األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الطاقة والمياه
1

مؤسسة مياه بيروت

1362

برج حمود

2

مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان

وسركيس وىاروت

مركز برج حمود

()1957

خجر واناىيد

مستودع برج حمود

1363

3

4

-

وسركيس وىاروت

إيجار قبؿ تاريخ

وستا ماركوسياف

1992/7/23

وكيمتيـ ستا صحاؾ

()1957

ماركوسياف

1941

سامي الصمح

المكتب الرئيسي

وىـ ىيفا كرياكوس

وجبل لبنان

عدى شارؿ ,غساف

وزارة الطاقة والمياه
-

23,927,945

خاضع

فرؽ اإليجار
22,893,000

خاضع

1941

المزرعة

مقر المؤسسة

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /5,249,000/ؿ.ؿ.

فرؽ اإليجار
13/04/2019

14/04/2020

190,756,000

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /24,720,000/ؿ.ؿ.

176,768,000

1905/05/29

 7طوابؽ

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /1,107,000/ؿ.ؿ.

1200سيـ) وورثة
المرحوـ عيد الشدراوي

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

فرؽ اإليجار

نوفؿ الشدراوي (يممؾ

ووساـ عيد الشدراوي

مؤسسة مياه بيروت

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

إيجار قبؿ تاريخ

وستا ماركوسياف

1362
-

بدء

وكيمتيـ ستا صحاؾ
ماركوسياف

برج حمود

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

1992/7/23

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

(السادة)
خجر واناىيد

دائرة بيروت

وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه
5

مؤسسة مياه بيروت

543

جؿ الديب
الحضيرة

وجبل لبنان

إيجار قبؿ تاريخ

مستودع جؿ الديب
مخزف تابع

سابا مخموؼ

الطابؽ السفمي

لدائرة بعبدا

6

-

17,900,349

1992/7/23

خاضع

()1989

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

فرؽ اإليجار
 /4,755,000/ؿ.ؿ.

إيجار قبؿ تاريخ
160

بيت الديف

مكتب فرعي بيت

جاف لبوس

الديف

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي

فرؽ اإليجار

1992/7/23

6,000,960

1961

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /1,594,000/ؿ.ؿ.

وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه
7

مؤسسة مياه بيروت

832

القمعة

مكتب فرعي القمعة

طابؽ

فالوغا

100ـ2

سميماف بو مغمبيو

وجبل لبنان

8

وجبل لبنان

2019
5/4/2014

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

6,300,000

غير خاضع

إيجار قبؿ تاريخ
غير ممسوح

جوف /الشوؼ

مكتب فرعي جوف

20ـ2

كمود توفيؽ الناشؼ

فرؽ اإليجار
724,941

1992/7/23
()1962

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /192,000/ؿ.ؿ.

1/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

وزارة الطاقة والمياه
9

مؤسسة مياه بيروت

387

بحمدوف المحطة

مكتب فرعي
بحمدوف المحطة

10

مؤسسة مياه بيروت

الشوؼ

شحيـ

وزارة الطاقة والمياه
11

60ـ2

رينة انطواف باز

12

1311

بعاصير

733

رمحاال

13

العاشر

طابؽ

-

بعاصير البديؿ

مكتب فرعي رمحاال

وجبل لبنان
-

3628

عاليو

14

95ـ2

نيى شبو

3628

15

-

عاليو

ساقية المسؾ
584

وبحرصاؼ
بكفيا

وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه
16

مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان

2019

6,300,000

4,500,000

2019

مكتب
50ـ2

جياف ابراىيـ عمر
ورضواف وميساء

1992/7/23

ىاني جابر

()1982

البيسيف
-

الغطريؼ

غير خاضع

غير خاضع

مستودع في شارع

سميرة وليندا ونجوى

البيسيف

الغطريؼ

مكتب مركزي
مكتب فرعي
-

90ـ2

شركة مستودعات
التبريد

دائرة المتف
مكتب

666

برمانا

فرعي
دائرة المتف

فرؽ اإليجار
4,030,456

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /1,070,000/ؿ.ؿ.
فرؽ اإليجار

إيجار قبؿ تاريخ
14,739,000

1992/7/23

خاضع

()1963

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /3,379,000/ؿ.ؿ.

450ـ2

وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

 /566,000/ؿ.ؿ.

1/1/2016

إيجار قبؿ تاريخ

سميرة وليندا ونجوى

عاليو

وجبل لبنان
-

احمد الحجار

مكتب في شارع

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

1992/7/23
()1973

176ـ2

دائرة عاليو

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

2,129,946

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي

عف مكتب برجا

وجبل لبنان
-

فرؽ اإليجار

مكتب فرعي

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

بدء

مكتب فرعي شحيـ

وجبل لبنان

-

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

الشوؼ القسـ

7044/10

مؤسسة مياه بيروت

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إيجار قبؿ تاريخ

وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

فرؽ اإليجار

إيجار قبؿ تاريخ
2,488,000

1992/7/23

خاضع

()1963

 /571,000/ؿ.ؿ.

إيجار قبؿ تاريخ
15,357,000

1992/7/23

خاضع

1/4/1987
إيجار قبؿ تاريخ

25ـ2

انطواف يوسؼ نخمو

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي

فرؽ اإليجار بعد إضافة التضخـ لغاية
 2017يساوي  /4,079,000/ؿ.ؿ.

فرؽ اإليجار
1,611,734

1992/7/23
()1966

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /428,000/ؿ.ؿ.

2/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الطاقة والمياه
17

مؤسسة مياه بيروت

71

البوشرية

18

مكتب

71

البوشرية

وجبل لبنان

19

-

407

ريفوف

20

21

مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه

22

مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه

23

مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان

ولوي از فاخوري
320ـ2

داوودو خميؿ وسييؿ
جوزيؼ يميف وناديا

الطابؽ الخامس

تيروز وريموف يميف
ولوي از فاخوري

مراجعات
-

149

جورة الترمس

-

9ـ2

ورثة وليـ مبارؾ صفير

3352
القسميف

60ـ2

بياترو قرقماز

3352
القسميف

420سيما في كؿ مف

الشياح

دائرة توزيع بعبدا

القسميف الثامف والسابع

لطيفة حسف سعيدي

الطابؽ االرضي

الثامف والسابع
3352
القسميف

القسميف الثامف والسابع

ناصر حسف سعيدي

840سيما في كؿ مف

الشياح

دائرة توزيع بعبدا

القسميف الثامف والسابع
الطابؽ االرضي

الثامف والسابع

إيجار قبؿ تاريخ

13,343,000

1992/7/23

خاضع

()1986
1996

24,000,000

2019

غير خاضع

فرؽ اإليجار

1992/7/23

1,415,414

خاضع

فرؽ اإليجار
302,000

خاضع

فرؽ اإليجار
4,707,000

1992/7/23

خاضع

فرؽ اإليجار
2,351,000

1992/7/23

خاضع

فرؽ اإليجار
5,419,000

خاضع

()1961

24

-

3352

مؤسسة مياه بيروت

القسـ التاسع

وزارة الطاقة والمياه

3352

الشياح

دائرة توزيع بعبدا

فرؽ اإليجار
12,104,000

خاضع

25

-

القسميف

مؤسسة مياه بيروت

العاشر

وجبل لبنان

والحادي عشر

الشياح

دائرة توزيع بعبدا

الطابؽ االوؿ مف القسـ
العاشر والحادي عشر

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /2,776,000/ؿ.ؿ.

وجبل لبنان

محمد حيدر أحمد

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /1,790.000/ؿ.ؿ.

وزارة الطاقة والمياه
الطابؽ االوؿ مف القسـ التاسع

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /540,000/ؿ.ؿ.

