cities in the Middle East and North Africa to the COVID-19 Pandemicمؤتمر -

Challenges of Today and Preparedness for Tomorrow (UN-Habitat ROAS)
UCLGاجتماع لجنة االدارة املالية في منظمة -
مؤتمر افتراضي عن استجابة املدن املتوسطية والشرق افريقية في ظل جائحة كورونا مع البنك الدولي-
 UCLGاجتماع املكتب التنفيذي ملنظمة -
Alliance Assembly: Scaling Cities Climate Finance in the Context of COVID-19مؤتمر -
AMFاجتماع املجلس التنفيذي السابع -
-Regional,  Sub-regional  and  Interregional  Organizations  in  the  Global  South  as  Actors  in

Responding to COVID-19
Arab Citiesمؤتمر -  & COVID-19:  Disaster  Preparedness and Emergency Response Webinar

(UNDRR)
GTFMاجتماع افتراضي لفريق العمل العاملي املعني بالهجرة -
local governments and cities leading the way” during the SDG Action Zoneمؤتمر “-
Participatory Session MedCities Strategic Planمؤتمر -
-Co-creating the future: Tips, tricks and secrets of participatory urban development (Act Now)
UCLG Guangzhouاملجلس العاملي ل -
-Venice City Solutions 2030 - Visualiser l'agenda 2030 dans la ville (UNDP)
املنتدى االقليمي الخامس لالتحاد من اجل املتوسط-
Greenerمؤتمر -  and  More  Liveable  Communities:  the  key  of  cultivate  cooperation  and

participation (Act Now)
En route to COP26 مؤتمر-
Climate Chance Talksمؤتمر -
Youth and Climate in the Mediterranean+25 Virtual Forumمؤتمر -
Creating Resilient Local Communities (Act Now)مؤتمر -
Shaping a New Social Contract and New Global Deal: UN DESA Fireside Chatsمؤتمر -
-Policy Council meeting on the New Urban Agenda (UCLG)
ـــمة - في منـظ ـــئة  ـــنة البـي ـــماع لـج ـــنوان  UCLG-MEWAاجـت ـــحت ـع climate ـت  priorities  in  the  post-COVID  era

confirmation
املنتدى العاملي املعني بالهجرة والتنمية-
UCLG-MEWAاالجتماع االفتراضي لفريق العمل العاملي املعني بالهجرة في -
How to Drive Change and how not to (Act Now)مؤتمر -
  UCLG ملنظمة 2021االجتماع االستشاري السنوي لعام -
وسائل- مؤتمرات بــواسطة  ستة  عن  شارك بــما يــزيد  سعدية  إلى ان الرئــيس  تــجدر اإلشارة 

 ومع العديد من املنظمات الدولية.كما حاضر في العديد من املؤتمرات املتعلقة)zoomالتــواصل (

باألمم املتحدة واإلتحاد األوروبي.

دراسات -  11
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أثر األزمة السورية على منطقة الضنّية في شمال لبنان     أ --
عام     - التي نــشر   ، التخطــيط االستراتيجي إلنــماء منطــقة الــضنية "دراسة مكمـّـلة ل  زمة2012" أثر األ إلى تقيــيم  ، تــهدف 

السورية على منطقة الضنية، واستمرار تدفق النازحني السوريني بأعداد كبيرة على املنطقة.
- 
تحديث التخطيط االستراتيجي إلنماء منطقة الضنية  ب --
هدف الدراسة هو تحديث الخطة االستراتيجية بما يتناسب مع أهداف التنمية املستدامة التي أقرتها األمم املتحدة والتشديد -

على تعزيز املقاربة التشاركية ومشاركة املجتمع املدني
- 
SEACAP (Sustainable Energy Access and Climate Action Plan)  ج --
Clima-Med : الجهة املمولة االتحاد االوروبي ومنظمة    -
الدراسة خطة تنموية متكاملة لتطوير كافة القطاعات املتعلقة بالتغيير املناخي من جهة واالقتصاد    - : وصف موجز للمشروع /

)من جهة أخرى ويتم اعدادها وفق شقني التكيف مع املتغيرات والتخفيف من حدة أزمة التغير املناخي :

38
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)من جهة أخرى ويتم اعدادها وفق شقني التكيف مع املتغيرات والتخفيف من حدة أزمة التغير املناخي :
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2020  حتى عام 2005  جداول مفصلة باملشاريع التي تم تنفيذها في جميع البلديات املنتسبة لالتحاد من عام   - 12
وجداول العائدات واملصارفات 

بلدية السفيرة

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

2750000تزفيت وصيانة طريق عام السفيرة200880
الحازمية200852 السفيرة  -تعزيل أقنية طريق عام الضنية  -9970000
بيت الفقس200969 34290000-تزفيت طريق عام السفيرة 
19300000وصلة صرف صحي من منزل محمد شبيب الى منطقة السيدان201013
4743000-أعمال طرق الجعيالت محمد محسن كريم201014
4345000أعمال طرق صب موقع الحرشة201016
حي الزاروب201017 9006000-أعمال طرق صب موقع رشيد مخول 
2400000صب قناة مياه على طريق عام السفيرة201043
8040000نظافة عامة على طريق عام السفيرة201048
18120000حيطان دعم طريق عام السفيرة حي ابن الهيثم201070
19500000-حائط دعم طريق السفيرة حرف امللول201079
19800000-حائط دعم على طريق السفيرة الصومعة201082
18862000طريق عام من مفرق أحمد حجازي حتى الساحة العامة201086
18536000حائط السفيرة حرف امللول201123
بطرماز201146 -حائط دعم في حرف امللول السفيرة  -14000000
السفيرة201147 بطرماز  عني الدبان  -حائط دعم على طريق  - -18060000
17950000تشجير جانبي طريق عام السفيرة201148
75000000املساهمة ببناء مدرسة مهنية في السفيرة2011116
17640000اعمال حفر وتفريغ في مهنية السفيرة201232
18450000اعمال حفر وتفريغ ردميات في السفيرة201239
16647000حائط دعم باطون مسلح في السفيرة201240
5480000اطفاء حريق السفيرة201382
18472000إنشاء حائط بالقرب من منزل د. علي الغا السفيرة -2014110
17355000-انشاء حائط بجانب املقبرة الكبيرة السفيرة2014111
16112000-انشاء حائط ملدخل املهنية باتجاه عني التحتة السفيرة2014112
18005000انشاء حائط ملعب مهنية السفيرة2014124
18750000انشاء حائط حجر على الكراج لزوم امللعب السفيرة -2014125
17500000فاتورة انشاء حائط حجر كراج السيارات أمام سنترال السفيرة السفيرة -2014126
18299000إقامة حائط دعم من الباطون املسلح طريق عام حي السويد السفيرة201699
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17750000تدعيم وتوسعة الطريق مع حاجز سقوط حارة الحصن في بلدة السفيرة201745
إنشاء قاعدة حائط مع حاجز سقوط على جانب طريق عام كفربنني -201746

السفيرة

17955000

18240000إنشاء حائط باطون على طريق السفيرة بجانب مدرسة اإليمان201749
-صيانة الطريق العام مقابل مكتبة السفيرة باتجاه منزل خضر حسون201765

السفيرة

17756000

17950000-إنشاء حائط دعم وتوسيع طريق حي الحصن السفيرة201766
14205000صيانة الطريق العام مقابل تكميلية السفيرة الرسمية201767
17950000-إنشاء حائط دعم وتوسيع طريق حي مدرسة اإليمان السفيرة201768
-إنشاء حاجز سقوط على جانب الطريق قرب محطة األمان للمحروقات2017109

السفيرة

18346000

18800000إنشاء حاجز سقوط على جانب الطريق الفرعي في حي املغراق السفيرة -2017110
18854000إنشاء حائط دعم في السفيرة2018142
18902000انشاء حائط وتوسيع الطريق الفرعي قرب مقبرة السفيرة2018143
18944000انشاء حائط دعم على طريق السواد السفيرة -2018144
انشاء حائط دعم وحاجز سقوط على الطريق الفرعي مقابل منزل حسن2018165

هرموش

18555000

18450000انشاء حائط دعم ملقبرة السفيرة2018166
18900000انشاء حائط دعم مقابل ارض مصطفى علي حسون السفيرة -2018205
18675000انشاء حائط دعم مقابل منزل زكريا ابو ضاهر السفيرة2018206
18825000انشاء حائط دعم مقابل منزل ابو نزيه حسون السفيرة -2018207
18950000انشاء حائط دعم مقابل أرض خالد مصطفى اليخني السفيرة -2018208
18825000انشاء حائط مقابل أرض صالح الكردي السفيرة -201935
18950000انشاء حائط دعم مقابل ارض عصام محمد اليخني السفيرة -201968
18760000انشاء حائط دعم مقابل منزل أحمد هرموش السفيرة -201999
12,500,000حفر وردم وشق طريق عام العرقوب بريصا202013
1,890,000اشغال بجانب معهد السفرة الفني202015
18,750,000اشغال لزوم توسيع طريق الصومعة الدل -202016
1,200,000اخماد  حريق السفيرة2020104
15,588,000إنشاء مشروع مونس لربط ثانوية السفيرة الرسمية بمدرسة اإليمان2021106
السفيرة2021119 16,300,000-إنشاء مونس على طريق اإليمان بيت عراج

948,152,000املجموع

40

بلدية إيزال

رقم العام
.القيمة ل.لاملوضوعالقرار

الحرف –201386 18470000-انشاء حائط حجر مكردس طريق عام إيزال

18216000حفر و توسيع الطريق و بناء حائط من الصخر إيزال -2013100

-تسوية الطريق وإقامة حائط دعم ساحة بيت حسنة منزل عبد الناصر رضوان - 201432
18414000ايزال

18612000توسيع وبناء حائط دعم من الباطون على طريق عام ايزال201495

18703500بناء حائط دعم من الباطون على طريق عام ايزال201496

18240000انشاء حائط دعم من الحجر الصخري ايزال الطريق العام -201539

18915000حفر وردم وتوسيع طريق عام ايزال مقابل أرض سعيد عبد القادر2015131

18527000توسيع طريق عام بيت رضوان إيزال -201644

18917000حفر وتوسيع طريق عام إيزال من منزل احمد صبرة حتى فيال مصباح الحنون201661

18042000-حفر وتوسيع طريق عام إيزال بعزقون201671

10000000توسيع طريق بيت رضوان إيزال201697

بعزقون ايزال2016160 -توسيع طريق الهوة  -18900000

18990000-بناء حائط دعم من الباطون مع صب أرضية حرف إيزال201716

18950000إنشاء حائط دعم خلف جامع الضيعة الكبير في بلدة إيزال201762

18922000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح طريق بدر املغارة إيزال2017168

2000000املساهمة في تغطية نفقات دورة الدعم لطالب الثانوية العامة في ثانوية ايزال201854

منزل محمود ياسني201866 السنترال -انشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة ايزال  )18027000

18742000انشاء حائط دعم من الحجارة والدبش طريق عزق الدرب في بلدة ايزال201888

18810000شق وتسوية طريق في محلة الطويلة ايزال -2018146

فاقوس ايزال2018151 )توسيع طريق الخانوق  )18900000

18900000توسيع طريق بيدر الصليب في بلدة ايزال2018168

18800000توسيع طريق في بلدة ايزال قرنة البرج كسارة الغليوني -2018192

18963000توسيع طريق ف بلدة ايزال بيت الهادي بيدر عبد الكريم -2018193

18750000توسيع طريق من مفرق الحفيرة حتى أرض أحمد ياسني ايزال -201938

12150000توسيع طريق من اول عزق النصبات الى اول عريض شهربان ايزال -201974
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بلدية بحويتا

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

18088000دعم  في بلدة بحويتا من امام مبنى البلدية حتى قاعة الوقف201247

افقا وبشناتا2012111 )فاتورة  بناء حائط من الصخور والباطون بحويتا  ) -17988000

18720000جرف أساس حائط و بناؤه مدخل طريق عام بحويتا –201364
13552000إقامة حائط دعم طريق عام بحويتا2013107

بحويتا201467 18000000-إنشاء حائط دعم من الحجر والباطون على طريق عني الحلوة

41

بلدية بحويتا

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع
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17960000فاتورة صب جسر من الباطون وبناء حجر على طريق عام بحيتا201483

18900000انشاء حائطني دعم من الباطون على طريق عام بحويتا2014175
18780000بناء حائط مكردس في وسط بلدة بحويتا201549

8977000بناء حائط على الطريق العام في بلدة بحويتا2015135
17950000بناء حائط من الحجارة والباطون بحويتا -201687
12384000إقامة حديقة في بلدة بحويتا2016135
19166000فواتير استكمال الحديقة العامة في بلدة بحويتا201769
18912000انشاء حائط من الحجر املكردس وحائط دبش وباطون في بلدة بحويتا201841
18810000شق طريق حرج في بلدة بحويتا201842
18800000شق طريق الى غابة الصنوبر في بلدة بحويتا201871
18915000انشاء مجرى مياه شتوي في بلدة بحويتا2019115
19065000انشاء منتزه انطون رزق اهلل الخوري في بلدة بحويتا2019116

202070
شق طريق ترابية مع  مجرى مياه شتوية من محلة زاروب السعلوك

الى محلة بتليا بحويتا وبشناتا -
18900000

18900000بناء حائط مع مجاري مياه شتوية في بلدة بحويتا2020141
18,900,000انشاء حائط دعم202122
18,900,000صيانة وتنظيف طريق202163
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بلدية بخعون

العام
رقم
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17780000وصلة صرف صحي طريق عام بخعون200935
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الحامضة200960 17570000-أعمال طرق طريق عام بخعون 
منطقة الفلل200961 18150000-وصلة صرف صحي طريق عام بخعون
الجورة200974 15066000-حائط دعم طريق عام بخعون 
8443000أعمال طرق طريق حقليت عند الجسر200975
18570000-أعمال طرق على طريق عام بخعون الشرفة201025
2730000-صب باطون مسلح طريق عام نمرين منطقة البياض201038
حرف سياد201050 8876000-نظافة عامة الخرنوب بخعون الواطية 
19470000تغيير وصلة مجرور بخعون201137
11080000بناء مونس في بلدة بخعون الجورة مقابل الثانوية201173
10825000بناء مونس في بلدة بخعون الجورة جانب أمالك ورثة مرشد جبارة201174
18277000بناء حائط دعم في بخعون جانب الجامع الجديد في محلة زوق جبارة201175
16197000بناء وتأهيل وترميم وصب مستديرة بخعون بجانب األوتوستراد201176
10623000-مونس طريق عام بخعون الشرفة2011102
5274000عبارات في بلدة بخعون2011106
-مونس طريق عام بخعون الشرفة2011107 -16523000
7000000-حائط دعم على طريق عام حقليت  بخعون201211
6150000وضع مطبات صناعية ومسامير في بلدة بخعون201212
13499000تسوية  وسط الجزر طريق عام بخعون201215
17042000تشجير طريق عام بخعون االوتوستراد201226
بخعون201227 10350000–تركيب خزان كبير مع قطع ونباريش لالوتوستراد 
-تعميير حائط دعم بحجر املوزاييك بخعون بيت ورور201267 -18360000
10015000-حفر و صب طريق عام الرياحني بخعون201268
18000000-إقامة حائط دعم مع قاعدة مع مونس بخعون2012106
4500000حفر وصب حائط دعم طريق جورة أبو عمر2012115

