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قرار رقم 1168

قرار رقم 1/1186

قرار رقم 1/1204

ت�سريح ب�إيداع عالمة 

ف�رقة رقم 150235

ت�سريح ب�إيداع عالمة 

ف�رقة رقم 152771

قرار رقم 1/12

م�سرف لبن�ن

م�سلحة حم�ية امللكية

وزارة امل�لية

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة
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1996/6213والقرار  الأ�س��سي  ب�لقرار  متعلق 

الأ�س��سي رقم 99/7493

طريقك  »ع  عب�رة  را�سي�   – العري�ن  ط�رق  ب��سم 

“3atari2ak تو�سع على خدم�ت توفري الأطعمة 
وامل�سروب�ت. 

ال�س�درة  الت�أجريية  القيم  مفعول  بتمديد  يتعلق 

خالل الع�م 2013 لغ�ية 2014/1/15

ا�سترياد اأ�سن�ف جديدة من البط�ط� للتج�رب. 

ت�سليم م�ستحق�ت مزراعي الأعالف. 

ب�لبخ�ر  احلجرية  احل�سرات  مبع�جلة  ترخي�ص 

احلراري.

 RIMWAD TRADING ب��سم �سركة

جديت� عب�رة عن ر�سم منـزل وحتته عب�رة :

على  تو�سع   La Laiterie de Taanayel
الألب�ن والأجب�ن واملربي�ت...

�ص.م.م.  الغذائية  لل�سن�ع�ت  ف�ر�ص  �سركة  ب��سم 

Marina  تو�سع  – البق�ع. عب�رة   – قب الي��ص 
والتنظيف  الأقم�سة  تبيي�ص  م�ستح�سرات  على 

والعطور. 

متديد العمل مب�سمون القرار رقم 1/1292 ت�ريخ 

ت�سوية  اأ�س�ص  بتجديد  املتعلق   2013/12/6

الغرام�ت املفرو�سة. 

قوانين ومراسيم وقرارات اقتصادية ومالية 
صادرة عن المراجع الرسمية
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قرار رقم 9
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ف�رقة رقم 152897

ت�سريح ب�إيداع عالمة 

ف�رقة رقم 153774

قرار رقم 1/34

قرار رقم 35

قرار رقم 39

قرار رقم 10

قرار رقم 11

ت�سريح ب�إيداع عالمة 

ف�رقة رقم 153990

ت�سريح ب�إيداع عالمة 

ف�رقة رقم 154016

هيئة الأ�سواق امل�لية

م�سلحة حم�ية امللكية

م�سلحة حم�ية امللكية

وزارة امل�لية

وزارة امل�لية

وزارة امل�لية

هيئة الأ�سواق امل�لية

هيئة الأ�سواق امل�لية

م�سلحة حم�ية  امللكية 

الفكرية

م�سلحة حم�ية  امللكية 

الفكرية
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2014/1/16

2014/1/16

2014/1/16

يتعلق بتزويد وحدة الرق�بة على الأ�سواق امل�لية 

اأ�سهر   3 اأق�س�ه�  واملعلوم�ت خالل مهلة  امل�ستندات 

من ت�ريخ ن�سر هذا القرار. 

عب�رة  زحلة  �ص.م.ل.  كودا�س�  �سركة  ب��سم 

Melly Mello تو�سع على ال�سك�كر وال�سوكول. 

التج�ري  املحل  �س�حب  ال�سك�ف  منري  اإيلي  ب��سم 

زحلة    3ADING  RAFALE ب��سم  املعروف 

تو�سع    AUDSUN solar energy عب�رة 

على �سخ�ن�ت مي�ه تعمل ب�لط�قة ال�سم�سية. 

البي�ن�ت  وتقدمي  ال�سريبة  ت�سديد  مهلة  متديد 

املتعلقة   2013 �سنة  من  الرابع  للف�سل   الع�ئدة 

ب�سريبة الرواتب والأجور. 

متديد مهلة ت�أدية ال�سريبة على القيمة امل�س�فة 

وتقدمي   2014 �سنة  من  الرابع  الف�سل  عن 

الت�سريح الدوري وطلب�ت ال�سرتداد.  