1992/7/23

االعرجي

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /1,790.000/ؿ.ؿ.

إيجار قبؿ تاريخ

لمير عبد العزيز

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /69,000/ؿ.ؿ.

إيجار قبؿ تاريخ

1992/7/23

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /376,000/ؿ.ؿ.

1992/7/23

إيجار قبؿ تاريخ

بعد إضافة التضخـ لغاية  2017يساوي
 /3,059,000/ؿ.ؿ.

إيجار قبؿ تاريخ
عارؼ حسف سعيدي

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

فرؽ اإليجار

()1973

الطابؽ االرضي

الثامف والسابع

بدء

إيجار قبؿ تاريخ

 840سيما في كؿ مف

الشياح

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

()1956

دائرة كسرواف

دائرة توزيع بعبدا

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إيجار قبؿ تاريخ

مكتب

وجبل لبنان
وزارة الطاقة والمياه

تيروز وريموف يميف

دائرة كسرواف

وجبل لبنان
-

جوزؼ يميف وناديا

مكتب

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

دائرة المتف

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

الطابؽ السادس

دائرة المتف

وجبل لبنان
-

-

(السادة)

داوود وخميؿ وسييؿ

مكتب

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه بيروت

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

فرؽ اإليجار

إيجار قبؿ تاريخ

20,018,000

1992/7/23

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /4,590,000/ؿ.ؿ.

3/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة الطاقة والمياه
26

مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

3352
القسميف
السابع والثامف

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

300سيـ لكؿ مف القسميف

الشياح

دائرة توزيع بعبدا

السابع والثامف مف الطابؽ
األرضي

انصاؼ فيد يحيى

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

فرؽ اإليجار

إيجار قبؿ تاريخ

1,678,000

1992/7/23

خاضع

بعد إضافة التضخـ لغاية 2017
يساوي /385,000/ؿ.ؿ.

4/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مكاتب
مبنى االدارة

1957/01/01

مبنى

المركزية

76,863,000

خاضع

1780ـ2

مكاتب
مبنى االدارة

1957/11/05

مبنى

المركزية

19,215,000

خاضع

295ـ2

مكاتب
مبنى االدارة

27

انطواف غناجة وشركاه

مكاتب

 5طوابؽ

-

مبنى االدارة

1960/04/20

160ـ2

المركزية

1275
وزارة الطاقة والمياه

مبنى

9,607,000

خاضع

مبنى

1962/11/17

295ـ2

19,511,000

خاضع
23,348,000

المركزية

مصمحة نير الميطاني

مكاتب

بيروت شارع بشارة
الخوري

مبنى االدارة

مبنى

11,174,000

1964/03/01

250ـ2

خاضع

المركزية
مكاتب
مبنى االدارة

مبنى

2,847,000

1969/10/10

40ـ2

خاضع

المركزية
مكاتب ومستودع

طابؽ ومستودع

مبنى االدارة

1291

مستودع/مبنى

5358

الشياح

مصمحة نير الميطاني

29

-

مبنى

1964

25ـ2

4,837,000

خاضع

47,799,000

خاضع

التجييز الفني

مبنى

 4طوابؽ ومستتودع
2150ـ2

بدرية المرزوؽ البدر

1972/09/28

مكاتب

وزارة الطاقة والمياه
مصمحة نير الميطاني

جورجيت فيعاني

مكاتب

وزارة الطاقة والمياه
28

1964

 650ـ2

المركزية

االدارة المركزية

-

مبنى

112,553,000

خاضع

4

صيدا الدكرماف

الجباية

مبنى

طابؽ ومستودع

مؤسسة مياه لبناف

250ـ2

الجنوبي

5,664,000

1974/01/23

-

5/150

خاضع

624,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

1796

النبطية التحتا

وزارة الطاقة والمياه
30

-

كراج

وزارة الطاقة والمياه
31

-

مبنى

الثروة المائية

مصمحة نير الميطاني

-

وجية اإلستعمال حالة العقار

مكتب

210

النبطية التحتا

-

مبنى

الثروة المائية

مصمحة نير الميطاني

مساحة العقار

موقؼ سيارات
5ـ 2

طابؽ  7غرؼ
468ـ2

الجية المؤجرة
(السادة)