201343
-ساعة االوتوستراد وسط الضيعة وأحجار لزوم ساعة املستديرة بخعون

مراح السراج
15030000

16574000-انشاء مونس بخعون201389
9450000حائط دعم في بخعون201390
7350000انشاء حائط دعم جانب السنترال20148
5400000حائط دعم من الحجر الصخري20149
15850000تسوية أرض بجانب ملعب كرة السلة201410
18750000تزفيت أرض بجانب ملعب كرة السلة201411
8580000تعمير حجر ورش عمل201412
15862500إنشاء حائط من الحجر املكردس201425
14647500إنشاء حائط من الحجر املكردس في محلة الجورة201426
بخعون201438 17560000-شق وصب طريق عام حقليت
16038500صيانة وتجهيز مبنى مهنية بخعون201458
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17340000إنشاء حائط دعم201477
6000000-إعادة تأهيل حائط على طريق بخعون طاران201486
7059000انشاء حائط دعم في حي األمراء2014136
7250000انشاء حائط دعم في حي األمراء2014137
18504000انشاء حائط دعم سيده الراسي طريق عام حقليت بخعون -2014138
10920000تركيب مسبعات مع حائط دعم2014169
بخعون2014179 15190000-صيانة طريق عام الساحة وطريق عام الضنية 
2660000صيانة معهد بخعون الفني201562
بخعون201579 18936000-صيانة طريق عام جورة ابو عمر
18285000وضع مسبعات واقامة حائط دعم على طريق عام بخعون2015114
بخعون2015115 7995000-تغطية بطولة لبنان العامة لقوة الرمي والدفاع عن النفس

2015150
-توسعة طريق عام زين الدين عني القصاب مع حيطان دعم طريق عام

بخعون
14910000

2015151
انشاء حيطان دعم لطريق حقليت من بيت حمادة الى بيت حمدان مع

بخعون -توسعة جانبية للطريق العام
14285000

19570000صب طريق واقامة حائط دعم على طريق عام بخعون201626
15130000-توسيع طريق عند بيا زود بخعون201627
15000000اقامة حائط دعم من الباطون املساح داخل بلدة بخعون201657
14500000توسيع طريق واقامة حائط داخل بلدة بخعون201658
15915000توسيع طريق وااقامة حائط داخل بلدة بخعون201659

201680
انشاء حائط من الباطون املسلح من منزل صبحي بدير وصوالً الى أرض

بخعون -عبد الرزاق عثمان
7320000

201681
انشاء حائط دعم من جانب محطة سعدية وصوال الى منزل فياض البب -

بخعون
13040000

18287000-بناء ارضيات من الباطون جانب قصر األحالم بخعون201682
6160000-بناء سقف لتوسعة طريق في حقليت بخعون201683

201684
بناء حائط دعم من الباطون املسلح من منزل عبدهلل أسعد وصوالً الى

بخعون -منزل علي محمد مقصود
17422000

18975000حفر وبناء قناة جسر حقليت بخعون -201718
18720000-إنشاء حائط دعم على طريق عام حقليت بخعون2017133

2017134
-تنفيذ مشروع توسعة طريق عام ما بني منطقة الرياحني وحارة حسن

بخعون
18720000

12750000-حفر وإزالة الردم بخعون طريق األوتوستراد الى طاران االتحاد2017135
10800000بناء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بخعون201855
18240000انشاء حائط دعم طريق عام بخعون الجورة بالقرب من مدخل حرف سياد201936
3000000مساهمة ملاراتون بخعون201943
18480000بناء حائط دعم طريق بيت العرب بخعون -201967
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18960000نبناء حائط طريق عام بخعون الرياحني201997
18355000شق طريق وصب حيطان دعم ومونسات في بلدة بخعون الحامضة -2019114
18990000شق طريق مع بناء حيطان دعم في محلة الجوار بخعون املطل -202040
18960000ردم ونقل اتربة مع حفر على طريق الواطية بخعون -202041
18200000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر نيسان202066
18200000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر ايار202067
7600000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر حزيران202090
10400000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر تموز2020106
10400000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر آب2020114
10400000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر ايلول2020134
10400000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر تشرين االول2020135
10,400,000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر تشرين الثاني2020136
10,400,000نقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر كانون االول202118
400,000, 10 كانون الثانينقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر  202119
10,400,000 شباطنقل وفرز ومعالجة نفايات بلدة بخعون خالل شهر 202120
15,775,000انشاء حائط على طريق عام حقليت202123
9,335,000انشاء حيطان لتوسعة طريق حقليت202124
16,830,000انشاء حائط في محلة الرياحني202125
10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون  خالل شهر اذار202149
10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون خالل شهر نيسان202150
10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون خالل شهر ايار202158
10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون خالل شهر حزيران202159
10,800,000بناء حائط على طريق عام بخعون مشروع مشترك202164
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر تموز2021101
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر آب2021103
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر أيلول2021114
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر تشرين األول2021153
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر تشرين الثاني2021154
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر كانون األول2021170

1,398,292,500املجموع
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10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون  خالل شهر اذار202149
10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون خالل شهر نيسان202150
10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون خالل شهر ايار202158
10,400,000نقل وفرز نفايات بخعون خالل شهر حزيران202159
10,800,000بناء حائط على طريق عام بخعون مشروع مشترك202164
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر تموز2021101
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر آب2021103
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر أيلول2021114
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر تشرين األول2021153
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر تشرين الثاني2021154
14,000,000نقل نفايات بلدة بخعون خالل شهر كانون األول2021170

1,398,292,500املجموع
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بلدية بطرماز  

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

12195000حائط دعم على طريق عام بطرماز200690
17125000أعمال طرق على طريق عام بطرماز200953
18975000وصلة صرف صحي من وادي حسن الى الحارة201030
دبعل201031 9875000-حائط دعم على طريق عام بطرماز 
18700000-اسمنت لزوم طريق املقطوعة بطرماز201078
17286000أعمال طرق على طرق عام بطرماز201120
6650000حائط دعم في بطرماز حرف امللول201145
18125000-صب حائط طريق عام بطرماز بيت حاويك2011112
17460000إنشاء حائط مكردس في بطرماز طريق داخلي2011113
18450000انشاء مونس على طريق بطرماز2012108
18300000صب حائط مونس على طريق  عام بطرماز201471
18438000 على طريق عام بطرماز3انشاء حائط دعم عدد 2014123
18537000انشاء حائط دعم على طريق عام بطرماز2014130
11025000حائط دعم مع قاعدة على طريق عام بطرماز2014176
18180000شق طريق بني بطرماز ومنطقة الفتوح201596
18945000اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بطرماز2015143
18675000اقامة مونس من الباطون لحماية السيارات201670
18732000اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقاع بطرماز2016100
18675000مونس من الباطون املسلح لحماية السيارات2016126
18553000 بطرماز-2إنشاء حائط مونس عدد 201722
18115000تنفيذ حائط مونس في بلدة بطرماز2017108
18865000إنشاء حائط مونس في بلدة بطرماز2017139
18800000إنشاء حائط مونس على الطريق العام بطرماز -2017172

2017199
تنفيذ مشروع انشاء حائط مونس على الطريق العام جانب املدرسة الرسمية

في بلدة بطرماز
12650000
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بلدية بطرماز  

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

12195000حائط دعم على طريق عام بطرماز200690
17125000أعمال طرق على طريق عام بطرماز200953
18975000وصلة صرف صحي من وادي حسن الى الحارة201030
دبعل201031 9875000-حائط دعم على طريق عام بطرماز 
18700000-اسمنت لزوم طريق املقطوعة بطرماز201078
17286000أعمال طرق على طرق عام بطرماز201120
6650000حائط دعم في بطرماز حرف امللول201145
18125000-صب حائط طريق عام بطرماز بيت حاويك2011112
17460000إنشاء حائط مكردس في بطرماز طريق داخلي2011113
18450000انشاء مونس على طريق بطرماز2012108
18300000صب حائط مونس على طريق  عام بطرماز201471
18438000 على طريق عام بطرماز3انشاء حائط دعم عدد 2014123
18537000انشاء حائط دعم على طريق عام بطرماز2014130
11025000حائط دعم مع قاعدة على طريق عام بطرماز2014176
18180000شق طريق بني بطرماز ومنطقة الفتوح201596
18945000اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بطرماز2015143
18675000اقامة مونس من الباطون لحماية السيارات201670
18732000اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقاع بطرماز2016100
18675000مونس من الباطون املسلح لحماية السيارات2016126
18553000 بطرماز-2إنشاء حائط مونس عدد 201722
18115000تنفيذ حائط مونس في بلدة بطرماز2017108
18865000إنشاء حائط مونس في بلدة بطرماز2017139
18800000إنشاء حائط مونس على الطريق العام بطرماز -2017172

2017199
تنفيذ مشروع انشاء حائط مونس على الطريق العام جانب املدرسة الرسمية

في بلدة بطرماز
12650000
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بطرماز2018191 14427000-حفر وانشاء جدران لزوم تجهيز وانشاء ملعب لكرة القدم 

18650000انشاء مونس طريق عام طاران بطرماز -2018223

2018246
انشاء عبارة مياه اسفل الطريق العام عند مدخل البلدة جانب املدرسة

الرسمية
18480000

700000صيانة طريق بطرماز بيت حاويك -2020140
453588000املجموع
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بطرماز2018191 14427000-حفر وانشاء جدران لزوم تجهيز وانشاء ملعب لكرة القدم 

18650000انشاء مونس طريق عام طاران بطرماز -2018223

2018246
انشاء عبارة مياه اسفل الطريق العام عند مدخل البلدة جانب املدرسة

الرسمية
18480000

700000صيانة طريق بطرماز بيت حاويك -2020140
453588000املجموع
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بلدية بقاعصفرين

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

بقاعصفرين200547 18210000-شق طريق عاصون
18730000تنفيذ مونس على طريق عام بقاعصفرين200648
17980000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين200827
18060000وصلة صرف صحي على طريق عام بقاعصفرين200923
17391000أعمال طرق على طريق عام بقاعصفرين200950
16520000-أعمال طرق على طريق عام بقاعصفرين علي كنج200958
محلة اسطة201015 18414000-وصلة صرف صحي من بقاعصفرين الى سير الضنية 
2100000إزالة ردم عن طريق جباب الحمر201027
8425000وصلة صرف صحي من بقاعصفرين حتى وادي عاصون201029
بقاعصفرين حارة بيت غازي -201113 18585000-أعمال طرق على طريق عام 
18725000-إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق املشرح بقاعصفرين عاصون201183
14520000حائط في بلدة بقاعصفرين2011108
616000إقامة حائط وتسوية طريق الهوة أمام منزل عصام وردة201226
18675000إنشاء مونس على طريق بقاعصفرين الضيعة201231
18480000-إقامة حائط دعم في أول طريق عام بقاعصفرين عاصون201272
18675000حفر وردم طريق املشرع بقاعصفرين201293
17820000-توسيع طريق بقاعصفرين املستشفى201295
18675000حفريات وردميات قاعدة من الباطون املسلح  طريق بيت زود بقاعصفرين -201340
18414000حائط دعم طريق عام بقاعصفرين201355
17945000إقامة حائط دعم في بقاعصفرين201357
18216000إقامة حائط و مونس داعم  طريق عام بقاعصفرين -201362
18150000انشاء حائط دعم و سقف قرميد مقبرة بقاعصفرين –201383
18240000إنشاء حائط دعم أمام الثانوية201418
18414000-إنشاء حائط دعم على طريق الكروم بقاعصفرين2014119
17280000شق طريق حبوش في بقاعصفرين2014147
18180000شق طريق عني رقة بقاعصفرين2014148
18585000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين2014170
18720000إقامة مونس على طريق عام جرد النجاص2014181
18500000-انشاء حائط مسلح طريق الكروم بقاعصفرين201547
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بلدية بقاعصفرين

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

بقاعصفرين200547 18210000-شق طريق عاصون
18730000تنفيذ مونس على طريق عام بقاعصفرين200648
17980000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين200827
18060000وصلة صرف صحي على طريق عام بقاعصفرين200923
17391000أعمال طرق على طريق عام بقاعصفرين200950
16520000-أعمال طرق على طريق عام بقاعصفرين علي كنج200958
محلة اسطة201015 18414000-وصلة صرف صحي من بقاعصفرين الى سير الضنية 
2100000إزالة ردم عن طريق جباب الحمر201027
8425000وصلة صرف صحي من بقاعصفرين حتى وادي عاصون201029
بقاعصفرين حارة بيت غازي -201113 18585000-أعمال طرق على طريق عام 
18725000-إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق املشرح بقاعصفرين عاصون201183
14520000حائط في بلدة بقاعصفرين2011108
616000إقامة حائط وتسوية طريق الهوة أمام منزل عصام وردة201226
18675000إنشاء مونس على طريق بقاعصفرين الضيعة201231
18480000-إقامة حائط دعم في أول طريق عام بقاعصفرين عاصون201272
18675000حفر وردم طريق املشرع بقاعصفرين201293
17820000-توسيع طريق بقاعصفرين املستشفى201295
18675000حفريات وردميات قاعدة من الباطون املسلح  طريق بيت زود بقاعصفرين -201340
18414000حائط دعم طريق عام بقاعصفرين201355
17945000إقامة حائط دعم في بقاعصفرين201357
18216000إقامة حائط و مونس داعم  طريق عام بقاعصفرين -201362
18150000انشاء حائط دعم و سقف قرميد مقبرة بقاعصفرين –201383
18240000إنشاء حائط دعم أمام الثانوية201418
18414000-إنشاء حائط دعم على طريق الكروم بقاعصفرين2014119
17280000شق طريق حبوش في بقاعصفرين2014147
18180000شق طريق عني رقة بقاعصفرين2014148
18585000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين2014170
18720000إقامة مونس على طريق عام جرد النجاص2014181
18500000-انشاء حائط مسلح طريق الكروم بقاعصفرين201547
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18500000انشاء حائط مسلح لزق العريض بقاعصفرين -201553
بقاعصفرين201572 18480000-اقامة حائط دعم على طريق عام عني الوردنيان
18560000صيانة طريق عام بقاعصفرين الجرد الرئيسية201585
18347000اقامة حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين2015122
عني رقة2015142 18400000-شق وتوسيع طريق بقاعصفرين
9900000انشاء مونس على طريق بقاعصفرين201611
18300000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين201642
18360000انشاء مونس على طريق بقاعصفرين201643
18700000-انشاء حائط دعم على طريق سير بقاعصفرين201650
19167000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين201665
12600000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام بقاعصفرين201666
7977000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام بقاعصفرين2016107

2016109
اقامة حائط دعم من الباطون املسلح من طريق الكروم وصوال الى مطعم عني

بقاعصفرين -الحجلة 
12715000

7800000تأهيل طريق بقاعصفرين بقرصونا2017142
3000000مساهمة مقطوعة الى نادي شباب بقاعصفرين الرياضي2018156
18980000توسيع طريق جرد النجاص بقاعصفرين -2018167

202068
انشاء حائط دعم من الصخر على الطريق التي تربط بقاعصفرين ووادي

عاصون
18,695,000

739726000املجموع
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18500000انشاء حائط مسلح لزق العريض بقاعصفرين -201553
بقاعصفرين201572 18480000-اقامة حائط دعم على طريق عام عني الوردنيان
18560000صيانة طريق عام بقاعصفرين الجرد الرئيسية201585
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18300000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين201642
18360000انشاء مونس على طريق بقاعصفرين201643
18700000-انشاء حائط دعم على طريق سير بقاعصفرين201650
19167000إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين201665
12600000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام بقاعصفرين201666
7977000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام بقاعصفرين2016107

