مراسيم وقوانني

58

قوانين ومراسيم وقرارات اقتصادية ومالية
صادرة عن المراجع الرسمية
نوع الوثيقة ورقمها الوزارة او املؤسسة

وسيلة النشر :اجلريدة الرسمية

الــعدد

التـــــــاريخ

املوضـــــــوع

قرار و�سيط رقم 11645

م�صرف لبنان

1

2014/1/2

متعلق بالقرار الأ�سا�سي 1996/6213والقرار
الأ�سا�سي رقم 99/7493

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 153782

م�صلحة حماية امللكية

1

2014/1/2

با�سم طارق العريان – را�شيا عبارة «ع طريقك
“ 3atari2akتو�ضع على خدمات توفري الأطعمة
وامل�شروبات.

تعميم رقم �/4859ص1

وزارة املالية

2

2014/1/9

يتعلق بتمديد مفعول القيم الت�أجريية ال�صادرة
خالل العام  2013لغاية 2014/1/15

قرار رقم 1168

وزارة الزراعة

2

2014/1/9

ا�سترياد �أ�صناف جديدة من البطاطا للتجارب.

قرار رقم 1/1186

وزارة الزراعة

2

2014/1/9

ت�سليم م�ستحقات مزراعي الأعالف.

قرار رقم 1/1204

وزارة الزراعة

2

2014/1/9

ترخي�ص مبعاجلة احل�شرات احلجرية بالبخار
احلراري.

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 150235

م�صلحة حماية امللكية

2

2014/1/9

با�سم �شركة RIMWAD TRADING
جديتا عبارة عن ر�سم منـزل وحتته عبارة :
 La Laiterie de Taanayelتو�ضع على
الألبان والأجبان واملربيات...

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 152771

م�صلحة حماية امللكية

2

2014/1/9

با�سم �شركة فار�س لل�صناعات الغذائية �ش.م.م.
– قب اليا�س – البقاع .عبارة  Marinaتو�ضع
على م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة والتنظيف
والعطور.

2

2014/1/9

متديد العمل مب�ضمون القرار رقم  1/1292تاريخ
 2013/12/6املتعلق بتجديد �أ�س�س ت�سوية
الغرامات املفرو�ضة.

قرار رقم 1/12

نوع الوثيقة ورقمها الوزارة او املؤسسة

وسيلة النشر :اجلريدة الرسمية

املوضـــــــوع

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 152897

م�صلحة حماية امللكية

3

2014/1/16

با�سم �شركة كودا�سا �ش.م.ل .زحلة عبارة
 Melly Melloتو�ضع على ال�سكاكر وال�شوكوال.

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 153774

م�صلحة حماية امللكية

3

2014/1/16

با�سم �إيلي منري ال�سكاف �صاحب املحل التجاري
املعروف با�سم  3ADING RAFALEزحلة
عبارة  AUDSUN solar energyتو�ضع
على �سخانات مياه تعمل بالطاقة ال�شم�سية.

قرار رقم 1/34

وزارة املالية

4

2014/1/16

متديد مهلة ت�سديد ال�ضريبة وتقدمي البيانات
العائدة للف�صل الرابع من �سنة  2013املتعلقة
ب�ضريبة الرواتب والأجور.

قرار رقم 35

وزارة املالية

4

2014/1/16

متديد مهلة ت�أدية ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
عن الف�صل الرابع من �سنة  2014وتقدمي
الت�صريح الدوري وطلبات اال�سرتداد.

قرار رقم 39

وزارة املالية

4

2014/1/16

تعديل املهل املتعلقة ب�إلزام املكلفني امل�سجلني يف
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة بتقدمي الت�صاريح
ال�ضريبية والبيانات الدورية وطلبات اال�سرتداد
عرب النظام ال�ضريبي االلكرتوين.

قرار رقم 10

هيئة الأ�سواق املالية

4

2014/1/16

متعلق مب�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية

قرار رقم 11

هيئة الأ�سواق املالية

4

2014/1/16

الئحة م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 153990

م�صلحة حماية امللكية
الفكرية

4

2014/1/16

با�سم عمر جودت زرزور – خربة قنافار البقاع
الغربي – عبارة  FRUIT CAREمع ر�سم
تو�ضع على �صناديق بال�ستيكية.

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 154016

م�صلحة حماية امللكية
الفكرية

4

2014/1/16

با�سم ال�سيد ح�سني علي عوا�ضة – بعلبك
كلمة  KUPONتو�ضع على �أغطية املخدات
والأقم�شة..

لتكن منتجاتكم مطابقة للمقاييس واملواصفات

قرار رقم 9

هيئة الأ�سواق املالية

2

2014/1/9

يتعلق بتزويد وحدة الرقابة على الأ�سواق املالية
امل�ستندات واملعلومات خالل مهلة �أق�صاها � 3أ�شهر
من تاريخ ن�شر هذا القرار.