ورثة رشيد شعباف

شميساني

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

1974/06/01

ليرة لبنانية

1,274,000

3,142,000

1973/02/02

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

خاضع

خاضع

2,364,000

وزارة الطاقة والمياه
32

-

247

جديتا

1963/01/02

مكاتب ومستودع

6,880,000

خاضع

مصمحة نير الميطاني
مستودع

وزارة الطاقة والمياه
33

-

227

لبعا

مصمحة نير الميطاني

التجييز التجييز

مبنى

50ـ2

مبارؾ عاصي

2,364,000

1963/02/01

خاضع

الريفي

وزارة الطاقة والمياه
34

-

84

طرابمس التؿ

1971/01/01

غرفتاف ومستودع

2,748,000

مصمحة نير الميطاني
وزارة الطاقة والمياه
35

36

1035

-

األقساـ

المؤسسة العامة

12,13,15

وزارة الطاقة والمياه

1035

-

األقساـ

المؤسسة العامة

16,17

وزارة الطاقة والمياه
37

غير خاضع

المؤسسة العامة

مكاتب ادارية

حوش األمراء

البقاع الرئيسي
مكاتب ادارية

حوش األمراء

18,19,20,2

مكاتب ادارية

حوش األمراء

38

-

لمبنى مؤسسة مياه

504ـ 2القسماف  18و 19
جيدة

1

في الطابؽ الثالث و الطابؽ
الرابع القسماف 20و 21

البقاع الرئيسي

الدايـ

السيد بدري سميـ عبد
الدايـ

السيد بدري سميـ عبد
الدايـ

2018/01/07

لغاية تاريخو

20,000,000

1154

حوش األمراء

اقساـ التوزيع
والصيانة ضمف

باتفاؽ الفريقيف

بمعدل 7,500,000

غير خاضع
2008/02/16

لغاية تاريخو

13,765,000

يمكف تجديد العقد
باتفاؽ الفريقيف
غير خاضع

2006/01/01

لغاية تاريخو

36,771,600

يمكف تجديد العقد
باتفاؽ الفريقيف
تـ تخفيض

مستودع لصالح

وزارة الطاقة والمياه
المؤسسة العامة

لمبنى مؤسسة مياه

جيدة

150ـ 2الطابؽ الثالث

البقاع الرئيسي

1035
األقساـ

لمبنى مؤسسة مياه

جيدة

220ـ 2الطابؽ الثاني

السيد بدري سميـ عبد

يمكف تجديد العقد

مقبولة

540ـ2

السيد فوزي ابراىيـ
حداد

2017/02/16

لغاية تاريخو

14,400,000

غير خاضع

)%20( 2,880,000

يمكف تجديد العقد

مف بدالت اإليجار

باتفاؽ الفريقيف

نطاؽ مدينة زحمة

سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

6/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

وزارة الطاقة والمياه
39

-

398

المؤسسة العامة

المنطقة العقارية

حوش حاال

مكتب اداري لزوـ

-

صيانة وتوزيع قسـ

رياؽ

رياؽ

وزارة الطاقة والمياه
40

-

949

دير األحمر

556

راشيا الوادي

1037

حوش األمراء

المؤسسة العامة

43

المحامي شكري التيني

وزارة الطاقة والمياه

200

-

مقبولة

46

-

34

جيدة

47

الجنوبي

116ـ2

سياـ سميماف أبو

2017

لغاية تاريخو

يمكف تجديد العقد

4,736,530

غطاس مينا-زكية

تأميف مواقؼ
سيارات لممستخدميف

مقبولة

909ـ2

المرفأ

مكتب

ممتازة

كامؿ القسـ 6

باتفاؽ الفريقيف

حنا شبيب -السيدة
كاتيا الحاج والسيدة

غير خاضع
2012/10/08

لغاية تاريخو

يمكف تجديد العقد

3,000,000

باتفاؽ الفريقيف

1919

فرف الشباؾ

النبطية
حي البياض

2044/1

مكاتب لمموظفيف

جيدة جدا

 20 +موقؼ لمسيارات

مكتب لقسـ الجباية
في دائرة مياه

جديدة
-

دائرة مياه

مرجعيوف

مرجعيوف حاصبيا

حي السراي

جيد

طابؽ اوؿ  /تقريبا 80ـ2

النبطية
مكاتب لمستخدمي

حاصبيا
1507

18,725$
سوليدير

2017/08/15

$187,250

2020/08/14

غير خاضع

()1A1&1A

 993ـ2

الجنوبي
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

غير خاضع

طارؽ أحمد ناجي-

 3طوابؽ

الجنوبي
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

باتفاؽ الفريقيف

الطابؽ األوؿ

وزارة الطاقة والمياه
45

1,800,000

طبلؿ أحمد ناجي-

المديرية العامة لمنفط
-

50ـ2

طوؽ بالوكالة فادي

1997

لغاية تاريخو

يمكف تجديد العقد

حبشي

وزارة الطاقة والمياه

مؤسسة مياه لبنان

غير خاضع

السيدة يانسونة بولس

ىيئة إدارة قطاع البترول )(1A1&1A2

44

1973/01/10

لغاية تاريخو

2,409,798

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مرجعيوف

شركة فرف الشباؾ 34
ش.ـ.ؿ

2004/07/08

ال يزاؿ ساريا

يعود الى ما قبؿ العاـ

ل.ل281,902,500 .

2,700,000

1970

أو ما يعادل

غير خاضع

TTC $ 187000

تجدد لزوما سنتيف

آنذاك

متتاليتيف

خاضع

شقة مؤلفة مف اربعة غرؼ
ليس جيدا

وبيت خبل وفسحة لمجنوب

5,000,000

2001/02/22

غير خاضع

اعتبا اًر مف حزيراف 2008
لـ يدفع اي مبمغ ليذه النفقة

اإليجار السنوية
و %35مف بدؿ اشتراؾ
االنترنت والستبليت ليصبح عمى الشكؿ
المذكور
لغاية 2020/7/19
تجدد لزوماً سنتيف متتاليتيف

المبنى قديـ االنشاء
عدد الطوابؽ اثنيف

لـ يتـ تجديد العقار لعاـ  2020بناء
عمى طمب دائرة االبحاث والتوجيو ويتـ
النقؿ الى مبنى المؤسسة في الخياـ
البناء وضعو جيد

الغربية 120/ـ2
الطابؽ الثاني مف العقار رقـ
جيد

إشتراؾ إنترنت وستبليت(

تـ تخفيض  %18مف بدالت

المبنى قديـ وضعو ليس جيدا

ومستودع صغير في الجية

 /1507الشقة الغربية /

+
)1,244$

ودار ومدخؿ وثبلثة مطابخ

مكتب فرعي لدائرة
مياه حاصبيا

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

خاضع

ناتالي شبيب

كامؿ القسـ 6

-

بدء

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

شاىيف سرايا بالوكالة
ورثة المرحوـ جرجس

وزارة الطاقة والمياه
42

العاـ

ابو زيد بالوكالة

راشيا

المؤسسة العامة

-

مقبولة

غرفتيف ارضي عمى الشارع

مكتب لزوـ صيانة
وتوزيع قسـ دير

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

السيدة لينا شارؿ

االحمر

وزارة الطاقة والمياه
41

وتوزيع قسـ دير

(السادة)

الصفدي زوجة سمير

مكتب لزوـ صيانة

المؤسسة العامة

-

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

2,700,000

2007/03/01

70ـ2

غير خاضع

لـ يتـ تجديد العقار لعاـ  2020بناء
عمى طمب دائرة االبحاث والتوجيو ويتـ
النقؿ الى مبنى المؤسسة في الخياـ

7/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

وزارة الطاقة والمياه
48

مؤسسة مياه لبنان

جزيف
1291

49

-

953

الجنوبي
وزارة الطاقة والمياه
50

مؤسسة مياه لبنان

12/19

51

52

-

12/25

53

-

-

-

12/26

A5/45

-

4-5

مؤسسة مياه لبنان

دائرة استثمار حمبا

جيدة

55

-

المنية
الضنية

56

الشمالي

شقة ط1

محمد سمير نعيـ

2017/06/10

2020/06/09

5,850,000

المنية

ب3110/4

المنية
الضنية

486

خاضع

(يجدد كؿ 3

غير خاضع
دائرة استثمار حمبا

جيدة

شقة ط2

نياد محمد الحاج نعيـ

2017/06/10

2020/06/09

6,500,000

60ـ2

دائرة استثمار حمبا

جيدة

شقة ط2
97ـ2

(يجدد كؿ 3
سنوات)

محمد مدحت محمد
نعيـ

غير خاضع
2017/06/10

2020/06/09

7,150,000

(يجدد كؿ 3
سنوات)

مخزف لدائرة
استثمار المنية

جيدة

مخزناف وغرفتيف

دائرة استثمار المنية

شقة ط ارضي

يوسؼ يعقوب فتوش

1979/01/09

2020/08/31

2,382,568

جيدة

شقتيف ط1

زياد عارؼ عمـ الديف

2019/07/01

2022/06/30

10,800,000

القبيات

غير خاضع

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

(يجدد كؿ 3

عمى استئجاره قبؿ صدور القرار

سنوات)

طابؽ

دائرة استثمار المنية

لدائرة استثمار

خاضع

80ـ2

1998/01/01

115ـ2

5,400,000

خاضع

اربع مستودعات ومرآب ط

مستودعات ومرآب

القبيات عكار

خاضع

البناء وضعو غير جيد وبحاجة الى تأىيؿ

سنوات)