2016109
اقامة حائط دعم من الباطون املسلح من طريق الكروم وصوال الى مطعم عني

بقاعصفرين -الحجلة 
12715000

7800000تأهيل طريق بقاعصفرين بقرصونا2017142
3000000مساهمة مقطوعة الى نادي شباب بقاعصفرين الرياضي2018156
18980000توسيع طريق جرد النجاص بقاعصفرين -2018167

202068
انشاء حائط دعم من الصخر على الطريق التي تربط بقاعصفرين ووادي

عاصون
18,695,000

739726000املجموع
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بلدية بقرصونا

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

17980000-وصلة صرف صحي بيت الشقيق املدرسة الرسمية 200645
بيت هاشم 200649 18685000-وصلة صرف صحي بيت حمزة 
11695000حائط دعم طريق النجاص 200653
9579000وصلة صرف صحي طريق عام بقرصونا200676
18415000وصلة مجرور بقرصونا نبع السكر -200826
18755000وصلة مجرور بقصونا الطريق العام200842
16950000حائط دعم طريق عام بقرصونا200925
17100000حائط دعم طريق عام نبع السكر 200928
17650000وصلة صرف صحي طريق عام بقرصونا200939
14821000حائط دعم طريق عام بقرصونا200967
18601000وصلة صرف صحي على طريق عام بقرصونا امام منزل ابو مايز بكور 201026
عني الزعرور 201114 18855000-مجرور عام منطقة بقرصونا 
18900000حائط دعم بجانب منزل محمود الغا بقرصونا201139

201171
إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام بقرصونا مقابل منزل ديب

بكور
18900000

7672000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقرصونا201194

201229
حائط دعم في بلدة بقرصونا من منزل عارف بكور حتى منزل احمد عبد

العال بكور           
6600000

201230
حائط دعم في بلدة بقرصونا من منزل محمد سعيد شوك  حتى نزلة رشيد

سعيد شوك 
13200000

18450000حائط دعم من الباطون املسلح  في بلدة بقرصونا     201261
18750000ا إقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقرصونا2012107
10465000إنشاء حائط دعم حجر اصفر طبيعي  مدخل بقرصونا حارة الشقيق – 201334
19050000إنشاء حائط  من الباطون املسلّح مع األساسات بقرصونا –201347
12600000حفريات وردميات حائط دعم من الصخر املكردس نبع القسام بقرصونا -201348
18487000انشاء حائط دعم طريق عام بقرصونا –201384
18333000إنشاء حائط دعم 201422
11370000إنشاء حائط من املوزييك الحجري201423
18150000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح مع قناة شتوية201450
18377000انشاء حائط دعم على طريق عام بقرصونا نبع السكر -2014113
18180000بدل االجور املستحقة لعمال نبع القسام201533
بقرصونا201568 11070000-شق طريق وانشاء قناة ري بجانب أرض عبد الرحمن هاشم
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بلدية بقرصونا

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

17980000-وصلة صرف صحي بيت الشقيق املدرسة الرسمية 200645
بيت هاشم 200649 18685000-وصلة صرف صحي بيت حمزة 
11695000حائط دعم طريق النجاص 200653
9579000وصلة صرف صحي طريق عام بقرصونا200676
18415000وصلة مجرور بقرصونا نبع السكر -200826
18755000وصلة مجرور بقصونا الطريق العام200842
16950000حائط دعم طريق عام بقرصونا200925
17100000حائط دعم طريق عام نبع السكر 200928
17650000وصلة صرف صحي طريق عام بقرصونا200939
14821000حائط دعم طريق عام بقرصونا200967
18601000وصلة صرف صحي على طريق عام بقرصونا امام منزل ابو مايز بكور 201026
عني الزعرور 201114 18855000-مجرور عام منطقة بقرصونا 
18900000حائط دعم بجانب منزل محمود الغا بقرصونا201139

201171
إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام بقرصونا مقابل منزل ديب

بكور
18900000

7672000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقرصونا201194

201229
حائط دعم في بلدة بقرصونا من منزل عارف بكور حتى منزل احمد عبد

العال بكور           
6600000

201230
حائط دعم في بلدة بقرصونا من منزل محمد سعيد شوك  حتى نزلة رشيد

سعيد شوك 
13200000

18450000حائط دعم من الباطون املسلح  في بلدة بقرصونا     201261
18750000ا إقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقرصونا2012107
10465000إنشاء حائط دعم حجر اصفر طبيعي  مدخل بقرصونا حارة الشقيق – 201334
19050000إنشاء حائط  من الباطون املسلّح مع األساسات بقرصونا –201347
12600000حفريات وردميات حائط دعم من الصخر املكردس نبع القسام بقرصونا -201348
18487000انشاء حائط دعم طريق عام بقرصونا –201384
18333000إنشاء حائط دعم 201422
11370000إنشاء حائط من املوزييك الحجري201423
18150000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح مع قناة شتوية201450
18377000انشاء حائط دعم على طريق عام بقرصونا نبع السكر -2014113
18180000بدل االجور املستحقة لعمال نبع القسام201533
بقرصونا201568 11070000-شق طريق وانشاء قناة ري بجانب أرض عبد الرحمن هاشم
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201586
اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقرصونا بجانب منزل راتب

شوك
10260000

15690000اقامة حائط دعم على طريق عام بقرصونا2015121
16838000اقامة حائطني دعم في بلدة بقرصونا2015134
نبع القسام20168 19245000-اقامة غرفة من الباطون مع حائط

20169
شندب في عني -اقامة حائط دعم قرب منزل ابو حمزة جانب منزل بكور

بقرصونا ً بجانب منزل بيت شوك -الزعرور مرورا
10962000

بقرصونا201635 18300000-اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في حارة آل كريم
13680000اقامة حائط دعم ملجرى تصريف املياه في بلدة بقرصونا201652
18430000اقامة حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام بقرصونا201663
نبع السكر2016161 18500000-شق طريق طريق الرملة بقرصونا
18417000-إنشاء حائط دعم مع توسيع طريق بقرصونا2017127

2017128
-إنشاء جدران دعم على الطريق العام حارة بيت االغا طريق نبع السكر

بقرصونا
17915000

18639000تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق أمام جامع خالد بن الوليد بقرصونا -2017191

2017192
تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق بجانب أرض بيت قمز طريق الهرمل -

بقرصونا
18195000

17010000تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق بيت مومنة نبع السكر بقرصونا -2017193
18698000تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق عام بقرصونا -2017194

2018
147

انشاء حائط دعم الطريق العام من منزل خضر دباح شوك حتى مفرق

14145000احمد شوك
18950000انشاء حائط طريق حي بيت شندب الى أرض بيت السيد بقرصونا -2018148
18480000صب حائط طريق بيت شوك بقرصونا -201939
17370000انشاء حائط وتوسيع طريق ارض عدنان مثلج طريق نبع السكر بقرصونا201966
1500000شق طريق تراب في جرد النجاص بقرصونا -202017
3760000صب وصيانة قناة مياه للري طريق نبع القسام بقرصونا -202019
نبع السكر سير الهرمل -2020142 18510000-صيانة طريق عام بقرصونا 
18750000صب حائط على طريق بقرصونا قرب منازل بيت قمز2020144

819884000املجموع  

بلدية بيت الفقس

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

عني التينة200641 15900000-وصلة صرف صحي بيت الفقس 
51

201586
اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة بقرصونا بجانب منزل راتب

شوك
10260000

15690000اقامة حائط دعم على طريق عام بقرصونا2015121
16838000اقامة حائطني دعم في بلدة بقرصونا2015134
نبع القسام20168 19245000-اقامة غرفة من الباطون مع حائط

20169
شندب في عني -اقامة حائط دعم قرب منزل ابو حمزة جانب منزل بكور

بقرصونا ً بجانب منزل بيت شوك -الزعرور مرورا
10962000

بقرصونا201635 18300000-اقامة حائط دعم من الباطون املسلح في حارة آل كريم
13680000اقامة حائط دعم ملجرى تصريف املياه في بلدة بقرصونا201652
18430000اقامة حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام بقرصونا201663
نبع السكر2016161 18500000-شق طريق طريق الرملة بقرصونا
18417000-إنشاء حائط دعم مع توسيع طريق بقرصونا2017127

2017128
-إنشاء جدران دعم على الطريق العام حارة بيت االغا طريق نبع السكر

بقرصونا
17915000

18639000تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق أمام جامع خالد بن الوليد بقرصونا -2017191

2017192
تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق بجانب أرض بيت قمز طريق الهرمل -

بقرصونا
18195000

17010000تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق بيت مومنة نبع السكر بقرصونا -2017193
18698000تنفيذ حائط دعم وتوسيع طريق عام بقرصونا -2017194

2018
147

انشاء حائط دعم الطريق العام من منزل خضر دباح شوك حتى مفرق

14145000احمد شوك
18950000انشاء حائط طريق حي بيت شندب الى أرض بيت السيد بقرصونا -2018148
18480000صب حائط طريق بيت شوك بقرصونا -201939
17370000انشاء حائط وتوسيع طريق ارض عدنان مثلج طريق نبع السكر بقرصونا201966
1500000شق طريق تراب في جرد النجاص بقرصونا -202017
3760000صب وصيانة قناة مياه للري طريق نبع القسام بقرصونا -202019
نبع السكر سير الهرمل -2020142 18510000-صيانة طريق عام بقرصونا 
18750000صب حائط على طريق بقرصونا قرب منازل بيت قمز2020144

819884000املجموع  

بلدية بيت الفقس

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

عني التينة200641 15900000-وصلة صرف صحي بيت الفقس 
51



17145000حائط دعم طريق عام بيت الفقس200681
12855000حائط دعم طريق عام بيت الفقس200840
18274000وصلة صرف صحي طريق عام بيت الفقس الرميل200918
18300000وصلة صرف صحي طريق عام بيت الفقس200970
جور الخوخ201077 19500000-أعمال طرق شق طريق الصومعة  
19668000أعمال طرق شق طريق حارة الرميل بيت الفقس201080
4340000حائط على طريق ابو لياس بجانب منزل ديب بيت الفقس -201089
16100000أعمال طرق على طريق عام بيت الفقس201111
18135000أعمال طرق على طريق عام الرميل بيت الفقس ضهر الشير -201128
18260000صب حائط باطون مسلح جانب الجبانة201197
14250000-صب حائط جبانة بيت الفقس حارة بيت حمد201199
-صب حائط بجانب مفرق الرميل مدرسة اإليمان بيت الفقس2011100 -10000000
4750000-صب ساحة جانب بيت أحمد يحيى بيت الفقس201213
19500000حيطان دعم على طريق بيت الفقس ابو الياس بيت ديب –201245
16760000توسيع طريق وحيطان دعم على طريق بيت الفقس201258
8590000بناء حائط من الباطون املسلح بيت الفقس الطريق العام -201312
5880000-تصليح مجارير بيت الفقس201353
2752000-تحسني طريق عام  بيت الفقس السفيرة201365
8648000صيانة طريق عام  بيت الفقس -201395
18360000تلبيس ورق اسمنت أبيض مع دهان بيت الفقس –2013101
15300000تلبيس ورق اسمنت أبيض مع دهان20146
7145000رعاية احتفال الجيش201439
حسني عبد اهلل201453 18240000-إنشاء حائط دعم على طريق بيت الفقس
2500000اشغال ونقل ردم على طريق عام بيت الفقس2014127

11100000إقامة حائط دعم على طريق عام بيت الفقس201610
13650000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق القرنة بيت الفقس -201761

201763
صيانة الطريق املمتدة من جانب منزل علي عواضة الى جانب منزل عبد

الرحمن يحيى
18950000

201764
شق طريق وإنشاء قناة من مفرق طريق قرصيتا بجانب املسجد باتجاه

-عني سيعون بيت الفقس
17100000

18855000-شق طريق وصب حائط دعم بيت الفقس201789
18900000صب حائط دعم بالباطون املسلح في بلدة بيت الفقس2017136

2017137
صب حائط دعم بالباطون املسلح على مدخل حقل العبد في بلدة بيت

الفقس
18570000

18600000-صب حائط دعم طريق الصومعة بيت شحادة بيت الفقس2017138
12162000فرش ديفانو طريق مسجد مالك وطريق الصومعة بيت الفقس2017188
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18808000مشروع مشترك توسيع طريق الدل العرقوب بيت لفقس قرصيتا -2018224

2018230
تركيب مسبعات مياه مع تكاليف حفر وقص الزفت طريق بيت حمد بيت

4960000الفقس

2018247
انشاء حائط دعم جانب عقار عبد الحسيب الحاج منطقة بيت السوقي

7666000بيت الفقس
18900000مشروع مشترك لتاهيل طريق الصومعة بريصا201940

529373000املجموع

2019  إنسحبت من اإلتحاد عام 

دية حرف سيادبل

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

حرف سياد200538 17700000-أعمال حائط مونس طريق عام بخعون 
19680000أعمال طرق بني بخعون وحرف سياد200666
حرف سياد200834 18432000-حائط دعم طريق عام بخعون 
حرف سياد200919 18480000-حائط دعم بخعون 
18450000حائط دعم طريق عام حرف سياد200937
17902000اعمال طرق طريق عام حرف سياد الجبانة20109
18900000إنشاء حائط دعم على طريق حرف سياد وصوال حتى العني201087
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18900000-إنشاء حائط دعم على طريق عام حرف سياد جانب الجبانة201172
18990000اقامة حائط دعم على طريق عام حرف سياد201254
18830000حائط دعم على طريق عام  حرف سياد حقليت  -201262
18395000حفر مسلك و حفر و صب قاعدة من الباطون املسلّح حرف سياد –201363
10125000توسيع الطريق بني بخعون وحرف سياد201354
18900000إنشاء حائط الجبانة من الباطون والحجر املكردس201456
18810000انشاء حائط دعم من الحجر2014157
18668000اقامة حائط دعم على طريق عام حرف سياد2015127
18505000-صب طريق عام قرب منزل مشهور حمدان حرف سياد201667
18260000-اقامة حائط دعم على الطريق العام بجانب منزل املختار حرف سياد201698
18817000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة حرف سياد201711
18999000شق طريق بخعون حرف سياد -201730
19410000انشاء حائط دعم مسلح في بلدة حرف سياد201872

201873
انشاء حائط دعم من عقار علي محمد حمدان حتى منزل هند حمدان -

حرف سياد
19670000

18981000انشاء حائط دعم طريق عام حقليت حرف سياد -2018221
18,738,000إنشاء حائط صخر مع رباط من الباطون في جبانة البلدة202197
18,848,000إنشاء حائط جانب منزل مصطفى حمدان2021116