59
اقتصادنا

الــعدد

التـــــــاريخ
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نوع الوثيقة ورقمها الوزارة او املؤسسة

وسيلة النشر :اجلريدة الرسمية

الــعدد

املوضـــــــوع

التـــــــاريخ

تعميم رقم 2014/4

رئا�سة جمل�س الوزارء

5

2014/1/30

�إىل جميع الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة
والبلديات ب�ش�أن العلم اللبناين ومطابقته للن�ص
الد�ستوري.

تعميم رقم 2014/5

رئا�سة جمل�س الوزارء

5

2014/1/30

�إىل جميع امل�ؤ�س�سات العامة والبلديات و�سائر
�أ�شخا�ص القانون العام ب�ش�أن �إعفائها من الغرامات
املرتتبة على كافة ال�ضرائب والر�سوم التي تتوىل
مديرية املالية العامة يف وزارة املالية حتقيقها
وحت�صيلها.

قرار رقم 1/2

وزارة الزراعة

5

2014/1/30

حتديد فرتات ا�سترياد املانغا من دول م�صر ،اليمن،
غانا� ،ساحل العاج ،وباك�ستان.

قرار رقم 1/46

وزارة الزراعة

5

2014/1/30

�شروط تو�ضيب وتخزين البطاطا املعدة
لال�ستهالك واملعدّ ة للت�صدير اىل دول االحتاد
الأوروبي.

قرار رقم 1/74

وزارة الزراعة

5

2014/1/30

تعديل القرار رقم  1/254تاريخ 2012/3/27
املتعلق بال�شروط املطلوبة العتماد حم�ضري
الأعالف الغليطة وم�صنعي الأعالف املركزة
للم�شاركة يف تنفيذ برنامج تطور الزراعة
الأعالف وتربية املا�شية.

قرار رقم 1/19

وزارة البيئة

5

2014/1/30

ت�صديق النظام الداخلي للجنة حممية �أرز
ال�شوف الطبيعية.

قرار رقم 11662

م�صرف لبنان

5

2014/1/30

الئحة م�ؤ�س�سات ال�صرافة.

قرار رقم 11663

م�صرف لبنان

5

2014/1/30

الئحة امل�ؤ�س�سات املالية.

قرار رقم 11664

م�صرف لبنان

5

2014/1/30

الئحة امل�صارف.

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 154231

م�صلحة حماية امللكية

5

2014/1/30

با�سم �شركة دومان دي تورال �ش.م.م .زحلة
جديتا عبارة عن «عرق بران» “”Arak Brun
مع توقيع ل .بيار بران تو�ضع على العرق.

نوع الوثيقة ورقمها الوزارة او املؤسسة

وسيلة النشر :اجلريدة الرسمية

الــعدد

التـــــــاريخ

املوضـــــــوع

قرار رقم 1/88

وزارة الزراعة

6

2014/2/6

اال�شرتاطات العامة الواجب توفرها يف مراكز
تو�ضيب املنتجات الزراعية الطازجة.

قرار رقم 1/94

وزارة الزراعة

6

2014/2/6

اعداد الفريق الر�سمي للتذوق احل�سي لزيت
الزيتون.

قرار رقم 231

وزارة الداخلية
والبلديات

7

2014/2/13

تعديل حتديد �أوقات �سري ال�شاحنات وال�صهاريج
يف حمافظتي بريوت وجبل لبنان.

قرار رقم 1/135

وزارة املالية

7

2014/2/13

اعتماد مناذج ت�صاريح �ضريبة الدخل على
�إيرادات ر�ؤو�س الأموال املنقولة.

قرار رقم 2/101

وزارة الزراعة

7

2014/2/13

الرتخي�ص بتعاطي مهنة بيع الأ�سمدة الزراعية
ل�صالح م�ؤ�س�سة  EVER GREENللتجارة
زحلة.

قرار رقم 2/1134

وزارة الزراعة

7

2014/2/13

الرتخي�ص بتعاطي مهنة ا�سترياد الأ�سمدة
الزراعية ل�صالح م�ؤ�س�سة EVER GREEN
للتجارة زحلة.

قرار و�سيط رقم 11673

م�صرف لبنان

7

2014/2/13

تعديل نظام فتح و�إقفال امل�صارف العاملة يف
لبنان وحتديد املخ�ص�صات املفرو�ضة على املراكز
والفروع املرفق بالقرار الأ�سا�سي رقم  7147تاريخ
1998/11/5

لتكن منتجاتكم مطابقة للمقاييس واملواصفات

قرار رقم 1/87

وزارة الزراعة

6

2014/2/6

ال�شروط الفنية الواجب توافر يف م�ستودعات
تربيد املنتجات الزراعية الطازجة.
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اقتصادنا

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 154280

م�صلحة حماية امللكية

5

2014/1/30

با�سم �سليم عمر �سلوم – براليا�س عبارة Acasia
 Clean tissuesمع ر�سم �شجرة تو�ضع على
املحارم الورقية الفوط ال�صحية.
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نوع الوثيقة ورقمها الوزارة او املؤسسة

وسيلة النشر :اجلريدة الرسمية

الــعدد

املوضـــــــوع

التـــــــاريخ

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 154498

م�صلحة حماية امللكية

7

2014/2/13

�ش.م.م.
نيتوبيتي�س
�شركة
ب�إ�سم
 .NUTRITUS S.A.R.Lطريق رياق
املعلقة -بطاقة مزخرفة كتب عليها Shooting
 Starمع ر�سم  ...تو�ضع على اللحوم والأ�سماك
والفواكه والألبان.