220ـ2

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

120ـ2

37ـ2

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
-

طابؽ

قبؿ
1970

2,246

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع

منطقة الزواريب

/3774

مؤسسة مياه لبنان

الطابؽ السفمي  -مساحتو

5,819,000

1970

200ـ2

مكتب دائرة صور

بدء
يعود الى ما قبؿ العاـ

جزيف

عكار

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
54

لدائرة مياه جزيف

غير جيد

منطقة الزواريب

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

مكتب ومستودع

إنتياء

ليرة لبنانية

عكار

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

مكتب ومستودع لدائرة مياه

منطقة الزواريب

الشمالي
-

صور

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

عكار

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

حي الشالوؼ

الجنوبي
وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

جيدة

ارضي

ورثة حميد اسكندر

280ـ2

حبيش

01/010/1981

2020/12/31

500ـ2

8/150

13,502,160

خاضع

 2019/37تاريخ 2019/12/3

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

وزارة الطاقة والمياه
57

مؤسسة مياه لبنان

القبيات
347

الشمالي

58

-

الذوؽ

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

المنطقة العقارية

6667

بشري
ّ
-

مار الشاع

الشمالي

59

-

396

بساتيف طرابمس

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
60

مؤسسة مياه لبنان
الشمالي
وزارة الطاقة والمياه

61

مؤسسة مياه لبنان

مؤسسة مياه لبنان

مؤسسة مياه لبنان
الشمالي
وزارة الطاقة والمياه

64

بساتيف طرابمس

مكاتب لدائرة
استثمار القبيات

جيدة

بساتيف طرابمس

3116
المقاسـ 6 ,5
و29

المقسميف 27

بساتيف طرابمس

و30

-

21

مؤسسة مياه لبنان

المقسـ رقـ 2

سير الضنية

مركز ومستودع
لدائرة استثمار

جيدة

بشري

مقر لمعامميف في
ّ
مصمحة استثمار

شقة وغرفة تحت الدرج
ومستودع

65

-

1003

مؤسسة مياه لبنان

المقسـ رقـ 6

الشمالي

ورثة مطانيوس مجيد
الصباح

1982/01/01

2020/12/31

11,305,000

خاضع

طابؽ  6غرؼ
مخزناف في االرضي وشقتيف
جيدة

في الطابقيف العموي اوؿ

طرابمس وجوارىا

والثاني

والمديرية الفنية

402ـ2

مقر لمعامميف في
ّ

ثبلثة شقؽ كائنة في الطوابؽ

المديريتيف المالية

مقر لممدير العاـ
ّ
ومجمس االدارة

الدائرة االدارية في
مصمحة استثمار

مقر لمعامميف في
ّ
االمؤسسة

مركز لدائرة
استثمار الضنية

مستودع لدائرة
استثمار الضنية

نجيب جبور

1997/01/03

2021/03/31

15,000,000

خاضع

250ـ2

جيدة

ورثة عمر رفعت
حبلب
وورثة محمد زياد

1986/01/01

2020/12/31

7,150,143

2019/07/12

2020/07/11

36,000,000

525ـ2

شقة كائنة في الطابؽ الحادي
جيدة

محؿ عدد  2وخزاف كيرباء
جيدة

2019/12/31

عشر
175ـ2

2020/12/30

12,000,000

2020/02/16

2021/02/15

38,954,520

شقتيف في الطابقيف التاسع

2019/08/10

والعاشر

2020/08/09

24,000,000

350ـ2

جيدة

230ـ2

جيدة

مخزف ومستودع ط ارضي
208ـ2

(يجدد سنوياً)

شقؽ 7
1250ـ2

غير خاضع
(يجدد سنوياً)

2006 ← 2016

كبارة واوالده

وشقة كائنة في الطابؽ العاشر

شقتيف متقابمتيف ط ارضي

غير خاضع

طارؽ عبد المطيؼ

285ـ2

جيدة

خاضع

حبلب

الرابع ,السابع والحادي عشر

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
سير الضنية

بدء

500ـ2

طرابمس وجوارىا

3116

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

طابؽ  6غرؼ

مقر لمعامميف في
ّ

بساتيف طرابمس

شقة ط ارضي
200ـ2

واالدارية

 23و32

3116

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
63

المقاسـ ,17

المقسـ رقـ 31

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
62

3116

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مستودعات +
طابؽ  6غرؼ

دائرة تنفيذ المياه

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة مياه لبنان

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

محمد عبلء الديف كنج

1995/01/12

2020/12/31

10,000,000

باسمة غالب بؾ
االسعد وزينة احمد

1996/01/01

2020/12/31

طبلؿ الفاضؿ

9/150

6,075,000

غير خاضع
(يجدد سنوياً)

غير خاضع
(يجدد سنوياً)

غير خاضع
(يجدد سنوياً)

غير خاضع
(يجدد سنوياً)

البدؿ السنوي
 110,594,520ؿ.ؿ.

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الطاقة والمياه
66

-

2238

مؤسسة مياه لبنان

المقسـ رقـ 6

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
67

-

المقسـ 2525

مؤسسة مياه لبنان

رقـ 8

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
68

مؤسسة مياه لبنان

69

البتروف

استثمار البتروف

البتروف
ضير الشقيؼ

-

396

بدء

مرواف انطواف باسيؿ

جيدة

15/11/2002

2020/11/14

مستودع لدائرة
استثمار البتروف

جيدة

يحتوي عمى مخزف -
مستودع وحماماف

جميؿ رفيؽ الحكيـ

15/11/2002

2020/11/14

6,450,000

(يجدد سنوياً)

غير خاضع

5,500,000

(يجدد سنوياً)

25ـ2

مقر لمعامميف في
ّ

دائرة استثمار الكورة

طابؽ ارضي وطابؽ سفمي
جيدة

تنفيذ المياه في

لممستودع

جورج ناصيؼ

2002/01/01

2020/12/31

ل.ل27,135,000 .

370ـ2
 6غرؼ كبيرة وغرؼ
جيدة

محفوظات ومطبخ وحماـ
عدد 2

السيدة صبحية عمر
الحبلب وشركاؤىا

ل.ل7,150,143.00 .
 %12.8+زيادة بموجب المرسوم

2006

 7426لعام 2018

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

غير خاضع

طابؽ ارضي

الشماؿ

المديرية العامة لمموارد

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

32ـ2

مكاتب لزوـ دائرة

بساتيف طرابمس

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

طابؽ ارضي

 +مطبخ

أميوف شرقي

الشمالي
وزارة الطاقة والمياه
-

مستودع لدائرة

الكورة
6188

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

أو ما يعادل

غير خاضع

$ 18,000

(يجدد سنوياً)

غير خاضع
(يجدد سنوياً)