441,390,000املجموع

بلدية ديرنبوح

القيمة ل.ل.املوضوعرقم القرارالعام

3862000صيانة مجرور ديرنبوح200686
بيادر رشعني200621 1790000-صيانة طريق ومجرور ديرنبوح
18612000وصلة صرف صحي ديرنبوح200824
18506000أعمال طرق طريق ديرنبوح الهوة -200849
18885000أعمال طرق من مفرق االغا حتى الوادي200965
1320000أعمال تنظيف وصيانة طريق نتيجة الفياضانات في بلدة ديرنبوح200980
2610000-صيانة مجرور عام على طريق ديرنبوح رشعني201045
750000توسيع طريق عام ديرنبوح قرب مفرق وليد السيد201053
19515000إنشاء حيطان على الطريق  العام في ديرنبوح201060
18862000أعمال طرق من مفرق احمد حجازي حتى الساحة العامة201086
رشعني201131 18952000-جسر فوق وادي ديرنبوح
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بيادر رشعني200621 1790000-صيانة طريق ومجرور ديرنبوح
18612000وصلة صرف صحي ديرنبوح200824
18506000أعمال طرق طريق ديرنبوح الهوة -200849
18885000أعمال طرق من مفرق االغا حتى الوادي200965
1320000أعمال تنظيف وصيانة طريق نتيجة الفياضانات في بلدة ديرنبوح200980
2610000-صيانة مجرور عام على طريق ديرنبوح رشعني201045
750000توسيع طريق عام ديرنبوح قرب مفرق وليد السيد201053
19515000إنشاء حيطان على الطريق  العام في ديرنبوح201060
18862000أعمال طرق من مفرق احمد حجازي حتى الساحة العامة201086
رشعني201131 18952000-جسر فوق وادي ديرنبوح
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4920000إنشاء حائط أمام بلدية دير نبوح201134
18897000إنشاء حائط دعم من منزل سمير محمد الى الكوع201198

18339000حائط دعم على طريق العام مدخل بلدة ديرنبوح  -201224
18630000-حائط دعم ديرنبوح من بيت محمد هرموش الى بيت حجازي201269
18810000شق طريق و حفر و تسوية ديرنبوح -201350
13080000إقامة حائط دعم على طريق عام ديرنبوح2013103
16170000شق طريق في دير نبوح201443
18600000إنشاء حائط دعم من الحجر املكردس201478
18720000انشاء حائط دعم على طريق عام دير نبوح بني الجامع والكنيسة2014116
18183000اقامة حائط من الدبش والباطون في منطقة ديرنبوح2015111

2015133
اقامة حائط دعم من منزل السيد حسن هرموش وصوالً الى املدرسة

الطريق العام
18528000

18600000انشاء حائط مكردس في حي  بيت الشدياق201640
18642000-انشاء حائط مدرسة املقاصد ديرنبوح201641

201677
انشاء حائط دعم من منزل السيد حسن قاسم النابوش وصوال الى حارة

آل الشدياق
18870000

18800000إقامة حائط دعم على طريق الجسر ديرنبوح -201719
18900000توسيع الطريق العام وفرشها بالتيفينول من رشعني حتى ديرنبوح201720
18600000قيمة فاتورة بناء حائط دعم في بلدة ديرنبوح201793
19620000توسيع طريق وبناء حائط في بلدية ديرنبوح2017197

18675000انشاء حائط من الباطون والدبش في بلدة ديرنبوح201858
4455000أعمال تنظيف الطريق العام مع ازالة ردم وتوسيع طريق رشعني ديرنبوح -2018140

2018
164

توسيع طريق عام ديرنبوح ابتداءا من معمل بوظة كفريا الى منزل ايلي

18040000حديد
18875000انشاء حائط دعم وتوسيع طريق في بلدة دير نبوح2018196
9,450,000صيانة طريق مع صب وحفر202160
19,950,000فاتورة تيفنول مع زفت2021150

528,018,000املجموع
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بلدية سير

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

18750000حفر الصخور في مدخل سير200672
17310000إنشاء حائط دعم على طريق عام سير الضنية200814
5978000أعمال طرق على طريق عام سير الضنية200945
19550000إنشاء حائط دعم على طريق عام سير بالقرب من مفرق بقاعصفرين201047
19700000إنشاء حيطان في ساحة سير العامة201052
4536000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب عبود درباس201055
7218000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب ابو وضاح درباس201056
5913000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب محطة غانم201057
9468000إنشاء حيطان على الطريق العام فوق محطة غانم201058
4536000إنشاء حيطان على الطريق العام فوق أبو وضاح درباس201059
19965000إنشاء حيطان على الطريق العام في عني الزعرور201061
13847000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب بيت زهير فتفت201062
5421000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب بيت خضر دياب201063
4762000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب محي الدين عبد السالم201064
2754000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب بيت أبو وليد الشيخ201065
10112000-إنشاء حائط دعم على طريق عام سير القطني201092
بقرصونا201093 11067000-إنشاء حائط دعم على طريق عام سير
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العام
رقم
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القيمة ل.ل.املوضوع
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5978000أعمال طرق على طريق عام سير الضنية200945
19550000إنشاء حائط دعم على طريق عام سير بالقرب من مفرق بقاعصفرين201047
19700000إنشاء حيطان في ساحة سير العامة201052
4536000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب عبود درباس201055
7218000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب ابو وضاح درباس201056
5913000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب محطة غانم201057
9468000إنشاء حيطان على الطريق العام فوق محطة غانم201058
4536000إنشاء حيطان على الطريق العام فوق أبو وضاح درباس201059
19965000إنشاء حيطان على الطريق العام في عني الزعرور201061
13847000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب بيت زهير فتفت201062
5421000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب بيت خضر دياب201063
4762000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب محي الدين عبد السالم201064
2754000إنشاء حيطان على الطريق العام بجانب بيت أبو وليد الشيخ201065
10112000-إنشاء حائط دعم على طريق عام سير القطني201092
بقرصونا201093 11067000-إنشاء حائط دعم على طريق عام سير

56



12613000-إنشاء حائط دعم على طريق عام سير القطني201094
7620000-إنشاء حائط دعم على طريق عام سير بقاعصفرين201095
10112000إنشاء حائط دعم على طريق عام سير أمام املدرسة201096
19950000-إنشاء حيطان دعم على طريق عام سير حارة بيت سلمى201097

201112
حائط دعم على طريق عام سير عني الزعرور بجانب بيت الدهيبي حتى

ارض بيت الشيخ بكور
18870000

18000000إنشاء حائط دعم تركيب حجر على حائط جبانة سير بجانب البلدية201142
15400000إنشاء حائط دعم جبانة سير201154
14557000إنشاء حائط دعم أمام قصر الفاضل201164
19569000إنشاء حائط دعم مقابل دار األيتام201165
18900000-إنشاء حائط حجر وباطون طريق عام حارة آل علم201180
ثانوية سير القديمة201181 )إنشاء حائط دعم طريق عام السقي  )7980000
18600000إنشاء حائط دعم حجر حارة بيت فتفت الطريق لعام201182
10296000أرصفة على طريق عام سير201192
14025000-إنشاء حائط دعم من الباطون في بلدة سير القطني201193
حارة غازي201241 16520000–حائط دعم من  الباطون املسلح في  سير 
حارة غازي201242 16380000–حائط دعم من  الباطون املسلح في  سير 
18640000انشاء مونس في  بلدة سير  طريق مركز الشؤون االجتماعية201243
16995000حائط دعم  وصب طريق واقامة مونس بني سير وبقرصونا وبقاعصفرين201248
13664000-إنشاء مونس و توسيع طريق عام سير املركز اإلجتماعي201270
14700000-انشاء حائط مونس على طريق عام سير بقاعصفرين201280
18325000-انشاء حائط باطون مع تلبيس حجر على طريق عام نبع القسام سير201281
14784000-انشاء حائط باطون على طريق عام السقي سير201282
18848000انشاء مونس على طريق سير201289
3000000هدم  وإزالة األنقاض في مدرسة سير في امللعب السقوف ,2012113
6207000صيانة وتجهيز مبنى ثانوية سير201317
13668000إنشاء حائط دعم حجر أصفر طريق عام سير مدخل بقرصونا –201328
15660000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح طريق عام سير مدخل بقاعصفرين –201329

201330
إنشاء حائط دعم حجر اصفر طبيعي طريق عام سير مركز الشؤون –

االجتماعية
9315000

حارة آل فتفت201331 10293000–إنشاء حائط دعم حجر اصفر طبيعي طريق عام سير 
4350000إنشاء حائط دعم باطون املسلح طريق عام سير حارة فتفت –201332

201333
إنشاء حائط دعم باطون املسلح طريق عام سير بقرصونا باإلضافة الى –

مونس
14328000

10293000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح سير حي بيت فتفت السقي –201335
5100000تركيب أعمدة و شبك حديد ثانويّة سير –201385
11136000انشاء حائط حجر طريق عام سير بقاعصفرين – –201392
14918000انشاء حائط حجر طريق عام سير –201393
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7898000انشاء حائط حجر طريق عام سير –201394
16818000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح وصب ارض ودرج وصب مجرى ماء201433
الطريق العام201434 17475000-إنشاء حائط دعم من الحجر الطبيعي
5175000إنشاء حائط دعم من الحجر األصفر الطبيعي201435
18862000إنشاء حائط دعم من الحجر األصفر الطبيعي وتوسيع الطريق201436
14128500-إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح وصب طريق عام سير عاصون201437
حارة كنج201479 16965000-إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طبقتني
حارة آل زعرور201480 7897000-إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طبقتني
14925000انشاء حائط دعم من الحجر2014152
13050000انشاء حائط دعم من الباطون والحجر2014153
13215000انشاء حائطني دعم من الحجر وتوسيع طريق عام عني الزعرور2014154

2014155
انشاء حائطني دعم من الحجر على طريق عام حارة آل مصول وطريق عام

سير
17100000

18405000-إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام سير بقاعصفرين2014161
سير201524 15975000-انشاء حائط دعم في حارة آل هوشر
سير201525 17100000-انشاء حائط دعم في حارة آل عبد الفتاح وغانم
سير201577 11550000-صب حائط باطون قرب جامع السقي
10238000اقامة حائط دعم من الباطون في بلدة سير201618
15356000اقامة حائط من الباطون على طريق عام سير201619
13700000اقامة حائط من الباطون في حارة غانم سير -201620
سير اقامة حائط 201621 12200000-من الباطون في الشقعة 
11337000اقامة حائط من الباطون في حارة آل سعود سير -201622
16740000اقامة حائط دعم في حارة غازي201646
13905000-اقامة حائط نزلة القطني سير201647
15390000-اقامة حائط دعم على طريق عام حارة غازي سير201648
17550000-اقامة حائط دعم حارة غازي سير201649
10822000انشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام سير201672
طريق عام سير201673 11377000-انشاء حائط دعم من الباطون املسلح 
8740000انشاء مونس من الباطون مع درج وأعمدة نزلة القطني طريق عام سير201674
15757000-انشاء حائط دعم من الحجر الطبيعي سير201675
12903000انشاء حائط دعم من الباطون املسلح ضمن مشروع توسيع طريق عام سير201676
17572000توسيع طريق وانشاء حائط دعم في حارة كنج سير -2016103
8910000توسيع طريق عام وإنشاء حائط دعم من الباطون في سير2016108
13950000حائطني دعم من الباطون املسلح مفرق بقاعصفرين سير2016110
14478000حائط دعم وتوسيع طريق خلف مخفر سير2016111

2016120
حائط دعم من الباطون مع مونس وتزفيت ايدياليت مشروع توسيع طريق

عاصون سير
17445000

17250000حائط دعم من الباطون وردم توفنوم وراء الحائط مشروع توسيع طريق2016121
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5175000إنشاء حائط دعم من الحجر األصفر الطبيعي201435
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14128500-إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح وصب طريق عام سير عاصون201437
حارة كنج201479 16965000-إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طبقتني
حارة آل زعرور201480 7897000-إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طبقتني
14925000انشاء حائط دعم من الحجر2014152
13050000انشاء حائط دعم من الباطون والحجر2014153
13215000انشاء حائطني دعم من الحجر وتوسيع طريق عام عني الزعرور2014154

2014155
انشاء حائطني دعم من الحجر على طريق عام حارة آل مصول وطريق عام

سير
17100000

18405000-إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام سير بقاعصفرين2014161
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15390000-اقامة حائط دعم على طريق عام حارة غازي سير201648
17550000-اقامة حائط دعم حارة غازي سير201649
10822000انشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام سير201672
طريق عام سير201673 11377000-انشاء حائط دعم من الباطون املسلح 
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15757000-انشاء حائط دعم من الحجر الطبيعي سير201675
12903000انشاء حائط دعم من الباطون املسلح ضمن مشروع توسيع طريق عام سير201676
17572000توسيع طريق وانشاء حائط دعم في حارة كنج سير -2016103
8910000توسيع طريق عام وإنشاء حائط دعم من الباطون في سير2016108
13950000حائطني دعم من الباطون املسلح مفرق بقاعصفرين سير2016110
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2016120
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عاصون سير
17445000

17250000حائط دعم من الباطون وردم توفنوم وراء الحائط مشروع توسيع طريق2016121
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عاصون سير
17100000إقامة حائط دعم على طريق عام جدر مربني سير -201741
12900000إقامة حائط طريق عام بلدة سير201742
15400000توسيع طريق وإنشاء حائط عني الزعرور سير -201787
16600000-إنشاء حائط دعم يربط الجسر باالوتوستراد سير201788
سير2017106 9390000-توسيع طريق وإنشاء حائط حارة غانم 
18685000-توسيع طريق وإنشاء حائط حارة أزعور سير2017107
18597000-إنشاء حائط طريق عام سير مقابل مشروع الصياح سير2017112
18831000إنشاء حائط طريق عام سير حارة كمال الدين سير -2017113
18810000-إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح وتوسيع طريق حارة بيت زود سير2017140
18067000-بناء حائط دعم من الباطون املسلح وتوسيع طريق حارة كمال الدين سير2017141

2017143
القرية املفضلة لدىl'orient le jourتكاليف الحملة التي أجرتها جريدة   "

"لبنانيني
13316000

18754000انشاء حائط من الباطون املسلح في محيط ملعب بلدية سير2018125
18482000اعمال مختلفة في بلدة سير2018126
18615000 عني الزعرور ، طريق القطني، السقي آل الشيخ سير3انشاء حائط عدد 2018225
18870000انشاء حائط قرب امللعب الجديد طريق بقاعصفرين سير -2018226
18200000نقل ومعالجة نفايات بلدة سير202031
18200000نقل وفرز ومعالجة نفايات سير202042
18200000نقل وفرز ومعالجة نفايات سير202069
11544000نقل وفرز ومعالجة نفايات سير خالل شهر حزيران202093
11440000نقل وفرز ومعالجة نفايات سير2020107
11440000نقل نفايات بلدة سير2020113
11544000نقل وفرز ومعالجة نفايات سير خالل شهر تشرين االول2020130
8658000نقل وفرز ومعالجة نفايات سير خالل شهر تشرين الثاني2020131
18593000صب حائط دعم بالباطون والدبش في حي خضر آغا سير2020147
سير2020148 13965000-حائط باطون حي بيت عون 
11,544,000نقل نفايات سير خالل شهر كانون االول202126
11,544,000نقل نفايات سير خالل شهر كانون الثاني202127
11,544,000 نقل نفايات سير خالل شهر  شباط202128
10,400,000نقل نقايات بلدة سير خالل شهر اذار202147
10,400,000نقل نقايات بلدة سير خالل شهر  نيسان202148
10,400,000نقل نفايات خالل شهر أيار202169
10,400,000نفل نفايات خالل شهر حزيران202170
14,000,000نقل نفايات بلدة سير خالل شهر تموز2021104
14,000,000نقل نفايات بلدة سير خالل شهر آب2021105
14,000,000نقل نفايات بلدة سير خالل شهر أيلول2021118
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14,000,000نقل نفايات بلدة سير خالل شهر تشرين األول2021155
14,000,000نقل نفايات بلدة سير خالل شهر تشرين الثاني2021156
السقي2021162 17,000,000-حفر و نقل ردم في منطقة سير
14,000,000نقل نفايات بلدة سير خالل شهر كانون األول2021169