مر�سوم رقم 11215

رئا�سة اجلمهورية

8

2014/2/20

اعتبار احلكومة التي ير�أ�سها ال�سيد حممد جنيب
ميقاتي م�ستقيلة.

مر�سوم رقم 11216

رئا�سة جمل�س الوزراء

8

2014/2/20

ت�شكيل احلكومة.

مر�سوم رقم 11217

رئا�سة اجلمهورية

8

2014/2/20

رئي�سا ملجل�س الوزراء.
ت�سمية ال�سيد متام �سالم ً

مر�سوم رقم 11180

وزارة الداخلية
والبلديات

8

2014/2/20

توزيع عائدات ال�صندوق البلدي وامل�ستقل عن عام
.2012

تعميم رقم 253

رئا�سة جمل�س الوزراء

8

2014/2/20

�إىل جميع الإدارات العامة واملجال�س والهيئات
التي ي�سمح لها �أو التي تفو�ض بالتوقيع على
معاهدات �أو اتفاقات دولية.

قرار رقم 1/140

وزارة املالية

8

2014/2/20

�إ�ضافة ح�سابات تتعلق بال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة اىل امللحق رقم ( )2الت�صميم املحا�سبي
العام للم�ؤ�س�سات – الئحة احل�سابات.

قرار رقم 1/96

وزارة الزراعة

8

2014/2/20

حظر ا�سترياد الأبقار احلية من والية
(BRANDENBURG
نربغ
براند
 )COUNTYSTATEيف �أملانيا.

قرار رقم 1/116

وزارة الزراعة

8

2014/2/20

ا�سترياد اخل�ضار والفاكهة من اململكة الأردنية
الها�شمية بعبوات البول�ستريين.

قرار رقم 168

وزارة الزراعة

8

2014/2/20

تعديل متعلق بال�شروط ال�صحية ل�سيارات نقل
احلليب وم�شتقاته.

نوع الوثيقة ورقمها الوزارة او املؤسسة

وسيلة النشر :اجلريدة الرسمية

الــعدد

التـــــــاريخ

املوضـــــــوع

ت�صريح ب�إيداع عالمة
فارقة رقم 154682

م�صلحة حماية امللكية

8

2014/2/20

با�سم ال�سيد عبا�س �إبراهيم ال�ساحلي �صاحب
اال�سم التجاري الربيع للتجارة – رياق – البقاع
عبارة برازيليا نو كافيه وحتتها ر�سم  ..تو�ضع
على النب.

قرار رقم 1/1185

وزارة الزراعة

9

2014/9/27

ت�سليم املربني �أذونات ت�سليم الأعالف �ضمن
برنامج مع تطوير زراعة الأعالف وتربية
املا�شية.

قرار رقم 1/19ت

وزارة الزراعة

9

2014/9/27

�إن�شاء االحتاد الوطني ملنتجي احلليب يف لبنان –
حمافظة البقاع.

قرار رقم 13

هيئة الأ�سواق املالية

9

2014/9/27

متعلق بت�سنيد املوجودات.

قرار رقم 14

هيئة الأ�سواق املالية

9

2014/9/27

يتعلق بهيئات اال�ستثمار اجلماعي.

قرار رقم 16

هيئة الأ�سواق املالية

9

2014/9/27

متعلق بالأدوات واملنتجات املالية.

قرار رقم 1/157

وزارة الزراعة

10

2014/3/6

ت�سجيل تركيبات الغرمونات واملواد اجلاذبة
املمزوجة مع مبيد ح�شري.

قرار رقم 1/159

وزارة الزراعة

10

2014/3/6

حظر ا�سترياد الأبقار من والية براندبريغ يف
�أملانيا.

تعميم رقم 1/88

وزارة الزراعة

10

2014/3/6

امل�شاتل اخلا�صة املنتجة لل�شتول املثمرة امل�سجلة
يف وزارة الزراعة.

قرار رقم 1/53

وزارة البيئة

10

2014/3/6

�شروط �إجازة ا�ستثمار الك�سارات ال�صغرية احلجم
يف امل�ؤ�س�سات امل�صنفة.

لتكن منتجاتكم مطابقة للمقاييس واملواصفات

قرار رقم 12

هيئة الأ�سواق املالية

8

2014/2/20

متعلق بنظام العمليات على امل�شتقات املالية.

63
اقتصادنا

قرار رقم 1/170

وزارة الزراعة

8

2014/2/20

�آلية الك�شف والتحقق من �صحة معاجلة املاجنا
امل�ستوردة من بع�ض الدول بالبخار احلراري.