وزارة الطاقة والمياه
70

مؤسسة كيرباء لبنان -

763/764

المرفأ

محطة

الفريد والبير نجيب
العسيمي

11,794,764

1947/11/20

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
71

مؤسسة كيرباء لبنان -

4377

المزرعة

محطة

رياض سوبرة

42,407

1949/1/2

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
72

مؤسسة كيرباء لبنان -

1544

المصيطبة

محطة

كرمميت ساف جوزؼ

60,582

1948/11/17

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
73

مؤسسة كيرباء لبنان -

2496

الشياح

محطة

فايز خميؿ فرحات

60,582

13/11/1984

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
74

مؤسسة كيرباء لبنان -

398

الصيفي

محطة

جورج وشارؿ اصفر

30,292

01/05/1948

بيروت

10/150

خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الطاقة والمياه
75

مؤسسة كيرباء لبنان -

519

األشرفية

محطة

الياس يوسؼ عرايس

60,582

21/04/1948

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
76

مؤسسة كيرباء لبنان -

212

حارة حريؾ

محطة

خضر ابراىيـ سميـ

60,582

01/04/1948

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
77

مؤسسة كيرباء لبنان -

1179

األشرفية

محطة

بولس فياض

42,407

01/04/1948

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
78

مؤسسة كيرباء لبنان -

102

عيف المريسة

محطة

يوسؼ بدراف

42,407

04/05/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
79

مؤسسة كيرباء لبنان -

2118

المصيطبة

محطة

بطركية الروـ الكاثوليؾ

42,407

01/08/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
80

مؤسسة كيرباء لبنان -

668

المزرعة

محطة

فاطمة ورأفة ناعورة

36,349

10/12/1952

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
81

مؤسسة كيرباء لبنان -

1218

المصيطبة

محطة

20ـ2

ابناء محيو

60,582

10/11/1965

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
82

مؤسسة كيرباء لبنان -

1898

المصيطبة

محطة

نيبل البلدقي

60,582

01/04/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
83

مؤسسة كيرباء لبنان -

86

رأس بيروت

محطة

يرفنت دمرجياف

42,407

10/05/1949

بيروت

11/150

خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الطاقة والمياه
84

مؤسسة كيرباء لبنان -

2154

الدورة

محطة

دياب الخوري

30,292

27/06/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
85

مؤسسة كيرباء لبنان -

518

األشرفية

محطة

سامي فريد شقير

60,582

22/06/1951

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
86

مؤسسة كيرباء لبنان -

967

الباشورة

محطة

توفيؽ الشرتوني

18,174

1949/01/01

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
87

مؤسسة كيرباء لبنان -

815

المصيطبة

محطة

درية شاتيبل

60,582

20/04/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
88

مؤسسة كيرباء لبنان -

397-399

المرفأ

محطة

الرىبنة الباسيمية البمدية

24,129

01/04/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
89

مؤسسة كيرباء لبنان -

558

رأس بيروت

محطة

نايؼ فواز

60,582

01/10/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
90

مؤسسة كيرباء لبنان -

3226

المصيطبة

محطة

جوزؼ اصاؼ

60,582

1949/01/01

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
91

مؤسسة كيرباء لبنان -

2183

رأس بيروت

محطة

جورج وايمي عفيش

18,174

29/04/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
92

مؤسسة كيرباء لبنان -

3454

المصيطبة

محطة

بدر صفصوؼ

30,291

10/05/1950

بيروت

12/150

خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الطاقة والمياه
93

مؤسسة كيرباء لبنان -

995

ميناء الحصف

محطة

30ـ2

روبير وفؤاد مسعود

639,832

25/02/1955

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
94

مؤسسة كيرباء لبنان -

598

األشرفية

محطة

14.4ـ2

ايميا القسيس

60,582

19/07/1947

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
95

مؤسسة كيرباء لبنان -

1648

المزرعة

محطة

24ـ2

نصر اهلل وشارؿ
وميشاؿ مجدالني

69,791

10/07/1947

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
96

مؤسسة كيرباء لبنان -

124

الباشورة

محطة

محمد كبريت

27,261

31/05/1931

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
97

مؤسسة كيرباء لبنان -

212

بيروت

محطة

المدرسة االيطالية

60,582

15/06/1949

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
98

مؤسسة كيرباء لبنان -

3750

النبعة

محطة

كرمو الدروبي

67,183

11/06/1955

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
99

مؤسسة كيرباء لبنان -

1902

برج البراجنة

محطة

ابناء شعيتو

382,144

01/09/1962

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
100

مؤسسة كيرباء لبنان -

2851

البوشرية

توفيؽ دحدؿ وورثة

محطة

النمري

185,553

02/04/1967

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
101

مؤسسة كيرباء لبنان -

4097

المزرعة

محطة

20ـ2

ورثة ىدى جموؿ

3,514,834

1953/01/01

بيروت

13/150

خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الطاقة والمياه
102

مؤسسة كيرباء لبنان -

1847

البوشرية

ورثة عجاج نسيب

محطة

االحمدية

122,554

02/04/1967

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
103

مؤسسة كيرباء لبنان -

293

المصيطبة

محطة

دار الفتوى

2,400,000

01/03/1948

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
104

مؤسسة كيرباء لبنان -

643

الست
حارة
ّ

محطة

66ـ2

مارغريت عساؼ

913,657

30/06/1965

خاضع

بيروت
وزارة الطاقة والمياه
105

مؤسسة كيرباء جبل

1134

قرطبا

مكاتب ومخزف

بحاجة لمدىاف

ارضي 200ـ2

بطرس طوبيا عطااهلل

3,640,215

01/07/1962

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
106

مؤسسة كيرباء جبل

174

بكفيا

مكاتب ومرآب
ومستودع

نش وتفسخات

مكاتب ومرآب ومستودعات

ورثة جوزؼ جورج

434ـ2

نصار

12,408,494

10/06/1968

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
107

مؤسسة كيرباء جبل

717

عشقوت

مكاتب

مكاتب 296ـ2

يوسؼ حنا مسعد

826,894

01/01/1965

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
108

مؤسسة كيرباء جبل

386

بحمدوف

مكاتب

طابؽ اوؿ 173.71ـ2

جورج وتوفيؽ وفادي
كرـ

3,446,925

01/01/1974

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
109

مؤسسة كيرباء جبل

فياض سميـ شاراباتي

940

بعبدات

مكاتب

يوجد نش

طابؽ اوؿ 194.5ـ2

لبنان

110

لبنان

شاراباتي ورنيؼ

15/07/1972

شاراباتي

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة كيرباء جبل

بوكالتو عف يوسؼ

4,136,312

خاضع

فياض سميـ شاراباتي

940

بعبدات

مستودع

يوجد نش

طابؽ سفمي 120ـ2

بوكالتو عف يوسؼ
شاراباتي ورنيؼ

1,378,772

01/12/1971

شاراباتي

14/150

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الطاقة والمياه
111

مؤسسة كيرباء جبل

696

عشقوت

مخزف

مستودعات

رئيس لجنة وقؼ مار
يوحنا المعمداف

735,342

01/09/1968

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
112

مؤسسة كيرباء جبل

121

جورة الترمس

مخزنيف مبلصقيف لممخزف

مكاتب ومستودع

الذي تشغمو المؤسسة

حبيب غنطوس غبريؿ

1,034,538

01/08/1974

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
113

مؤسسة كيرباء جبل

121

جورة الترمس

مخزف عدد 1

مكاتب ومستودع

60ـ2

حبيب غنطوس غبريؿ

1,219,668

01/07/1975

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
114

مؤسسة كيرباء جبل

705

بيروت الرميؿ

بيت النقابة

اليسا مطراف

3,240,106

15/08/1974

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
115

مؤسسة كيرباء جبل

35

انطمياس

مكتب تصميحات

محؿ تجاري 462.5ـ2

مارليف جورج جبر
زوجة نجيب خيراهلل

12,849,928

01/05/1965

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
116

مؤسسة كيرباء جبل

طابؽ اوؿ

475

مزبود وادي الزينة

مكاتب ومخزف

لبنان

117

-

طابؽ سفمي

شحادة

01/04/2003

464.77ـ2

وزارة الطاقة والمياه
مؤسسة كيرباء جبل

طابؽ ارضي

صبلح الديف محمد

27,071,932

غير خاضع

طابؽ اوؿ

3628

عجمتوف

مكاتب ومخزف

طابؽ ارضي

انطواف مراد مراد

22,559,944

01/04/2003

غير خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وزارة الطاقة والمياه
118

مؤسسة كيرباء جبل

4229

بيت الديف

مكاتب ومخزف
لدائرة بيت الديف

طابؽ اوؿ
جيدة

لبنان

119

مؤسسة كيرباء جبل
لبنان

مبنى السراي

جونيو

01/06/2003

304.74ـ2

وزارة الطاقة والمياه
مكاتب ومستودع

طابؽ ارضي

اسد حسف صباغ

20,302,872

غير خاضع

يوجد نش في
السطح والغرؼ

مكاتب مؤلفة مف ثبلث عشر
غرفة ومنافعيا ومخزف
467ـ2

الدولة المبنانية ممثمة
بمدير الشؤوف العقارية

5,106,196

01/01/1974

15/150

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

وزارة الطاقة والمياه
120

مؤسسة كيرباء جبل

مساحة العقار

مكاتب مؤلفة مف ثماف غرؼ

مبنى السراي

عاليو

مكاتب

جيدة

ومنفعات
323ـ2

لبنان

الجية المؤجرة
(السادة)