        املجموع
1,728,094,500

بلدية طاران

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

19605000حائط دعم على طريق عام طاران200563
5656000-إنشاء حائط دعم طاران بطرماز200637
18900000إنشاء حائط دعم طاران بطرماز200657
17375000حائط دعم طاران200688
17800000إنشاء حائط دعم طريق عام طاران200833
18660000-أعمال طرق على طريق عام طاران بطرماز200962
1800000إنشاء خيمة للركاب على طريق عام طاران200969
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2550000فتح طريق جسر طاران201019
بطرماز عند مدرسة طاران الرسمية201098 18910000-توسيع طريق طاران 
12900000مصفى مياه وقناق ري بجانب ثانوية طاران201099
4710000-أورمات على أوتوستراد بخعون طاران201129
18200000-مونس في بلدة طاران بطرماز2011117
19500000اعمال زيادة في مبنى حديقة لالطفال في بلدة طاران201225
18100000-انشاء حائط مونس على طريق بطرماز طاران201287
19341000إنشاء حائط موزاييك على مدخل بلدية طاران2012114
18875000انشاء مجسم طاحونة على مستديرة بلدة طاران2014133

18510000حائط دعم وكورنيش ألحواض الزهرفي بلدة طاران طريق بطرماز -2014146

مراح السفيرة201513 18700000-انشاء حائط دعم على طريق عام طاران
12300000شق طريق بني بلدة طاران وبلدة بطرماز201578
طاران2015148 16543000-اقامة حائط دعم من الدبش والباطون على طريق بطرماز
18480000اقامة حائط دعم من الدبش والباطون على طريق عام طاران2015149
11360000انشاء حائط دعم من الباطون املسلح على مدخل طاران201653
17280000انشاء حائط دعم طريق الزوق مقابل منزل محمد ملحم طاران -201654
18545000إنشاء حائط دعم من الدبس والباطون على طريق عام عاصون201655
11190000-إنشاء حائط دعم بالباطون املسلح مع مونس طاران201772

375790000املجموع
2017  إنسحبت من اإلتحاد عام 

بلدية عاصون

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

18710000حائط دعم طريق عام عاصون200670
سير20074 15322000-حائط دعم على طريق عاصون 
17414000حائط دعم طريق عام عاصون200835
18750000حائط دعم طريق عام عاصون200912
18600000حائط دعم طريق عام عاصون200926
18445000أقنية شتوية في عاصون201024
محلة املختارة201075 -أعمال طرق على طريق عام عاصون ايزال  -19410000
محلة املختارة201076 -أعمال طرق على طريق عام عاصون ايزال  -19115000
ايزال بجانب بيت الخوري201091 18900000-حائطدعم على طريق عاصون 
18125000حائط دعم طريق عام عاصون إيزال201141
18950000إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام عاصون2011103
18900000إنشاء حائط دعم من الباطون على طريق عام عاصون2011104
18060000حائط دعم  طريق عام املشرع201249
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18730000حائط دعم من الدبش والباطون على طريق عام عاصون201259
18810000توسيع طريق بني عاصون وبقاعصفرين201260
18396000حفر طريق عام املشرع201263
18900000حفر و ردم و توسيع طريق مستشفى الضنية مع حفر صخر201288
3300000صيانة طريق عام عاصون  املستشفى إيزال من الباطون201341
سير –201387 18275000-انشاء حائط دعم طريق عام عاصون
18150000شق و تسوية طريق عام عاصون بخعون –201388
18980000-توسيع الطريق عاصون إيزال201429
18750000حفر في أرض من كل نوع مع نقل أتربة موجودة وتوسيع طريق201457
18392000تلبيس ورق اسمنت أبيض مع دهان عاصون -2014105
18800000تلبيس ورق اسمنت أبيض مع دهان2014117
3000000رعاية بطولة الشمال في عاصون2014135
18900000انشاء حائط دعم في عاصون2014180
عاصون201527 18680000-انشاء حائط من الدبش والباطون حفريات وردميات
داريا201573 18890000-صب حائط بالدبش والباطون طريق عام عاصون
18461000اقامة حائط دعم على طريق عام عاصون2015113
18680000توسيع طريق عاصون بجانب جبانة البلدة201617
12802000بناء حائطني دعم من الباطون املسلح طبقتني طريق عام الضنية –2016122
18000000بناء حائطني دعم من الباطون طبقتني مع حفر بالصخر ونقل أتربة2016123
18000000حائط دعم على طريق عام عاصون2016125

573597000املجموع

 لتاريخه بسبب حل املجلس البلدي2017  لم يتم تقديم أي طلب منذ العام 
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18800000تلبيس ورق اسمنت أبيض مع دهان2014117
3000000رعاية بطولة الشمال في عاصون2014135
18900000انشاء حائط دعم في عاصون2014180
عاصون201527 18680000-انشاء حائط من الدبش والباطون حفريات وردميات
داريا201573 18890000-صب حائط بالدبش والباطون طريق عام عاصون
18461000اقامة حائط دعم على طريق عام عاصون2015113
18680000توسيع طريق عاصون بجانب جبانة البلدة201617
12802000بناء حائطني دعم من الباطون املسلح طبقتني طريق عام الضنية –2016122
18000000بناء حائطني دعم من الباطون طبقتني مع حفر بالصخر ونقل أتربة2016123
18000000حائط دعم على طريق عام عاصون2016125

573597000املجموع

 لتاريخه بسبب حل املجلس البلدي2017  لم يتم تقديم أي طلب منذ العام 
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بلدية عزقي

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

18900000توسيع الطريق بني عزقي وكفرشالن200539
19805000لتوسيع الطريق بني عزقي وبيت العرب200554
18700000أعمال طرق على طريق عزقي الضهور200659
13500000-حائط دعم طريق عام عزقي كفرشالن200829
كفرشالن200847 17520000-حائط دعم عزقي 
18373000-حائط دعم على طريق عام الدورة الروضة200973
18900000شق طريق عزقي بيت طليس201023
18330000حائط دعم في بلدة عزقي201144
18172000-إقامة حائط دعم طريق عام عزقي بخعون201370
18386000توسيع الطريق وبناء حائط من الصخر201413
18200000شق طريق عام في بلدة عزقي201462
18200000إنشاء حائط دعم من الدبش والباطون201463
15000000شق طريق بني الواطية وعزقي201464
18195000انشاء حائط دعم على طريق عام عزقي2014139
18500000انشاء حائط من الدبش والباطون طريق عام عزقي201538
19500000تركيب بوردير201614

201714
حفر وتوسيع طريق من جانب بستان ابو علي النوشي ال بيت ابو بسام

-عبد الرحمن عزقي
18407000

201729
-حفر وتوسيع طريق من جانب منزل زياد البلي الى جامع محمد العرب

عزقي
18425000

18965000حفر وتوسيع طريق من منزل ابو بسام عبد الرحمن الر منزل ابو بالل201734
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بلدية عزقي

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع
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18195000انشاء حائط دعم على طريق عام عزقي2014139
18500000انشاء حائط من الدبش والباطون طريق عام عزقي201538
19500000تركيب بوردير201614
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حفر وتوسيع طريق من جانب بستان ابو علي النوشي ال بيت ابو بسام
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-طيبة عزقي

201744
حفر وتوسيع طريق من جانب منزل أبو خضر املير حتى بستان أبو علي

-النوشي عزقي
18347000

18499000-بناء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عزقي حيالن201798
عزقي201799 18287000-توسيع طريق من جامع الوادي حتى منزل أحمد الشرقاوي
18790000انشاء حائط في بلدة عزقي2018127
18810000انشاء حائط في بلدة عزقي2018155
18881000توسيع طريق وانشاء حائط في بلدة عزقي2018169
18909000انشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة عزقي2018195
14250000انشاء حائط دعم من الباطون املسلح عند العقبة عزقي -2018222

2021
99

إنشاء حائط دعم من مفرق بيت العرب إلى أرض حسني الشرقاوي

)عزقي )18,925,000
18,900,000إنشاء حائط من منزل حسان الشرقاوي إلى منزل محمد الشيخ2021130
عزقي2021161 18,850,000-بناء حائط دعم من البطون املسلح جانب منزل السيد هشام البلي

545,426,000املجموع
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-طيبة عزقي

201744
حفر وتوسيع طريق من جانب منزل أبو خضر املير حتى بستان أبو علي

-النوشي عزقي
18347000

18499000-بناء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عزقي حيالن201798
عزقي201799 18287000-توسيع طريق من جامع الوادي حتى منزل أحمد الشرقاوي
18790000انشاء حائط في بلدة عزقي2018127
18810000انشاء حائط في بلدة عزقي2018155
18881000توسيع طريق وانشاء حائط في بلدة عزقي2018169
18909000انشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة عزقي2018195
14250000انشاء حائط دعم من الباطون املسلح عند العقبة عزقي -2018222

2021
99

إنشاء حائط دعم من مفرق بيت العرب إلى أرض حسني الشرقاوي

)عزقي )18,925,000
18,900,000إنشاء حائط من منزل حسان الشرقاوي إلى منزل محمد الشيخ2021130
عزقي2021161 18,850,000-بناء حائط دعم من البطون املسلح جانب منزل السيد هشام البلي

545,426,000املجموع
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بلدية عيمار

القيمة ل.ل.املوضوعرقم القرارالعام

10230000أعمال طرق جسر عيمار بحويتا200646
11250000صيانة مجرور طريق عام عيمار200687
19000000حائط دعم في عيمار200712
2880000-تعزيل طريق عام الحواكير عيمار200849
18100000حائط دعم على طريق عام عيمار200911
18135000وصلة صرف صحي على طريق عام عيمار200944
8250000حائط موزاييك على طريق عام عيمار قرب منزل رئيس البلدية201032
18700000حائط دعم على طريق عام عيمار2010101
18357000إنشاء حائط صخري  ودبش بالباطون في منطقة عيمار مقابل الكنيسة201177
18750000حائط  دعم من الحجر املكردس عيمار جانب الكنيسة –201313
15475000-بناء حائط حجر ودبش وباطون على طريق عام عيمار كرم املهر201498
18676000-بناء حائط حجر ودبش وباطون على طريق عام عيمار كرم املهر201497
16848000-انشاء حائط حجر مكردس طريق عام عيمار201541
18898000انشاء حائط حجر مكردس مع اساس باطون عيمار -202014
18895000انشاء حائط من الحجر املكردس مع اساس باطون في بلدة عيمار2020143
10,000,000إنشاء طريق امليدان الجهة الشمالية من امللعب حتى قرنة البركة202196
18,792,000شق طريق النجمة2021115

279,986,000املجموع

 لم يتقدم أي طلب لإلتحاد2019   لغاية 2016  من 
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بلدية عيمار

القيمة ل.ل.املوضوعرقم القرارالعام

10230000أعمال طرق جسر عيمار بحويتا200646
11250000صيانة مجرور طريق عام عيمار200687
19000000حائط دعم في عيمار200712
2880000-تعزيل طريق عام الحواكير عيمار200849
18100000حائط دعم على طريق عام عيمار200911
18135000وصلة صرف صحي على طريق عام عيمار200944
8250000حائط موزاييك على طريق عام عيمار قرب منزل رئيس البلدية201032
18700000حائط دعم على طريق عام عيمار2010101
18357000إنشاء حائط صخري  ودبش بالباطون في منطقة عيمار مقابل الكنيسة201177
18750000حائط  دعم من الحجر املكردس عيمار جانب الكنيسة –201313
15475000-بناء حائط حجر ودبش وباطون على طريق عام عيمار كرم املهر201498
18676000-بناء حائط حجر ودبش وباطون على طريق عام عيمار كرم املهر201497
16848000-انشاء حائط حجر مكردس طريق عام عيمار201541
18898000انشاء حائط حجر مكردس مع اساس باطون عيمار -202014
18895000انشاء حائط من الحجر املكردس مع اساس باطون في بلدة عيمار2020143
10,000,000إنشاء طريق امليدان الجهة الشمالية من امللعب حتى قرنة البركة202196
18,792,000شق طريق النجمة2021115

279,986,000املجموع

 لم يتقدم أي طلب لإلتحاد2019   لغاية 2016  من 
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بلدية عني التينة

العام

رقم

القرا

ر

القيمة ل.ل.املوضوع

13885000وصلة مجرور عني التينة 200564
17810000حائط دعم التينة200682
18471000وصلة صرف صحي طريق عام عني التينة200832
520000-تعزيل الصخور املنهارة واقامة حائط على الطريق العام الحازمية عني التينة200847
18450000أعمال طرق عني التينة الحازمية200966
2925000-شق طريق عني التينة العيدم201016
17630000صب طريق عني التينة من بيت ابوفادي الى بيت محمد مرشد عبيد201018
19420000انشاء حيطان  دعم  على طريق عام عني التينة نمرين –201045
12847000انشاء حائط دعم مع تعبيد طريق في منطقة عني التينة الفشخة –201090
2910000صيانة مجرور عني التينة الحازمية2010137
الحازمية201136 4740000–صيانة  مجرور على طريق عام عني التينة 

201138
انشاء  حائط  دعم   في عني التينة  على مفرق الطريق عام قرب منزل حكمت

عبيد
18838000

201140
انشاء  حائط  دعم  على طريق عام عني التينة بجانب منزل علي احمد

اسماعيل عبيد
7030000

201184
انشاء  حائط   دعم من الحجر املكردس وتلبيس جدران املوزاييك في بلدة

عني التينة على الطريق العام
18890000

18558000حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة عني التينة201210
18000000انشاء حائط حجر مكردس  في   بلدة عني التينة201244
18200000حائطني دعم حجر مكردس وحفريات واساس ونقل وردميات عني التينة201344
18551000حائط دعم و قناة ريّ طريق عام عني التينة -201366
18179000صبّ قناة ريّ في عني التينة على الطريق العام201461
18880000إنشاء حائط دعم على طريق  عام عني التينة201476
18600000حائط دعم حجر مكردس في عني التينة201540
15012000قناة تصريف مياه األمطار في عني التينة2015128
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بلدية عني التينة

العام

رقم

القرا

ر

القيمة ل.ل.املوضوع

13885000وصلة مجرور عني التينة 200564
17810000حائط دعم التينة200682
18471000وصلة صرف صحي طريق عام عني التينة200832
520000-تعزيل الصخور املنهارة واقامة حائط على الطريق العام الحازمية عني التينة200847
18450000أعمال طرق عني التينة الحازمية200966
2925000-شق طريق عني التينة العيدم201016
17630000صب طريق عني التينة من بيت ابوفادي الى بيت محمد مرشد عبيد201018
19420000انشاء حيطان  دعم  على طريق عام عني التينة نمرين –201045
12847000انشاء حائط دعم مع تعبيد طريق في منطقة عني التينة الفشخة –201090
2910000صيانة مجرور عني التينة الحازمية2010137
الحازمية201136 4740000–صيانة  مجرور على طريق عام عني التينة 