يف  امل�سجلني  املكلفني  ب�إلزام  املتعلقة  املهل  تعديل 

الت�س�ريح  بتقدمي  امل�س�فة  القيمة  على  ال�سريبة 

ال�سريبية والبي�ن�ت  الدورية وطلب�ت ال�سرتداد 

عرب النظ�م ال�سريبي اللكرتوين.   

متعلق مبوؤ�س�س�ت الو�س�طة  امل�لية

 

لئحة موؤ�س�س�ت الو�س�طة امل�لية 

البق�ع  قن�ف�ر  خربة   – زرزور  جودت  عمر  ب��سم 

ر�سم  مع   FRUIT CARE عب�رة   – الغربي 

تو�سع على �سن�ديق بال�ستيكية. 

بعلبك   – عوا�سة  علي  ح�سني  ال�سيد  ب��سم 

املخدات  اأغطية  على  تو�سع   KUPON كلمة 

والأقم�سة..
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قرار رقم 11663

قرار رقم 11664

ت�سريح ب�إيداع عالمة 
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رئ��سة جمل�ص الوزارء

رئ��سة جمل�ص الوزارء

وزارة  الزراعة

وزارة  الزراعة
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الع�مة  واملوؤ�س�س�ت  الع�مة  الإدارات  جميع  اإىل 

للن�ص  ومط�بقته  اللبن�ين  العلم  ب�س�أن  والبلدي�ت 

الد�ستوري. 

و�س�ئر  والبلدي�ت  الع�مة  املوؤ�س�س�ت  جميع  اإىل 

اأ�سخ��ص الق�نون الع�م ب�س�أن اإعف�ئه� من الغرام�ت 

املرتتبة على ك�فة ال�سرائب والر�سوم التي تتوىل 

حتقيقه�  امل�لية  وزارة  يف  الع�مة  امل�لية  مديرية 

وحت�سيله�.  

حتديد فرتات ا�سترياد امل�نغ� من دول م�سر، اليمن، 

غ�ن�، �س�حل الع�ج، وب�ك�ست�ن. 

املعدة  البط�ط�  وتخزين  تو�سيب  �سروط 

الحت�د  دول  اىل  للت�سدير  واملعّدة  لال�ستهالك 

الأوروبي. 

 2012/3/27 ت�ريخ   1/254 رقم  القرار  تعديل 

حم�سري  لعتم�د  املطلوبة  ب�ل�سروط  املتعلق 

املركزة  الأعالف  وم�سنعي  الغليطة  الأعالف 

الزراعة  تطور  برن�مج  تنفيذ  يف  للم�س�ركة 

الأعالف وتربية  امل��سية.  

 

اأرز  حممية  للجنة  الداخلي  النظ�م  ت�سديق 

ال�سوف الطبيعية. 

لئحة موؤ�س�س�ت ال�سرافة.

لئحة املوؤ�س�س�ت امل�لية.

لئحة امل�س�رف.

زحلة  �ص.م.م.  تورال  دي  دوم�ن  �سركة  ب��سم 

 ”Arak Brun“ جديت� عب�رة عن »عرق بران« 

مع توقيع ل. بي�ر بران تو�سع على العرق. 
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 Acasia ب��سم �سليم عمر �سلوم – برالي��ص عب�رة

على  تو�سع  �سجرة  ر�سم  مع   Clean tissues
املح�رم الورقية الفوط ال�سحية.

 

م�ستودع�ت  يف  توافر  الواجب  الفنية  ال�سروط 

تربيد املنتج�ت الزراعية الط�زجة. 

مراكز  يف  توفره�  الواجب  الع�مة  ال�سرتاط�ت 

تو�سيب املنتج�ت الزراعية الط�زجة. 

لزيت  احل�سي  للتذوق  الر�سمي  الفريق  اعداد 

الزيتون. 

وال�سه�ريج  ال�س�حن�ت  �سري  اأوق�ت  حتديد  تعديل 

يف حم�فظتي بريوت وجبل لبن�ن. 

على  الدخل  �سريبة  ت�س�ريح  من�ذج  اعتم�د 

اإيرادات روؤو�ص الأموال املنقولة. 