الدولة المبنانية ممثمة
بمدير الشؤوف العقارية

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

01/11/1969

ليرة لبنانية

5,038,489

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

وزارة الطاقة والمياه
121

مؤسسة كيرباء جبل

1605

بعمشميو بحمدوف

شقتيف مف دوف
المستودع

جيدة

173.71ـ2

نديـ جاداهلل القاقوف

36,000,000

27/12/2018

غير خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لبنان
وسط مع

وزارة الطاقة والمياه
122

-

412

حمبا

مكاتب ومخزف

مؤسسة كيرباء الشمال

123

عالية في

طابؽ ارضي 473.5ـ2

يحي

01/09/1986

المخزف
جيدة ولكف

وزارة الطاقة والمياه
-

وجود رطوبة

طابؽ اوؿ

مصطفى عبد القادر

24,806,811

خاضع

855

سير الضنية

مكاتب

مؤسسة كيرباء الشمال

المساحة
المخصصة

طابؽ اوؿ 181ـ2

محمد سعيد ميدي

6,000,000

08/01/2013

غير خاضع

لممكاتب صغيرة

وزارة الطاقة والمياه
124

-

855

سير الضنية

مخازف

جيدة

طابؽ ارضي 94.7ـ2

عمي كماؿ العمـ ىوشر

10,000,000

08/01/2013

غير خاضع

مؤسسة كيرباء الشمال
طابؽ ارضي

وزارة الطاقة والمياه
125

-

423/1362

زغرتا

مكاتب ومخازف

جيدة

مؤسسة كيرباء الشمال

126

طابؽ ارضي

106

البتروف

مكاتب ومخازف

127

03/02/2005

طابؽ ارضي

وزارة الطاقة والمياه
-

جيدة

طابؽ سفمي

سايد حنا يميف

31,000,000

غير خاضع

395ـ2

مؤسسة كيرباء الشمال

مؤسسة كيرباء الشمال

)423(170

01/06/2004

)1362(1020

وزارة الطاقة والمياه
-

ساحة

فنيانوس حنا فنيانوس

16,500,000

غير خاضع

137

برقايؿ

مكاتب ومخازف

طابؽ اوؿ
ساحة

كاممة وديع البيطار
وورثة نجيب الياس فرح

35,000,000

17/01/2005

1009ـ2

16/150

غير خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

مبنى السراي

أميوف

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

وزارة الطاقة والمياه
128

-

مكاتب ومستودع

جيدة

341

القبيات

طابؽ ارضي 162.5ـ2

بشخص مدير الشؤوف

1,226,407

01/01/1974

خاضع

مكاتب ومخزف

جيدة جدا

طابؽ ارضي
موقؼ  3سيارات

موريس نادر نادر

20,000,000

01/08/2009

غير خاضع

336ـ2

وزارة الطاقة والمياه
130

بدء

طابؽ اوؿ

مؤسسة كيرباء الشمال

-

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

العقارية

وزارة الطاقة والمياه
129

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

الدولة المبنانية ممثمة

مؤسسة كيرباء الشمال

-

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

1702

بقسميا

مؤسسة كيرباء الشمال

طوني مخايؿ وعاقمة

محطة تحويؿ

محطة تحويؿ متنقمة

متنقمة

ابي سميماف وايمي

10,854,000

16/08/2017

غير خاضع

مخايؿ وحارس مخايؿ

وزارة الطاقة والمياه
131

-

929

المنيو

مركز لمتوزيع

خالد جميؿ اسوـ

جيدة جدا

17,500,000

28/09/2017

غير خاضع

مؤسسة كيرباء الشمال
وزارة الطاقة والمياه
132

-

1540

طرابمس

مكاتب

احمد ناظـ طالب

جيدة

8,847,114

02/06/1972

خاضع

مؤسسة كيرباء الشمال
وزارة الطاقة والمياه
133

-

1540

طرابمس

مستودع

احمد ناظـ طالب

جيدة

4,595,903

02/06/1972

خاضع

مؤسسة كيرباء الشمال

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

وزارة الطاقة والمياه
134

مؤسسة كيرباء في

342

مشغرة

طابؽ اوؿ

مكاتب ومستودع

165.46ـ2

ورثة نايؼ غطاس

3,721,021

01/09/1967

خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

البقاع
وزارة الطاقة والمياه
135

-

1592

جب جنيف

مستودع

جيد

مؤسسة كيرباء البقاع
وزارة الطاقة والمياه
136

مؤسسة كيرباء البقاع

طابؽ ارضي
40ـ2

طابؽ اوؿ

334

جب جنيف

مكاتب ومخزف

جيد

طابؽ ارضي
390ـ2

جورجي اسطفاف
بوكالتو عف نزيو

1,742,377

01/07/1975

خاضع

اسطفاف

ورثة فاروؽ محمد
الصغير

15,039,962

01/04/2003

17/150

غير خاضع

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

1429

حاصبيا

وجية اإلستعمال حالة العقار

وزارة الطاقة والمياه
137

-

مكاتب ومخزف

جيدة

مؤسسة كيرباء البقاع
وزارة الطاقة والمياه
138

-

4288

اليرمؿ

مكاتب ومستودع

4288

اليرمؿ

مكاتب ومستودع

الطوابؽ اوؿ وثاني والروؼ

471

شتو ار

مكاتب ومخزف

جيدة

1088

رياؽ

مكاتب ومخزف

جيدة

3583

بعمبؾ

مكاتب ومستودع

283

راس بعمبؾ

مكاتب ومخزف

مؤسسة كيرباء البقاع

سيئة

تحتاج صيانة
نش ودىاف

وزارة الطاقة والمياه
144

-

342

مشغرة

مخزناف

145

طابؽ ارضي

01/12/1974

عاطؼ وعبداهلل
وعامر الميس

72,191,820

01/03/2001

غير خاضع

عمي محمد مراد

18,000,000

24/07/2013

غير خاضع

حسف ابراىيـ الزيف

7,187,328

07/06/1973

خاضع

4288

اليرمؿ

مكاتب

طابؽ االرضي
والطابؽ االوؿ

جيدة

اسماعيؿ محمد شريؼ

8,500,000

21/06/2001

غير خاضع

138.58ـ2

165.46ـ2

وزارة الطاقة والمياه
-

طابؽ ارضي

طابؽ ارضي

مؤسسة كيرباء البقاع

مؤسسة كيرباء البقاع

محمد حسيف شمص

1,045,428

خاضع

250ـ2

وزارة الطاقة والمياه
143

01/06/1975

طابؽ اوؿ

مؤسسة كيرباء البقاع

-

محمد حسيف شمص

2,315,297

خاضع

290ـ2

وزارة الطاقة والمياه
142

01/04/1969

طابؽ اوؿ

مؤسسة كيرباء البقاع

-

والطابؽ االرضي والسفمي
1318.76ـ2

وزارة الطاقة والمياه
141

2,206,031

خاضع

104.74ـ2

مؤسسة كيرباء البقاع

-

بدء

طابؽ اوؿ
طابؽ سفمي

وزارة الطاقة والمياه
140

ورثة محمد اسعد الحم ار

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

298.38ـ2

مؤسسة كيرباء البقاع

-

198.12ـ2

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

طابؽ اوؿ

وزارة الطاقة والمياه
139

طابؽ ارضي وسفمي

طابؽ ارضي

مؤسسة كيرباء البقاع

-

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

طابؽ االوؿ والطابؽ السفمي
230ـ2

جوزفيف ومنى غطاس

7,500,000

02/07/2016

غير خاضع

ورثة المرحوميف محمد
حسيف شمص وغنية

5,400,000

07/02/2006

عبد الحسف محفوظ

18/150

غير خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة
منذ اكثر مف عشر سنوات