201138
انشاء  حائط  دعم   في عني التينة  على مفرق الطريق عام قرب منزل حكمت

عبيد
18838000

201140
انشاء  حائط  دعم  على طريق عام عني التينة بجانب منزل علي احمد

اسماعيل عبيد
7030000

201184
انشاء  حائط   دعم من الحجر املكردس وتلبيس جدران املوزاييك في بلدة

عني التينة على الطريق العام
18890000

18558000حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة عني التينة201210
18000000انشاء حائط حجر مكردس  في   بلدة عني التينة201244
18200000حائطني دعم حجر مكردس وحفريات واساس ونقل وردميات عني التينة201344
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18600000حائط دعم حجر مكردس في عني التينة201540
15012000قناة تصريف مياه األمطار في عني التينة2015128
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18002000توسيع وتأهيل طريق عني التينة201625
18402000حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة عني التينة2016106
18576000ترميم وصيانة حائط دعم في بلدة عني التينة201721
18827000-بناء حائط دعم من الحجر محلة العريض عني التينة2017131
18881000-حفر وتوسيع طريق كحلة املطحنة عني التينة2017132

2017198
تنفيذ مشروع توسيع طريق وانشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة

عني التينة
18861000

2018
199

عني -توسيع طريق وانشاء حائط مكردس جامع الحارة الداخلية مراح السفيرة 
18750000التينة

18915000انشاء حيطان باطون مسلح جوانب طريق الجورة الرملة الحازمية عني التينة -2018200
18954000انشاء حائط محلية الرملة العني في بلدة عني التينة -201965
18,999,000حفر قاعدة مع تسوية أرض مجرى مياه شتوي202182

505,513,000املجموع
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18002000توسيع وتأهيل طريق عني التينة201625
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بلدية قرصيتا

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

18500000-حائط دعم على طريق عام قرصيتا تل نمرين200562
17770000مجرور قرصيتا ضهر الشير200680
9984000-صيانة طريق عام بيت الفقس قرصيتا200714
19008000وصلة صرف صحي بني بيت الفقس وقرصيتا20087

19008000وصلة صرف صحي من منزل قاسم داوود حتى منزل علي قدور20086

13771000صب طريق املحاجير في قرصيتا20088
بيت الفقس200828 16868000-حائط دعم طريق عام قرصيتا 
18414000وصلة صرف صحي على طريق عام قرصيتا200951
2980000أعمال تنظيف وصيانة طريق نتيجة الفياضانات في بلدة200979
18320000حائط دعم من ارض احمد الحايك حتى ارض علي القاضي201011

18753000حائط دعم في قرصيتا منطقة ضهر الشير بجانب منزل خالد زين الدين201088

201191
إنشاء حائط دعم من الباطون والدبش في بلدة قرصيتا جانب منزل محمد

الحايك
18165000

9960000حائط دعم في بلدة قرصيتا على طريق ضهر الشير مفرق بيت الفقس201195

14980000صب حائط مفرق ضهر الشير املحاجير201196
18300000-شق طريق بيت الحايك بجانب بيت حاتم زين الدين قرصيتا201277
18350000-صب حائط على طريق ضهر الشير قرصيتا2012109
18885000حيطان دعم و جسر مكردس قرصيتا -201352
18100000شق طريق و حائط من الدبش طريق عام قرصيتا –201397
18635000انشاء وصيانة طريق مع صرف صحي20147
18300000إنشاء حائط دعم في عني بولس2014134
18900000اقامة حائط دعم على طريق عام قرصيتا201580

201594
اقامة حائط من الدبش فوق منزل خضر يوسف على طريق عام قرصيتا

وفوق منزل محمد غانم
18293000

18225000حيطان من الدبش والباطون على طريق عام ضهر الشير قرصيتا2015124

-صب طريق بيت القبوط الحايك علوش قرصيتا201636 - -18480000
-صب طريق  بيت عيسى غانم ضهر الشير قرصيتا201637 - -17600000
11360000اقامة حائط دعم من الباطون على طريق عام قرصيتا201690
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بلدية قرصيتا

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

18500000-حائط دعم على طريق عام قرصيتا تل نمرين200562
17770000مجرور قرصيتا ضهر الشير200680
9984000-صيانة طريق عام بيت الفقس قرصيتا200714
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19008000وصلة صرف صحي من منزل قاسم داوود حتى منزل علي قدور20086

13771000صب طريق املحاجير في قرصيتا20088
بيت الفقس200828 16868000-حائط دعم طريق عام قرصيتا 
18414000وصلة صرف صحي على طريق عام قرصيتا200951
2980000أعمال تنظيف وصيانة طريق نتيجة الفياضانات في بلدة200979
18320000حائط دعم من ارض احمد الحايك حتى ارض علي القاضي201011

18753000حائط دعم في قرصيتا منطقة ضهر الشير بجانب منزل خالد زين الدين201088

201191
إنشاء حائط دعم من الباطون والدبش في بلدة قرصيتا جانب منزل محمد

الحايك
18165000

9960000حائط دعم في بلدة قرصيتا على طريق ضهر الشير مفرق بيت الفقس201195

14980000صب حائط مفرق ضهر الشير املحاجير201196
18300000-شق طريق بيت الحايك بجانب بيت حاتم زين الدين قرصيتا201277
18350000-صب حائط على طريق ضهر الشير قرصيتا2012109
18885000حيطان دعم و جسر مكردس قرصيتا -201352
18100000شق طريق و حائط من الدبش طريق عام قرصيتا –201397
18635000انشاء وصيانة طريق مع صرف صحي20147
18300000إنشاء حائط دعم في عني بولس2014134
18900000اقامة حائط دعم على طريق عام قرصيتا201580

201594
اقامة حائط من الدبش فوق منزل خضر يوسف على طريق عام قرصيتا

وفوق منزل محمد غانم
18293000

18225000حيطان من الدبش والباطون على طريق عام ضهر الشير قرصيتا2015124

-صب طريق بيت القبوط الحايك علوش قرصيتا201636 - -18480000
-صب طريق  بيت عيسى غانم ضهر الشير قرصيتا201637 - -17600000
11360000اقامة حائط دعم من الباطون على طريق عام قرصيتا201690
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18375000اقامة حائط دعم من الباطون على طريق عام قرصيتا201694
7100000اقامة حائط دعم من الباطون على طريق عام قرصيتا201695
18800000حائط دعم في منطقة املشتهية قرصيتا2016163
18800000-صب طريق بستان العريش باطون مسلح قرصيتا2017144
18963000-إنشاء حائط مع مونس على الطريق العام قرصيتا2017170
18816000إنشاء حائط باطون بالدبش ضهر الشير الطريق العام قرصيتا -2017183
18560000انشاء جدران دعم دبش وباطون في بلدة قرصيتا201830
18900000معالجة مجرى مياه في بلدة قرصيتا201831
18945000إنشاء أغطية باطون مسلح على أقنية تصريف مياه شتوية قرصيتا -201937
18731000انشاء حائط دعم في بلدة قرصيتا  حارة الدوالب201998
18951000انشاء حائط دعم في بلدة قرصيتا حارة السحرية2019113
عني البارد الزراعية قرصيتا2020121 "شق وتاهيل طريق في منطقة  "18050000
18,680,000صب طريق في منطقة حقل الجامع2021107
30,000,000إنشاء حائط دعم على طريق حجر الكعتور2021159

املجموع

691,580,00
0

بلدية كفربنني
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العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

17820000حائط دعم طريق كفربنني حوارة200560
18920000حائط دعم طريق كفربنني حوارة200656
16810000حائط دعم طريق كفربنني حوارة200830
18228000حائط دعم على طريق عام كفربنني200941
15000000أعمال طرق على طريق عام كفربنني بريصا -201020
18752000حائط السيدة على طريق عام كفربنبني201110
8427000إنشاء حائط في كفربنني قرب منزل حيدر نظيم2011114

2011115
إنشاء حائط دبش مع الباطون في كفربنني من منزل محمد حيدر حتى

منزل محمد عبد الحليم
14350000

17700000إقامة حائط دعم مقابل أرض أحمد يوسف كفربنني -2012110
كفربنني2012112 )إقامة حائط دعم أرض أحمد حيدر خضر ابراهيم  ) –18000000
كفربنني201342 18250000-حفر وردم من كل االنواع حائط دعم مع قاعدة باطون مسلح 
15840000-أشغال مفرق املحمية منطقة كفربنني201371
18134000إنشاء حائط دعم من الدبش والباطون201466
18228000انشاء حائط دعم على طريق عام كفربنني2014178
18315000اقامة حائط دعم على طريق عام كفربنني201574
18000000إنشاء حائط دعم من الدبش والباطون2016116
18202000-صب طريق حي املعبي كفربنني2016118
13494000إنشاء أرصفة على جوانب الطريق في بلدة كفربنني201713
12094000انشاء ارصفة في بلدة كفربنني2020108

314564000املجموع

2020  لم يتم تقديم طلب أي مشروع منذ العام 

بلدية كفرحبو

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع
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القرار
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العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع
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11064000وصلة مجرور كفرحبو200565
5436000شراء قساطل لزوم وصلة مجرور كفرحبو200532
2917000إزالة الركام من طريق عام كفرحبو200624
دنحي200631 10517000-حائط دعم كفرحبو 
18918000حائط دعم جبانة كفرحبو200636
7031000وصلة صرف صحي طريق عام البياض200647
5925000أعمال طرق طريق عام جسر كفرحبو200691

682000صيانة خط الصرف الصحي على طريق البياض كفرحبو200724
18330000وصاة صرف صحي كفرحبو200823
939000تعزيل طريق مستديرة كفرحبو200843
القنطرة200844 9236000-حائط دعم طريق عام كفرحبو 
1800000تزفيت وصيانة طريق عام الضنية البياض200871
كفرشالن200940 18584000-أعمال طرق طريق عام كفرحبو
كفرشالن200956 19155000-أعمال طرق طريق عام كفرحبو

201027
وصلة صرف صحي من منزل وليد عثمان حتى مصطفى عبد

الرحمن
18117000

4140000نظافة عامة على طريق عام كفرحبو -201043

201046
حفر وردم مع قساطل من بيت عبد الحميد عيسى الى منزل عبداهلل

عيسى
2667000

28000000تنظيف مجرى الوادي كفرحبو -201336
18228000إقامة حائط من املوزاييك كفرحبو -201367
18375000-إقامة حائط دبش من الصخر كفرحبو201368
6108000إقامة حائط خلف منزل أحمد الدبل حتّى ساحة الجامع كفرحبو -2013104
18252000إقامة حائط جانب كنيسة مار جرجس كفرحبو الطريق العام –2013105
12488000إقامة حائط جانب منزل الحاج ابراهيم عيسى كفرحبو –2013106
18369840إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح201451
18088000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح201452
18217000بناء حائط عبد اهلل سركيس ديب201499

15262000حائط دعم من الباطون املسلح وحجر املوزانبيك كفرحبو2015112
10005000اقامة حائط دعم على طريق عام كفرحبو بجانب منزل نعيم الدقور201651
18316000اقامة حائط دعم على طريق عام كفرحبو201656
16653000اقامة حائط دعم على طريق عام كفرحبو201660

201678
انشاء حائط دعم وأقنية ري في نطاق بلدة كفرحبو وذلك من منزل

طوني غاضية الى منزل ايوب رزق
17556000

201679
انشاء حائط من الحجر بجانب الطريق العام مقابل منزل جميل

الدقور
15624000

14690000 ضمن نطاق بلدة كفرحبو)2(حائط دعم عدد2016117
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19440000أشغال متفرقة من صب حيطان وتلبيس حجر في بلدة كفرحبو2017151
15400000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض202039
7600000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض202094
5000000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض2020109
5000000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض2020122
1500000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض2020139
1300,000تعزيل اقنية املياه على طريق البياض202110
9,400,000نقل نفايات البياض202141
18,900,000صيانة طريق و تنظيف طريق ترابية  و طمر شبكة مياه متضررة202163
البياض  خالل شهر أيار202174 2,950,000-نقل نفايات طريق عام الضنية
كفرحبو خالل شهر آب2021102 11,200,000-نقل نفايات البياض
كفرحبو2021149 12,00,000-نقل نفايات من منطقة البياض
كفرحبو2021179 11,200,000-صرف قيمة نقل نفايات في منطقة البياض
ك2021180 كفرحبو -صرف قيمة نقل نفايات في منطقة البياض -112,800,000

541,379,840املجموع

2013   لغاية نهاية 2010  رئيس البلدية لم يحضر من                                     

بلدية كفرشالن

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

كفرشالن200540 بخعون  -شق طريق بيت العرب  ( )4500000
7459000حائط دعم طريق كفرشالن عزقي200638
حيالن200669 18328000-حائط دعم طريق عام كفرشالن 
4980000-وصلة صرف صحي كفرشالن حيالن200675
حي العرب200711 18222000-تزفيت طريق داخلي كفرشالن 
15390000وصلة صرف صحي200821
17856000وصلة صرف صحي على طريق عام كفرشالن200921
7360000أعمال طرق على طريق على طريق عام كفرشالن200946

72

19440000أشغال متفرقة من صب حيطان وتلبيس حجر في بلدة كفرحبو2017151
15400000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض202039
7600000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض202094
5000000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض2020109
5000000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض2020122
1500000جمع ونقل نفايات طريق عام البياض2020139
1300,000تعزيل اقنية املياه على طريق البياض202110
9,400,000نقل نفايات البياض202141
18,900,000صيانة طريق و تنظيف طريق ترابية  و طمر شبكة مياه متضررة202163
البياض  خالل شهر أيار202174 2,950,000-نقل نفايات طريق عام الضنية
كفرحبو خالل شهر آب2021102 11,200,000-نقل نفايات البياض
كفرحبو2021149 12,00,000-نقل نفايات من منطقة البياض
كفرحبو2021179 11,200,000-صرف قيمة نقل نفايات في منطقة البياض
ك2021180 كفرحبو -صرف قيمة نقل نفايات في منطقة البياض -112,800,000

541,379,840املجموع

2013   لغاية نهاية 2010  رئيس البلدية لم يحضر من                                     

بلدية كفرشالن

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

كفرشالن200540 بخعون  -شق طريق بيت العرب  ( )4500000
7459000حائط دعم طريق كفرشالن عزقي200638
حيالن200669 18328000-حائط دعم طريق عام كفرشالن 
4980000-وصلة صرف صحي كفرشالن حيالن200675
حي العرب200711 18222000-تزفيت طريق داخلي كفرشالن 
15390000وصلة صرف صحي200821
17856000وصلة صرف صحي على طريق عام كفرشالن200921
7360000أعمال طرق على طريق على طريق عام كفرشالن200946

72



بيت العرب201021 19575000-وصلة صرف صحي على طريق عام كفرشالن 

201047
أشغال على طريق عام البياض من بناية هرموش الى خط الشبكة

الرئيسية
2655000

18000000مجرور من جانب مسجد التعتوعة حتى الطريق العام2010100
كفرشالن منطقة بيت الفحام -201121 4440000-مجرور عام 
12600000إنشاء حائط دعم طريق عام كفرشالن بيت عمر –201414
18000000-تركيب أرصفة على طريق عام الضنية كفرشالن201415
18225000انشاء حائط دعم على طريق عام كفرشالن عزقي -201428
18840000حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام كفرشالن عزقي -201444
17820000انشاء حائط دعم على طريق عام كفرشالن2014131
18413000حائط من الصخر على جانب الطريق التي تربط كفرشالن ببخعون201563
عزقي201587 18430000-اقامة حائط دعم من الباطون املسلح على طريق كفرشالن

