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 الشروط العامة •
 

ً یُقَدم اإلقرار والمستندات المرفقة  .1 للمقیمین على األراضي  في جمیع مكاتب شركة لیبان بوست حصریا
 اللبنانیة.

عبر البرید المضمون مع إشعار باإلستالم للمقیمین خارج لبنان على یقَدم اإلقرار والمستندات المرفقة  .2
 TVA(Blockمبنى الضریبة على القیمة المضافة( كورنیش النھر، بیروت، لبنان،العنوان التالي: 

“C”  .طابق األول دائرة التقاعد 
والمستفیدین من وماقبل،  31/12/2013قاعدوا بتاریخ األشخاص الذین ت فقطھم الملزمون بتقدیم اإلقرا .3

 وما قبل. 31/12/2013معاشات تقاعدیة عائدة لألشخاص الذین تقاعدوا بتاریخ 
 ضمناً. 2016تموز  11آخر مھلة لتقدیم اإلقرار  .4
 یوقف صرف المعاش التقاعدي للمخلفین عن تقدیم اإلقرار ضمن المھلة المحددة. .5
أو  www.finance.gov.lbلكتروني اإل یمكن الحصول على نموذج اإلقرار عبر موقع وزارة المالیة .6

 لدى أي فرع من فروع ومكاتب شركة لیبان بوست فقط.
 .01/610745الستفساراتكم ومعرفة رقمكم التقاعدي الخاص، یمكن اإلتصال على الرقم  .7
 ینظم لدى مكاتب شركة لیبان بوست معاملة منفردة لكل متقاعد. .8
 لدى مكاتب شركة لیبان بوست معاملة منفردة لكل مستفید. ینظم .9

ال یمكن إرفاق أیة معاملة أخرى مع اإلقرار أیاً كان نوعھا. .10
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 وماقبل 31/12/2013اإلقرار الدوري الخاص بالمتقاعد الذي تقاعد بتاریخ  •
، القید العائلي (الوالد/ة تودع المعاملة من قبل المتقاعد شخصیاً أو أحد أفراد عائلتھ المذكورین على إخراج

 األخ/ت، الزوج/ة، اإلبن/ة) أو المكلف قانوناً من قبلھ.
 

 :المستندات المطلوبة
 اإلقرار الدوري مملوء، موقّع ومصادق علیھ تبعاً لما یلي: .1

: یمأل اإلقرار من المتقاعد ویصادق على صحة التوقیع من المختار على أن ال للمقیم في لبنان .أ
 صادقة ثالثة أشھر.یتعدى تاریخ الم

: یمأل اإلقرار من المتقاعد ویصادق على صحة التوقیع من السفارة أو للمقیم خارج لبنان .ب
 القنصلیة اللبنانیة على أن ال یتعدى تاریخ المصادقة ثالثة أشھر.

 
 (فقط للمقیم في لبنان)إفادة سكن:  .2

مكان سكن أفراد عائلة المتقاعد الذي صادرة عن مختار المحلة أو القریة بإسم المتقاعد تتضمن أیضاً 
 یستفید عنھم تعویض عائلي، ال یتعدى تاریخھا ثالثة أشھر.

 
 إثبات الوضع العائلي، یرفق أحد المستندات التالیة تبعاً للحالة: .3

 إرفاق بیان قید عائلي أصلي (بإسم والده) ال یتعدى تاریخھ ثالثة أشھر. المتقاعد أغزب: .أ
 بیان قید عائلي أصلي (بإسمھ) ال یتعدى تاریخھ ثالثة أشھر.إرفاق  المتقاعد متأھل: .ب

 
 :إثبات قانونیة اإلیداع وھویة المودع، یرفق أحد المستندات التالیة تبعاً للحالة .4

 إرفاق صورة عن بیان قیده أو ھویتھ. المتقاعد شخصیاً: .أ
 : إرفاق صورة عن بیان قیده أو ھویتھ.أحد أفراد العائلة .ب
ً  .ج إرفاق صورة عن وكالة تجیز تقدیم المعاملة ال یتعدى تاریخھا ثالثة أشھر  :المكلف قانونا

إلى صورة عن بیان قیده أو ھویتھ. باإلضافة
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 31/12/2013اإلقرار الدوري الخاص بالمستفید من معاش تقاعدي عائد للمتقاعد الذي تقاعد بتاریخ  •
 وماقبل

أحد أفراد عائلتھ المذكورین على إخراج القید العائلي تودع المعاملة من قبل المستفید الراشد شخصیاً أو 
 (الوالد/ة، األخ/ت، الزوج/ة، اإلبن/ة) أو المكلف قانوناً من قبلھ.

أما بالنسبة للمستفید القاصر أو المنقوص األھلیة، فتودع المعاملة من قبل الوصي علیھ أو الوالي علیھ أو 
 القیِم.

 المستندات المطلوبة:

 مملوء، موقَع ومصادق علیھ تبعاً لما یلي: اإلقرار الدوري .1
: یمأل اإلقرار من المستفید (أو الوصي) ویصادق على صحة التوقیع من المختار للمقیم في لبنان .أ

 على أن ال یتعدى تاریخ المصادقة ثالثة أشھر.
رة ایمأل اإلقرار من المستفید (أو الوصي) ویصادق على صحة التوقیع من السف للمقیم خارج لبنان: .ب

 أو القنصلیة اللبنانیة على أن ال یتعدى تاریخ المصادقة ثالثة أشھر.
 

 بیان قید عائلي أصلي بإسم المتقاعد یثبت وفاتھ ال یتعدى تاریخھ ثالثة أشھر. .2
 

 إفادة سكن: .3
 صادرة عن مختار المحلة أو القریة بإسم المستفید ال یتعدى تاریخھا ثالثة أشھر.

 
 أحد المستندات التالیة تبعاً للحالة:إثبات وضع المستفید، یرفق  .4

بیان قید عائلي أصلي بإسم زوجھا أو طلیقھا ال یتعدى تاریخھ  المستفیدة اإلبنة المطلقة أو االرملة: .أ
 ثالثة أشھر.

 صورة عن حكم الوصایة. المستفید/ة قاصر/ة: .ب
 صورة عن حكم الحجر. المستفید الذي یعاني من إعاقة عقلیة: .ج

 
 داع وھویة المودع، یرفق أحد المستندات التالیة تبعاً للحالة:إثبات قانونیة اإلی .5

 صورة عن بیان قیده أو ھویتھ. المستفید الراشد شخصیاً: .أ
 صورة عن بیان قیده أو ھویتھ. أحد أفراد العائلة (ضمناً الوصي): .ب
صورة عن وكالة تجیز تقدیم المعاملة ال یتعدى تاریخھا ثالثة أشھر، باإلضافة إلى  المكلف قانوناً: .ج

 صورة عن بیان قید المكلف قانوناً أو ھویتھ.
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