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

394

حاصبيا

وجية اإلستعمال حالة العقار

146

مساحة العقار

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

الطابؽ االوؿ

وزارة الطاقة والمياه
-

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مكاتب ومخزف

مؤسسة كيرباء البقاع

الطابؽ السفمي

ىشاـ وربيع مالؾ ابو

مواقؼ لمسيارات

غيدا

18,000,000

23/02/2015

غير خاضع

منذ اكثر مف عشر سنوات

وزارة الطاقة والمياه
147

مؤسسة كيرباء

3

جزيف

مكاتب ومخزف

جيدة

ورثة بولس كنعاف

331.10ـ2

4,961,362

01/01/1965

خاضع

الجنوب
وزارة الطاقة والمياه
148

مؤسسة كيرباء

936

مرجعيوف

مكاتب ومخزف

سيئة

الجنوب

طابؽ االوؿ

نازؾ فرح جبارة

والطابؽ االرضي

بوكالتيا عف زوجيا

130ـ2

اديب ابو مراد

وزارة الطاقة والمياه
149

مؤسسة كيرباء

4,465,214

15/09/1966

خاضع

الدكتور اسماعيؿ

71

بنت جبيؿ

مكتب

جيدة

طابؽ االوؿ

عباس موسى بالوكالة

121ـ2

عف المحكمة الشرعية

5,315,745

01/08/1983

خاضع

في بنت جبيؿ

الجنوب
وزارة الطاقة والمياه
150

مؤسسة كيرباء

0

بنت جبيؿ

مستودع

جيدة

طابؽ االرضي

الحاج عبد الحسيف

28ـ2

عمي بزي

1,594,722

01/08/1983

خاضع

الجنوب
وزارة الطاقة والمياه
151

مؤسسة كيرباء

41/42/43

جويا

مكاتب ومخزف

جيدة

الطابؽ االوؿ (ثبلث مكاتب)
290.9ـ2

نينا رضى درويش فواز

5,800,000

2005/01/25

غير خاضع

الجنوب
وزارة الطاقة والمياه
152

مؤسسة كيرباء

الطابؽ الثالث

16

النبطية

مكاتب

جيدة

مشروع الوقؼ

والطابؽ االرضي

الحسيني في النبطية

540ـ2

الجنوب

37,200,000

2018/10/22

153

وزارة الدفاع الوطني

5002

المزرعة

ال يوجد

ال يوجد

1963/02/14

9,755,762

154

وزارة الدفاع الوطني

5002

المزرعة

ال يوجد

ال يوجد

1963/02/14

9,755,762

155

وزارة الدفاع الوطني

5002

المزرعة

ال يوجد

ال يوجد

1963/02/14

9,755,762

156

وزارة الدفاع الوطني

5002

المزرعة

ال يوجد

ال يوجد

1972/07/03

5,477,056

157

وزارة الدفاع الوطني

5002

المزرعة

ال يوجد

ال يوجد

1965/03/20

4,837,567

158

وزارة الدفاع الوطني

716

دورس
-

مركز اجتماعي

ال يوجد

ورثة توفيؽ داوود حداد

2

شقتيف بمساحة150ـ

مؤسسة صندوؽ
تعاضد الرتباء واالفراد

1,698,907

1978/04/19

19/150

غير خاضع

خاضع

خاضع

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

لـ يتـ تنفيذ اعماؿ صيانة

345ـ2

طابؽ ارضي

مالحظات

ال يوجد

ال يوجد

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

159

وزارة الدفاع الوطني

760

فرف الشباؾ

160

وزارة الدفاع الوطني

760

فرف الشباؾ

161

وزارة الدفاع الوطني

5403

المزرعة

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مكاتب لمديرية
الدفاع المدني
والشؤوف الجغرافية
ما يصيب و ازرة
الدفاع الوطني مف

بموؾ أ  +ب طوابؽ -
ال يوجد

1974/06/01

 5315ـ2

84,863,370

خاضع

ال يوجد

ومستودع 1000ـ2

اإليجار والباقي
يدفع مف قبؿ

ورثة نقوال جورج بيضا

الدفاع المدني اي
بنسبة  130و95
عمى 225
مكاتب لمديرية
الشؤوف الجغرافية
-

بموؾ ت  +ث طوابؽ -
ال يوجد

1978/02/11

 6158ـ2

156,645,039

خاضع

ال يوجد

ومستودع 1500ـ2

اليندسة

محمد عدناف محمد
الحفار عف حصتو
وباالرث مف والدتو
منور بركات محمد
مرواف محمد الحفار
عف حصتو وباالرث
مف والدتو منور
بركات ىدى محمد
الحفار عف حصتيا
طابؽ سفمي  +سبع طوابؽ

اغراض عسكرية
(معاينات خارجية)

عميا مع المرآب عمما باف
ال يوجد

المساحة البناء غير مذكورة
انما مساحة العقار  880ـ2
بحسب االفادة العقارية

وباالرث مف والدتيا
منور بركات يمف
محمد الحفار عف
حصتيا وباالرث مف

118,739,211

1972/12/30

والدتيا منور بركات
سوسف محمد الحفار
عف حصتيا وباالرث
مف والدتيا منور
بركات مي اسعد حوا
عف حصتيا وباالرث
مف سميرة ناصيؼ
جومانا سمير ناصيؼ
عف حصتيا وباالرث
مف سميرة ناصيؼ
رينو جاف سبلمة

20/150

خاضع

ال يوجد

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

162

وزارة الدفاع الوطني

4922

المزرعة

163

وزارة الدفاع الوطني

1452

بشري
ّ

وزارة الدفاع الوطني

القسـ رقـ /9/

-

مف العقار رقـ

وطى عمارة شميوب

الجيش المبناني

12

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

سبع طوابؽ  -وطابؽ ارضي

مبنى اداري تابع

مسقوؼ وممجأ ومستودع

لرئاسة المستشفى

عمما اف مساحة لبناء غير

العسكري المركزي

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

ال يوجد

مذكورة انما مساحة
العقار 357ـ 2بحسب

ولممحكمة المنفردة

خميؿ سميـ سابا
خالد سميـ سابا

75,586,990

1965/12/07

خاضع

ال يوجد

مرواف الياس سابا

االفادة العقارية
خميؿ يوسؼ
كامؿ العقار 1452ـ2

ال يوجد

ال يوجد

المؤلؼ مف  4طوابؽ -
المساحة غير مذكورة

ريموف خميؿ صادؽ
الكسند ار ريموف صادؽ
ريموف اسكندر صادؽ

27,483,720

1995 - 1960

خاضع

ال يوجد

اسكندر خميؿ صادؽ
سميرة توفيؽ رحمو

164

مكاتب لمديرية

165

-

المبوة

الجيش المبناني
وزارة الدفاع الوطني
166

الجيش المبناني

اإليجار

حاصبيا

2255

مرجعيوف

الجيش المبناني
وزارة الدفاع الوطني
168

لمواء التاسع

مركز عسكري قديـ

شقة سكنية
مساحتيا

غير مذكور في عقد اإليجار

ىدى فيميب خوري

18,090,000

2013/09/11

 256ـ2

غير خاضع
(قابؿ لمتجديد)

متوسط سعر صرؼ الدوالر ب
 /1507,5/ؿ.ؿ.
أُرسمت لممؤجر بطاقة مكشوفة مضمونة

عقار قائـ
عميو ىنغار

14211ـ2

نياد احمد حيدر

2017/08/20

08/08/2020

49,000,000

مع إشعار باإلستبلـ مف قبؿ معالي وزيرة

غير خاضع

الدفاع الوطني تحت رقـ /1380غ ع/و

عدد /8/

ارض غير
مبنية

تاريخ  2020/5/8لفسخ عقد اإليجار

غير مذكور في عقد اإليجار

عفيفة الدبغي

إيجار رمزي

1962/09/01

(قدره  1ل.ل)

خاضع

ضمف ثكنة فرنسوا

وزارة الدفاع الوطني
167

مركز عسكري تابع

غير مذكور
في عقد

-

اليندسة

وزارة الدفاع الوطني
/1/

الشؤوف الجغرافية

قيمة عقد اإليجار = $/12,000/
 /18,090,000/ؿ.ؿ .عمى اساس

الحاج

ارض غير

-

مبنية

غير مذكور في عقد اإليجار

الياس ابراىيـ الزيرة

إيجار رمزي

1953/08/03

(قدره  48ل.ل)

خاضع

مرجعيوف

غير مذكور

-

في عقد

الجيش المبناني

اإليجار

ممعب نادي االخاء

حارة حريؾ

لبلستعماؿ مف قبؿ

غير مححدة في عقد اإليجار

عناصر عسكرية

ميشاؿ انطواف
العضيمي

إيجار رمزي

1955/11/04

(قدره  144ل.ل)