الزراعية  الأ�سمدة  بيع  مهنة  بتع�طي  الرتخي�ص 

للتج�رة    EVER GREEN موؤ�س�سة   ل�س�لح 

زحلة. 

الأ�سمدة  ا�سترياد  مهنة  بتع�طي  الرتخي�ص 

  EVER GREEN موؤ�س�سة   ل�س�لح  الزراعية 

للتج�رة زحلة.

يف  الع�ملة  امل�س�رف  واإقف�ل  فتح  نظ�م  تعديل 

لبن�ن وحتديد املخ�س�س�ت املفرو�سة على املراكز 

والفروع املرفق ب�لقرار الأ�س��سي رقم 7147 ت�ريخ 

1998/11/5
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�ص.م.م.  نيتوبيتي�ص  �سركة  ب�إ�سم 

ري�ق  طريق   .NUTRITUS S.A.R.L
 Shooting �املعلقة- بط�قة مزخرفة كتب عليه

Star  مع ر�سم ... تو�سع على اللحوم والأ�سم�ك 
والفواكه والألب�ن. 

اعتب�ر احلكومة التي يراأ�سه� ال�سيد حممد جنيب 

ميق�تي م�ستقيلة. 

ت�سكيل احلكومة.

ت�سمية ال�سيد مت�م �سالم رئي�ًس� ملجل�ص الوزراء. 

توزيع ع�ئدات ال�سندوق البلدي وامل�ستقل عن ع�م 

.2012

والهيئ�ت  واملج�ل�ص  الع�مة  الإدارات  جميع  اإىل 

على  ب�لتوقيع  تفو�ص  التي  اأو  له�  ي�سمح  التي 

مع�هدات اأو  اتف�ق�ت دولية. 

القيمة  على  ب�ل�سريبة  تتعلق  ح�س�ب�ت  اإ�س�فة 

املح��سبي  الت�سميم   )2( رقم  امللحق  اىل  امل�س�فة 

الع�م للموؤ�س�س�ت – لئحة احل�س�ب�ت.

 

ولية  من  احلية  الأبق�ر  ا�سترياد  حظر 

 BRANDENBURG( نربغ  براند 

اأمل�ني�.  يف   )COUNTYSTATE

الأردنية  اململكة  من  والف�كهة  اخل�س�ر  ا�سترياد 

اله��سمية بعبوات البول�ستريين. 

نقل  ل�سي�رات  ال�سحية  ب�ل�سروط  متعلق  تعديل 

احلليب وم�ستق�ته.
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املوضـــــــوع

امل�جن�  مع�جلة  �سحة  من  والتحقق  الك�سف  اآلية 

امل�ستوردة من بع�ص الدول ب�لبخ�ر احلراري. 

متعلق بنظ�م العملي�ت على امل�ستق�ت امل�لية. 

�س�حب  ال�س�حلي  اإبراهيم  عب��ص  ال�سيد  ب��سم 

ال�سم  التج�ري الربيع للتج�رة – ري�ق – البق�ع 

تو�سع    .. ر�سم  وحتته�  ك�فيه  نو  برازيلي�  عب�رة 

على النب. 

�سمن  الأعالف  ت�سليم  اأذون�ت  املربني  ت�سليم 

وتربية  الأعالف  زراعة  تطوير  مع  برن�مج 

امل��سية. 

اإن�س�ء الحت�د الوطني ملنتجي احلليب يف لبن�ن – 

حم�فظة البق�ع. 

متعلق بت�سنيد املوجودات. 

يتعلق بهيئ�ت ال�ستثم�ر اجلم�عي. 

متعلق ب�لأدوات واملنتج�ت امل�لية. 

اجل�ذبة  واملواد  الغرمون�ت  تركيب�ت  ت�سجيل 

املمزوجة مع مبيد ح�سري. 

يف  براندبريغ  ولية  من  الأبق�ر  ا�سترياد  حظر 

اأمل�ني�. 

امل�س�تل اخل��سة املنتجة لل�ستول املثمرة امل�سجلة 

يف وزارة الزراعة. 

�سروط اإج�زة ا�ستثم�ر الك�س�رات ال�سغرية احلجم 

يف املوؤ�س�س�ت امل�سنفة. 
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قرار رقم 16
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