2015132
اقامة حائط دعم من الباطون املسلح من منزل جمال العبدهلل حتى منزل

احمد العرب
18668000

18855000إنشاء حائط دعم في كفرشالن201638
18840000إنشاء حائط دعم على طريق داخلي كفرشالن201639
18405000إنشاء حائط دعم على طريق عام كفرشالن201669
18690000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام كفرشالن2016102
18878000إنشاء حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة كفرشالن2016124
18305000-إنشاء رصيف وصب ساحة مركز البلدية كفرشالن201712
17977000بناء حائط دعم من الصخر مع شيناج من الباطون املسلح كفرشالن -201790

2018118
مخالصة مقطوعة عن الحائط الذي انهار في بلدة كفرشالن على سبيل

التسوية
10000000

15,000,000تسوية على حائط كفرشالن202130

18,971,000إنشاء حائط دعم من الباطون والخفان 202178

8,900,000شراء ردم من أجل طم النفايات202179

18,912,000إنشاء قناة شتوية مع حائط من الخفان202198

18,810,000صب أرضية من الباطون املسلح2021117

19,500,000تركيب بوابة من الحديد في حديقة بلدة كفرشالن2021160

املجموع

519,804,00
0
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بيت العرب201021 19575000-وصلة صرف صحي على طريق عام كفرشالن 
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بلدية مراح السراج

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

17290000-شق طريق مراح السراج بشطايل200545
2640000صيانة الطريق العام على اول االوتوستراد في املرح200629
حوارليا200671 18447000-حائط دعم طريق عام مراح السراج 
22913000أعمال مجرور مراح السراج200817
16638000-حائط دعم طريق عام مراح السراج حوارليا200831
19197000زفت على طريق عام مراح السراج200938
19800000وصلة صرف صحي في مراح السراج طريق الكسارة201010
4680000حائط دعم قرب منزل احمد زيدان201033
4920000نظافة عامة على طريق عام مراح السراج201044
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مراح السراج201085 18180000-مجرور حارة بيت الشامي كفرشالن
18982000-توسيع طريق مراح السراج بخعون بزمارة -201187

4500000دراسة هندسية النشاء مبنى مقاوم للزلزال ملحق بمدرسة مراح السراج201220

17550000حفر ثانوية مراح السراج201236
17370000اقامة  حائط دعم  امام ثانوية مراح السراج201250
16320000حفر و ردم ثانوية مراح السراج201264
19000000إقامة حائط دعم أمام ثانوية مراح السراج201283
11670000إقامة حائط دعم على طريق عام مراح السراج2012105

201339
-إزالة ردم وتعزيل مجرى النهر وتقاطع طرق في بزميارة عني زالل –

الجنينات املقطرونه في مراح السراج –
10500000

16220000-حفر وردم حائط مع قاعدة من االسمنت املسلح مراح السراج بخعون201349

18774000تسوية الطريق قبل الزفت مراح السراج –201373
18450000قيمة فاتورة إنشاء حائط دعم201417
18738000إنشاء حائط دعم وتسوية قالب طريق201447
مراح السراج201475 18682000-إنشاء حائط دعم على طريق بشطايل حورليا
18465000بناء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام مراح السراج201493
مراح السراج201565 18345000-انشاء حائط دعم من الباطون املسلح
18675000اقامة حائط دعم على اسوار الحديقة في بلدة مراح السراج2015120

2015140
فاتورة اقامة حائط دعم على اسوار الحديقة في بلدة مراح السراج

حورية -طريق زمارة
18728000

18475000حفلر وتسوية ارض الحديقة العامة201612

201664
اقامة حائط دعم من الباطون املسلح على طريق مراح السراج تحت قناة

ري كفرحبو
18646000

18637000اقامة حائط2016101

201715
توسيع وتسوية وصب طريق مع بناء قناة مياه شتوية في بلدة مراح

السراج
18792000

17265000-إنشاء مظالت ومقاعد من الباطون في الحديقة العامة مراح السراج2017129

2017130
-بناء سقفني من الباطون املسلح مع األساسات وتكاليف الحفر مدرسة

مراح السراج
17340000

2100000دراسة وتخطيط واشراف لزوم مستديرة مراح السراج2018190
17917000اشغال انشاء مستديرة مراح السراج2018204
12219000انشاء أرصفة في بلدة مراح السراج2018228
17487000تنفيذ أعمال مختلفة لزوم مستديرة مراح السراج2018229
7725000انشاء أرصفة في بلدة مراح السراج2019100

592277000املجموع
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لم يحضر رئيس البلدية اإلجتماعات

2018  ولم يقدم أي مشروع منذ العام 

بلدية مراح السفيرة

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

مراح السفيرة20127 18816000–حائط دعم في منطقة السواد 

20128
حفر ونقل انقاض على طريق السواد نتيجة انهيار الطريق  في منطقة

مراح السفيرة –السواد 
3000000

16695000حائط دعم بجانب مسجد مراح السفيرة201218
12180000أشغال صب حيطان دعم مراح السفيرة2012100

201369
املوافقة على صرف قيمة فاتورة  صب حيطان دعم و أقنية بالباطون

املسلّح مراح السفيرة –
18587500

18837000إنشاء حائط دعم على طريق عام مراح السفيرة201448
13000000بناء حائط دعم من الباطون املسلح على طريق عام مراح السفيرة201494
18566000انشاء حائط دعم على طريق عام مراح السفيرة20159
18363000-انشاء حائط دعم على طريق عام مراح السفيرة السفيرة201564
مراح السفيرة2015125 13300000-تنفيذ اشغال صب طريق داخلي
18075000اقامة حائط على طريق عام مراح السفيرة201615
18525000اقامة حائط على طريق عام مراح السفيرة201668
18607000حائط دعم على طريق عام مراح السفيرة2016114
18853000بناء حائط دعم في بلدة مراح السفيرة201717

املجموع

22540450
0
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2017  إنسحبت من اإلتحاد عام                                                               

بلدية نمرين

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع

19435000أعمال طرق طريق نمرين ساحة نمرين200623
19265000حائط دعم طريق نمرين ساحة نمرين200640
18900000وصلة صرف صحي طريق عام نمرين200668
11930000حائط دعم في نمرين200685

200821
 متر مع جوانب القناة على طريق عني العروس في90صب باطون بطول 

بلدة نمرين
2970000

19255000حائط دعم طريق عام نمرين200825
19800000وصلة صرف صحي طريق عام نمرين200838
2810000تعزيل الصخور املنهارة واقامة حائط على الطريق العام نمرين200848
2710000صيانة  طريق في نمرين200879
19350000حائط دعم طريق عام نمرين200914
18135000وصلة صرف صحي طريق عام نمرين200915
19125000حائط دعم طريق عام عني التينة200942
عني التينة200963 18960000-أعمال طرق طريق عام نمرين 
2800000توسيع الطريق العام في نمرين200978
1875000فتح طريق نتيجة السيول في تل نمرين2009112
2730000صب باطون مسلح على طريق عام نمرين منطقة البياض201038
2875000حائط باطون على طريق عام نمرين بكوزا في محلة الزيزفونة201052
18780000-حائط دعم على طريق عام نمرين بيت حمود201153

201166
حائط دعم على طريق عام نمرين عني التينة وعلى طريق عام نمرين تل

نمرين
18900000

77

2017  إنسحبت من اإلتحاد عام                                                               

بلدية نمرين

العام
رقم

القرار
القيمة ل.ل.املوضوع
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18980000إنشاء حائط مقبرة بجانب مسجد نمرين الكبير201186
17310000إنشاء حائط مقبرة بجانب مسجد نمرين2011101
حارة بيت عربس201252 18900000–اقامة حائط حجر مكردس على طريق عام نمرين 
18810000حائط من حجر مكردس على طريق عام نمرين201266
18900000-إنشاء حائط على مفرق نمرين تل نمرين حفر طريق عالء السابق201278

201337
حفر وبناء حائط حجر مكردس  طريق عام الزاوية  و طريق عام التل -

نمرين
18975000

201338
إنشاء حائط حجر في جبانة نمرين وحائط دبش وباطون مقابل جهاد

عربس
13500000

18900000انشاء حائط حجر مكردس نمرين طريق املسجد الكبير –201360
18750000انشاء حائط حجر مكردس  نمرين بجانب السنترال –201361
18930000إنشاء حيطان من الحجر والباطون201424
حائط املقبرة في نمرين201484 18952000-بناء حائط من الخفان وتلبيس ورق إسمنت
17728000انشاء حائط خفان وتلبيس ورق اسمنت مقابل مستوصف نمرين2014122
18697000انشاء حائط دعم من الباطون2014165
18900000انشاء حائط باطون ودبش قرب جامع نمرين201543
18311000انشاء حيطان دعم على جوانب الطريق في نمرين2015123

2015141
عني التينة -اقامة حائط دعم من الدبش والباطون من مفرق الفشخة نمرين -

نمرين
18500000

18680000حائط من الباطون على طريق عام نمرين مقابل أرض علي عبيد201634
18400000اقامة حائط طريق الجبانة نمرين201645
18900000حائط دعم من الباطون املسلح طريق عام تل نمرين منطقة الجيفونة2016112
18297000إقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة نمرين201743
12800000-إنشاء حائط دعم حجر وساحة لزوم توسيع الطريق حارة بيت حمود نمرين201786
12256000صب مونس بالباطون املسلح على طرقات نمرين الداخلية2017126
6830000إنشاء حائط دعم بالدبش والباطون في بلدة نمرين وبكوزا2017159
16560000-إنشاء حائط دعم بالدبش والباطون على طريق البياض نمرين2017171
18698000بناء حائط دعم بالدبش والباطون في بلدة نمرين وبكوزا2017194
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18900000-إنشاء حائط على مفرق نمرين تل نمرين حفر طريق عالء السابق201278

201337
حفر وبناء حائط حجر مكردس  طريق عام الزاوية  و طريق عام التل -

نمرين
18975000

201338
إنشاء حائط حجر في جبانة نمرين وحائط دبش وباطون مقابل جهاد

عربس
13500000

18900000انشاء حائط حجر مكردس نمرين طريق املسجد الكبير –201360
18750000انشاء حائط حجر مكردس  نمرين بجانب السنترال –201361
18930000إنشاء حيطان من الحجر والباطون201424
حائط املقبرة في نمرين201484 18952000-بناء حائط من الخفان وتلبيس ورق إسمنت
17728000انشاء حائط خفان وتلبيس ورق اسمنت مقابل مستوصف نمرين2014122
18697000انشاء حائط دعم من الباطون2014165
18900000انشاء حائط باطون ودبش قرب جامع نمرين201543
18311000انشاء حيطان دعم على جوانب الطريق في نمرين2015123
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18500000

18680000حائط من الباطون على طريق عام نمرين مقابل أرض علي عبيد201634
18400000اقامة حائط طريق الجبانة نمرين201645
18900000حائط دعم من الباطون املسلح طريق عام تل نمرين منطقة الجيفونة2016112
18297000إقامة حائط دعم من الباطون املسلح في بلدة نمرين201743
12800000-إنشاء حائط دعم حجر وساحة لزوم توسيع الطريق حارة بيت حمود نمرين201786
12256000صب مونس بالباطون املسلح على طرقات نمرين الداخلية2017126
6830000إنشاء حائط دعم بالدبش والباطون في بلدة نمرين وبكوزا2017159
16560000-إنشاء حائط دعم بالدبش والباطون على طريق البياض نمرين2017171
18698000بناء حائط دعم بالدبش والباطون في بلدة نمرين وبكوزا2017194
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2021   حتى العام 2005  مشاريع مشتركة من العام 

املوضوعالقيمة ل.ل.
رقم

القرار
العام

252005-توسيع طريق ديرنبوح إيزال16400000
152005تنظيف طريق املزارع2890000
12005ري األشجار على طريق الضنية2100000

بقاعصفرين19500000 412005-شق طريق بقرصونا
562005شق طريق طريق عاصون املشرح18150000
252006صيانة طريق عاصون املشرح2010000

642006وصلة صرف صحي رشعني17860000
282006صيانة مجرور االطريق العام300000
142006صيانة املجرور العمومي526000
112006صيانة مجرور الطريق العام271000
قرصيتا ونمرين2250000 612006-دراسات مسح لطريق بيت الفقس 

602006صيانة الطريق العام مع تزفيت حتى ايزال15135000
قرصيتا نمرين -17968000 792006-مقسم مياه بيت الفقس 
652006تزفيت الطريق العام بني حقليت وطاران15906000
672006شق وصلة الطريق بني حقليت وطاران8047000
772006أعمال طرق حقليت طاران11175000
292007-صيانة مقسم مياه بيت الفقس قرصيتا نمرين1074000
282007-تنظيف جوانب طريق عام مراح السراج طاران2950000
272007تنظيف جوانب الطريق العام في منطقة البياض2975000
252007-صيانة طريق طاران حقليت2410000
242007-صيانة مقسم مياه بيت الفقس قرصيتا نمرين2406000
152007-صيانة مجرور عام بيت الفقس الحازمية2775000
112008أعمال طرق على طريق عام عاصون ايزال7725000

192008تزفيت طريق بقاعصفرين املشرح18175000

1895000
-صيانة خط صرف صحي وفتح ريكار على الطريق العام قرصيتا نمرين -

بيت الفقس
222008

602008تعزيل اوساخ وشطف طريق مدخل الضنية450000
582008-تصليح صرف صحي على طريق عام بيت الفقس نمرين2925000
752008تنظيق وتعزيل طريق عام الضنية1480000

سير13500000 532008-نظافة عامة طريق عام الضنية بخعون 
502008-أعمال طرق طريق عام مراح السراج بشطايل18690000
172009حائط دعم طريق مراح السراج بشطايل19650000
ايزال18835000 162009-حائط دعم طريق عام ديرنبوح
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2021   حتى العام 2005  مشاريع مشتركة من العام 

املوضوعالقيمة ل.ل.
رقم

القرار
العام

252005-توسيع طريق ديرنبوح إيزال16400000
152005تنظيف طريق املزارع2890000
12005ري األشجار على طريق الضنية2100000

بقاعصفرين19500000 412005-شق طريق بقرصونا
562005شق طريق طريق عاصون املشرح18150000
252006صيانة طريق عاصون املشرح2010000

642006وصلة صرف صحي رشعني17860000
282006صيانة مجرور االطريق العام300000
142006صيانة املجرور العمومي526000
112006صيانة مجرور الطريق العام271000
قرصيتا ونمرين2250000 612006-دراسات مسح لطريق بيت الفقس 

602006صيانة الطريق العام مع تزفيت حتى ايزال15135000
قرصيتا نمرين -17968000 792006-مقسم مياه بيت الفقس 
652006تزفيت الطريق العام بني حقليت وطاران15906000
672006شق وصلة الطريق بني حقليت وطاران8047000
772006أعمال طرق حقليت طاران11175000
292007-صيانة مقسم مياه بيت الفقس قرصيتا نمرين1074000
282007-تنظيف جوانب طريق عام مراح السراج طاران2950000
272007تنظيف جوانب الطريق العام في منطقة البياض2975000
252007-صيانة طريق طاران حقليت2410000
242007-صيانة مقسم مياه بيت الفقس قرصيتا نمرين2406000
152007-صيانة مجرور عام بيت الفقس الحازمية2775000
112008أعمال طرق على طريق عام عاصون ايزال7725000

192008تزفيت طريق بقاعصفرين املشرح18175000

1895000
-صيانة خط صرف صحي وفتح ريكار على الطريق العام قرصيتا نمرين -

بيت الفقس
222008

602008تعزيل اوساخ وشطف طريق مدخل الضنية450000
582008-تصليح صرف صحي على طريق عام بيت الفقس نمرين2925000
752008تنظيق وتعزيل طريق عام الضنية1480000

سير13500000 532008-نظافة عامة طريق عام الضنية بخعون 
502008-أعمال طرق طريق عام مراح السراج بشطايل18690000
172009حائط دعم طريق مراح السراج بشطايل19650000
ايزال18835000 162009-حائط دعم طريق عام ديرنبوح
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ايزال19800000 362009-وصلة صرف صحي طريق عام ديرنبوح
432009حائط دعم طريق عام عاصون ايزال18200000
722009-أعمال طرق طريق عام عاصون ايزال18414000
572009تعزيل الطريق العام ديرنبوح2700000

592009-أعمال طرق طريق عام مراح الراج بشطايل18900000
492009وصلة مجرور في نمرين قرصيتا -2800000
462009ساقية على طريق الكسارة2850000
312009وصلة مجرور ديرنبوح رشعني1655000
52009نزع مطبات عن طريق عام الضنية2600000
362010-صيانة مجرور طريق عام مراح السراج بخعون2700000

122010-أعمال طرق طريق الهوة ديرنبوح19100000
132010حائط باطون طريق عام نبع السكر2500000

192010-أعمال طرق على طريق عام نمرين عني التينة18835000
682010حائط دعم على الطريق العام بني نمرين وعني التينة19575000
مراح السراج18180000 852010-مجرور حارة بيت الشامي كفرشالن
222014إنشاء حائط دعم طريق عام الضنية18333000
392011حائط دعم بجانب منزل محمود االغا18900000
202010-تعزيل أقنية طريق عام مراح السراج طاران2280000
662010تنظيفات طرق عامة طريق طاران7670000
692010تنظيفات طرق عامة عزقي الواطية3920000
412010نظافة عامة على طريق عام كفرشالن5528000
482010نظافة عامة على طريق عام السفيرة8040000
512010-نظافة عامة على طريق عام عني التينة الحازمية3850000
402010نظافة عامة طريق عام عاصون وبقاعصفرين9500000

462010نظافة عامة على طريق عام سير الضنية12000000
222010تركيب اشارات سير على طريق الضنية12000000
672010تنظيفات طرق عامة في بيت الفقس15730000
712010نظافة عامة على طرق عام عيمار5000000
292010تنظيف طريق حرف الشيخ والدبشة2350000
1122010أشغال على طريق جسر القطني1120000
952010تنظيف نفايات على طريق عام بقرصونا1950000
1362010صيانة مجرور الحازمية الجسر2850000
352011صيانة مجرور على طريق عام رشعني2500000

352011إنشاء حائط دعم على طريق بقاعصفرين عاصون -18838000
682011إنشاء حائط دعم على طريق بقاعصفرين عاصون18900000

18950000
إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين املؤدي الى مستشفى

سيرالحكومي
92011

152012رفع أتربة وحجارة عن مدخل مراح السراج بخعون -1300000
1562012تعزيل وإزالة ردم جباب الحمر2600000

942012-أعمال حفر و ردم و توسيع طريق عاصون بقاعصفرين17280000
1082012صيانة طريق عام الضنية بسبب حادث سير390000
902012صيانة طريق عام الضنية2850000
432013فتح طريق عام قرحيا225000
1232013تعزيل أقنية735000

-أشغال مفرق املحمية مفرق بريصا منطقة كفربنني15840000 -712013
452013تعزيل أقنية طريق عام الضنية10537000
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ايزال19800000 362009-وصلة صرف صحي طريق عام ديرنبوح
432009حائط دعم طريق عام عاصون ايزال18200000
722009-أعمال طرق طريق عام عاصون ايزال18414000
572009تعزيل الطريق العام ديرنبوح2700000

592009-أعمال طرق طريق عام مراح الراج بشطايل18900000
492009وصلة مجرور في نمرين قرصيتا -2800000
462009ساقية على طريق الكسارة2850000
312009وصلة مجرور ديرنبوح رشعني1655000
52009نزع مطبات عن طريق عام الضنية2600000
362010-صيانة مجرور طريق عام مراح السراج بخعون2700000

122010-أعمال طرق طريق الهوة ديرنبوح19100000
132010حائط باطون طريق عام نبع السكر2500000

192010-أعمال طرق على طريق عام نمرين عني التينة18835000
682010حائط دعم على الطريق العام بني نمرين وعني التينة19575000
مراح السراج18180000 852010-مجرور حارة بيت الشامي كفرشالن
222014إنشاء حائط دعم طريق عام الضنية18333000
392011حائط دعم بجانب منزل محمود االغا18900000
202010-تعزيل أقنية طريق عام مراح السراج طاران2280000
662010تنظيفات طرق عامة طريق طاران7670000
692010تنظيفات طرق عامة عزقي الواطية3920000
412010نظافة عامة على طريق عام كفرشالن5528000
482010نظافة عامة على طريق عام السفيرة8040000
512010-نظافة عامة على طريق عام عني التينة الحازمية3850000
402010نظافة عامة طريق عام عاصون وبقاعصفرين9500000

462010نظافة عامة على طريق عام سير الضنية12000000
222010تركيب اشارات سير على طريق الضنية12000000
672010تنظيفات طرق عامة في بيت الفقس15730000
712010نظافة عامة على طرق عام عيمار5000000
292010تنظيف طريق حرف الشيخ والدبشة2350000
1122010أشغال على طريق جسر القطني1120000
952010تنظيف نفايات على طريق عام بقرصونا1950000
1362010صيانة مجرور الحازمية الجسر2850000
352011صيانة مجرور على طريق عام رشعني2500000

352011إنشاء حائط دعم على طريق بقاعصفرين عاصون -18838000
682011إنشاء حائط دعم على طريق بقاعصفرين عاصون18900000

18950000
إنشاء حائط دعم على طريق عام بقاعصفرين املؤدي الى مستشفى

سيرالحكومي
92011

152012رفع أتربة وحجارة عن مدخل مراح السراج بخعون -1300000
1562012تعزيل وإزالة ردم جباب الحمر2600000

942012-أعمال حفر و ردم و توسيع طريق عاصون بقاعصفرين17280000
1082012صيانة طريق عام الضنية بسبب حادث سير390000
902012صيانة طريق عام الضنية2850000
432013فتح طريق عام قرحيا225000
1232013تعزيل أقنية735000

-أشغال مفرق املحمية مفرق بريصا منطقة كفربنني15840000 -712013
452013تعزيل أقنية طريق عام الضنية10537000
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18300000
بناء حائط دعم على طريق عريض النجاص وطريق عام الفشخة في

نمرين
852014

1072014إزالة ردم عن طريق عام الضنية نبع السكر18592000
422015إنشاء حائط تزييني في مطعم نبع سير18000000
672015صيانة وتجهيز مبنى قائمقامية سير38146000
عاصون23775000 1362015-انشاء حائط دعم على طريق عام الضنية
كترانتوسيع طريق 18525000 162016-عاصون قرنة البرج
292016تزفيت طريق عني التينة نمرين4500000
282016تزفيت طريق مراح السفيرة طاران4590000

332016اقامة حائط18990000
1052018تنفيذ مشروع حائط دعم طريق عام حرف سياد بخعون -14407000
152019سالمة الطرق العامة18460000
السفيرة، بيت الفقس، قرصيتا18900000 )تاهيل طريق الصومعة بريصا  )402019
712020توسيع طريق مع ازالة ردم جيرون القمامني –15750000
1272020اخماد حريق كهف امللول زغرتغرين ديرنبوح – -4400000

372021عزيل طريق القمامني ومربني3,000,000
652021تركيب آرمات وإرشاد للضنية12,850,000
662021صيانة وتجديد آرمات الضنية في محلة كفرحبو16,700,000
كفرشالن9,600,000 1222021-شراء ترابة لزوم طريق بيت العرب بخعون
1782021صرف قيمة فاتورة أعمال حفر وردم في عدة بلدات5,400,000
962,063,00

0
املجموع
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18300000
بناء حائط دعم على طريق عريض النجاص وطريق عام الفشخة في

نمرين
852014

1072014إزالة ردم عن طريق عام الضنية نبع السكر18592000
422015إنشاء حائط تزييني في مطعم نبع سير18000000
672015صيانة وتجهيز مبنى قائمقامية سير38146000
عاصون23775000 1362015-انشاء حائط دعم على طريق عام الضنية
كترانتوسيع طريق 18525000 162016-عاصون قرنة البرج
292016تزفيت طريق عني التينة نمرين4500000
282016تزفيت طريق مراح السفيرة طاران4590000

332016اقامة حائط18990000
1052018تنفيذ مشروع حائط دعم طريق عام حرف سياد بخعون -14407000
152019سالمة الطرق العامة18460000
السفيرة، بيت الفقس، قرصيتا18900000 )تاهيل طريق الصومعة بريصا  )402019
712020توسيع طريق مع ازالة ردم جيرون القمامني –15750000
1272020اخماد حريق كهف امللول زغرتغرين ديرنبوح – -4400000

372021عزيل طريق القمامني ومربني3,000,000
652021تركيب آرمات وإرشاد للضنية12,850,000
662021صيانة وتجديد آرمات الضنية في محلة كفرحبو16,700,000
كفرشالن9,600,000 1222021-شراء ترابة لزوم طريق بيت العرب بخعون
1782021صرف قيمة فاتورة أعمال حفر وردم في عدة بلدات5,400,000
962,063,00

0
املجموع

81



:مساهمات

العام

رقم

مساهماتالقرار
منح مساهمة مالية لنادي الشباب الرياضي201689
توقيع اتفاقية مع كلية الهندسة201632
املشاركة في برنامج كفالة األرامل2016164
منح دكتوراه في املعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية 2016166
تغطية نفقات دورة اللغة الفرنسية2016169
عينك على الضنية2016170 "مساهمة في معرض  "
مصاريف احتفال اليوم العاملي للغة العربية2016177
-مساعدة للمحكمة الشرعية سير20165
مساعدة للجيش اللبناني201610
تغطية نفقات مشاركة املدرب عمر صافي بدورة املدربني السنوية في تايالند201630
الوجه املشرق للضنية201637 )بدل مساهمة في نفقات ندوة  )
مساعدة إلى مؤسسة املقدم املغوار الشهيد صبحي العاقوري201644
مساهمة في الصبحية النسائية في مؤسسة الرعاية والتنمية االجتماعية201647
هبة عبارة عن دروع خاصة باملداهمة لصالح لواء املشاة العاشر201649
حاجز عشاش201650 -مساعدة للجيش اللبناني
توت عليق2016106 "رعاية توقيع كتاب  "
تغطية بطولة لبنان العامة لقوة الرمي والدفاع عن النفس201723
PAIمساعدة الى محكمة سير الشرعية و 201727
-بدل إيجار شقة ملركز الجيش السفيرة201750
مساهمة في الصبحية النسائية في مجمع الضنية للرعاية والتنمية201753
تركيب حماية لزجاج النوافذ في قصر العدل201755
مساعدة الى سرايا طرابلس201776
-حفل تدشني كنيسة مار الياس سير الضنية201777
مساعدة الى قاعة املسجد في بلدة دبعل الغربية201778
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مساهمة الى جهاز الطوارئ واالغاثة في الجمعية الطبية اإلسالمية201779
مساهمة الى االتحاد العربي للمرأة املتخصصة201780
-صرف قيمة فاتورة أشغال لصالح الجيش مركز عشاش201791
مساهمة مالية مقطوعة ضمن مشروع إفطار صائم2017100
مهرجان الوفاء للجيش اللبناني2017119
مساهمة مقطوعة الى نادي شبيبة بحويتا2017120
-مساعدة الى الجيش اللبناني مركز فصيلة مربني2017124
القرية املفضلة لدى لبنانينيl'orient le jourتكاليف الحملة التي أجرتها جريدة 2017143  " "
رعاية نشاط بايك الضنية األول في كفرحبو2017155
الورشة العربية الدولية للكتابة والتأليف للسينما والتلفزيون2017161 "تغطية نفقات  "
مساعدة الى رابطة الطالب املسلمني2017165
تجهيز قلم نفوس سير -2017180
"دفع مصاريف احتفال اليوم العاملي للغة العربية "2017189
تغطية حفل استقبال وتكريم الطفل آدم حمد20176
"رعاية ندوة صحية مع األخصائية سليمة حرب "201714
MERCY CORPSرعاية الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية 201736
شراء لوازم لزوم فصيلة الضنية201759
مساهمة في العشاء السنوي لنادي شبيبة بحويتا201766
 للحسابات الذهنيةGenius Mapتكريم العباقرة في برنامج 201767
مساهمة في تكاليف حفل اختتام دورة القرآن الكريم في بطرماز201775
ماراتون بخعون2017113 "مساهمة مالية مقطوعة  "
مساعدة الى مراكز للجيش اللبناني201810
مساهمة مقطوعة الى معهد بخعون الفني201818
مساهمة في برنامج كفالة األرامل في مجمع الرعاية والتنمية201821
مساعدة الى املديرية العامة لالمن العام201834
منحة الدكتوراه الى طالب الجامعة اللبنانية في املعهد العالي للدكتوراه201839
نقل طالب الثانويات الى غرفة التجارة والصناعة للمشاركة بمنتدى التوجيه االكاديمي201840
املساهمة في تغطية نفقات دورة الدعم لطالب الثانوية العامة في ثانوية ايزال201854
رعاية برنامج توعية اسعافية في الثانويات واملهنيات واملدارس الرسمية والخاصة201856
استقبال ونقل جمعية درب الجل اللبناني على عدة مراحل201861
مساهمة مقطوعة الى املنتدى الثقافي في الضنية201895
مساهمة الى مجمع الضنية للرعاية والتنمية2018109
مساهمة مقطوعة الى كنيسة مار الياس سير وكنيسة سيدة نوح ديرنبوح -2018123
مساهمة مقطوعة الى نادي شباب بقاعصفرين الرياضي2018156
حملة توعية على السالمة املرورية2018157
مساعدة مالية من أجل استضافة بطولة لقاء اندية الشمال في الضنية نادي صافي -2018161
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رعاية بطولة منتخبات الضنية اتحاد اندية الضنية -2018188
شراء لوازم مكتبية لزوم محكمة سير الشرعية2018214
مصاريف االحتفال بمناسبة عيد االستقالل2018219
شراء ترابة مع حديد لزوم مركز للجيش اللبناني2018243
مساهمة في برنامج كفالة االرامل في مجمع الضنية للرعاية والتنمية201910
مساهمة مالية الى جهاز الطوارئ واالغاثة في الجمعية الطبية االسالمية201911
هبة مقدمة للمديرية العامة لألمن العام201912
مساعدة مالية مقطوعة ملناسبة اليوم العاملي للغة العربية201920
مساهمة مقطوعة ملاراتون بخعون201943
مساهمة الى مجمع الضنية للرعاية والتنمية201988
مساهمة مالية الى املنتدى الثقافي في الضنية2019120
مساهمة مالية الى جهاز الطوارئ واالغاثة في الجمعية الطبية االسالمية202050
مساهمة مالية الى مجمع الضنية للرعاية والتنمية202051
مساهمة مالية الى صندوق الزكاة فرع الضنية -202056
مساهمة مالية الى الصليب االحمر اللبناني202089

2020151
مساهمة الى الصليب االحمر اللبناني قطاع ادراة الكوارث لشراء باص لالستجابة للمهمات

االنسانية
شراء مستلزمات طبية لزوم الجمعية الطبية202115
شراء مستلزمات طبية لزوم الجمعية الطبية202135
مساعدة ملستشفى سير الحكومي لزوم تزويده بمادة املازوت2021121
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