خاضع

عقار قائـ
عميو مباني

وزارة الدفاع الوطني
169

الجيش المبناني

ال يوجد

صربا

المجمع العسكري

ومنشآت

 200,000ـ 2بما فييا

صندوؽ رئاسة ميناء

جونيو

المجمع

المسطح المائي

جونيو

إيجار رمزي
(قدره  5ل.ل)

1988/12/02

العسكري -
جونيو

21/150

خاضع

40,000,000

إيجار رمزي (المرسوـ رقـ  101تاريخ
)1988/12/2

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

ال يوجد

دير عمار

170

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

عقار قائـ

وزارة الدفاع الوطني
-

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

الجيش المبناني

نادي الرتباء في
دير عمار

عميو مباني
ومنشآت نادي

 6,000ـ2

امبلؾ عمومية بحرية

إيجار رمزي

1967/12/27

(قدره  1ل.ل)

الرتباء في

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

إيجار رمزي (المرسوـ  9017تاريخ
خاضع

20,000,000

 )1967/12/27صندوؽ رئاسة مرفأ
طرابمس

منطقة الشماؿ
خميؿ يوسؼ صادؽ

مستوصؼ بشري

وزارة الدفاع الوطني
171

-

1452

بشري

الجيش المبناني

العسكري
مركز امف تابع
لمديرية المخابرات

ريموف خميؿ صادؽ
مبنى مؤلؼ
مف اربعة

غير محددة في عقد اإليجار

طوابؽ

الكسند ار ريموف صادؽ

قرار مجمس الوزراء رقـ  79تاريخ
27,483,720

2011/08/08

ريموف اسكندر صادؽ

غير خاضع
(قابؿ لمتجديد)

1,500,000

 2011/8/8بتحويؿ عقدي اإليجار مف
و ازرة الصحة الى و ازرة الدفاع الوطني
لصالح الجيش المبناني

اسكندر خميؿ صادؽ
سميرة توفيؽ رحمو
عقار قائـ
عميو مباني

وزارة الدفاع الوطني
172

-

ال يوجد

عيف المريسة

الجيش المبناني

النادي العسكري
المركزي

ومنشآت
النادي
العسكري

 47,000ـ36,500 + 2

صندوؽ رئاسة مرفأ

ـ 2مسطح مائي

بيروت

إيجار رمزي
(قدره  5ل.ل)

1988/12/02

خاضع

40,000,000

إيجار رمزي (المرسوـ رقـ  101تاريخ
)1988/12/2

المركزي -
بيروت
مصمحة سكؾ حديد

وزارة الدفاع الوطني
173

-

ال يوجد

الجيش المبناني

صيدا

مركز عسكري قديـ

ارض غير
مبنية

2625

174

وزارة العمل

175

وزارة العمل

340

176

وزارة العمل

48/515

النبطية التحتا

177

وزارة العمل

47/516

النبطية التحتا

178

وزارة العمل

1482

المشترؾ لبيروت

1968/07/20

خاضع

-

مكاتب

الميداف
زحمة

إدارية

-

خميؿ عاصي

جيدة

خميؿ عاصي

جيدة

الدولة المبنانية والنقؿ المشترؾ لبيروت
وضواحييا

وضواحييا

زحمة
340

الدولة المبنانية والنقؿ

إيجار رمزي
(قدره  5ل.ل)

إيجار رمزي  -مصمحة سكؾ حديد

12,509,000

1980

9,000,000

1998

خاضع

غير خاضع

الميداف

1996

8,000,000

غير خاضع

2016

72,000,000

غير خاضع

18,000,000

غير خاضع

418,542,300

غير خاضع

جيدة

طابؽ واحد

جيدة

طابؽ واحد

جيدة جدا

طابؽ واحد

سابيف رزؽ

179

وزارة العمل

5563

بعمبؾ

جيدة

طابؽ واحد

عمي المقيس

2018

180

وزارة العمل

675

ميناء الحصف

جيدة جدا

طابقيف

الشركة العقارية اريسكو

1998

حارة صخر
جونيو

إدارية

مكاتب إدارية

عباس فوزي

1998

4,000,000

غير خاضع

حسف حرب وفوزي
احمد

22/150

قيمة البدؿ السنوي ما يعادؿ
$ 277,640

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

181

وزارة العمل

38

182

وزارة العمل

38

183

وزارة العمل

248

المنطقة العقارية

جادة ميشاؿ ذكور

الشياح
جادة ميشاؿ ذكور

الشياح

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مقر الو ازرة

وسط

خمس طوابؽ

ورثة زىير البراج

1974

116,876,000

خاضع

مقر الو ازرة

وسط

2-

ورثة زىير البراج

2012

127,464,000

غير خاضع

مكاتب إدارية

جيدة

طابؽ واحد

نجاة مصطفى

2015

10,000,000

غير خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

حمبا
النخمة
وزارة العمل
184

الصندوق الوطني

إيجار قبؿ تاريخ
3502

المصيطبة

الرئيسي

عدد الطوابؽ 5500 11:ـ2

محمد غريزي

لمضمان االجتماعي

185

-

4856

المصيطبة

186

3753

المصيطبة

187

3362

االشرفية

188

االدارة

2648

البوشرية

وزارة العمل
189

-

2911

برج البراجنة

190

لمضمان االجتماعي

-

طابؽ واحد 430ـ2

طابؽ كامؿ وجزء مف طابؽ
900ـ2

إيجار قبؿ تاريخ

40,719,824

1992/7/23

نديـ وجورج وريموف

-

طوابؽ2000/ 7 :ـ2

االدارة

2927

المزرعة

بدارو

خاضع

حداد

طبلؿ ولؤي وباسؿ
ومنى وعصاـ وطارؽ
الصفار

طوابؽ860/ 4 :ـ2

خاضع

يتـ حاليا استبدالو بمكتب في مقر االتحاد

28,219,142

إيجار قبؿ تاريخ

32,663,176

1992/7/23

301,600,000

حسف مغنية

طريؽ المطار

وزارة العمل
-

179,249,146

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

الدورة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

وانصاؼ ولطيفة
السعيدي

االشرفية

وزارة العمل
-

عدد الطوابؽ 654 4:ـ2

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

ناصر وعارؼ

السعيدي

وزارة العمل
-

-

1992/7/23
كامؿ المبنى

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

عدد الطوابؽ 4856 9:ـ2

ورثة بييج غندور

بئر حسف

وزارة العمل
-

إيجار قبؿ تاريخ

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

328,193,418

خاضع

كامؿ المبنى

وزارة العمل
الصندوق الوطني

1992/7/23

دولمي وكريس ووليـ

65,172,596

وايمي الريس

23/150

العمالي العاـ

خاضع

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة العمل
191

الصندوق الوطني

االدارة

12

برج حمود

وزارة العمل
192

-

االدارة

2295

حارة حريؾ

وزارة العمل
193

-

االدارة

2227

المصيطبة

وزارة العمل
194

-

االدارة

1228

شحيـ

وزارة العمل
195

-

573

بيت الديف

196

573

بعبدات

197

1741

الخنشارة

198

3458

شكا

199

لمضمان االجتماعي

نقابة الميندسيف ممثمة
بالنقيب جاد تابت

ابراىيـ وىبة وعواطؼ
عبد الرحيـ

محمد ابو حمداف

فكتوريا لبكي وعبدو
قرباني

-

طابؽ واحد 263ـ2

بشارة وطوني صميبا

-

طابؽ واحد 560ـ2

لوريس ضاىر

شكا

وزارة العمل
-

صولي

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

جياد وسامر وزياد

بتغريف

وزارة العمل
-

البير صايغ

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

طابؽ واحد 145ـ2

بعبدات

وزارة العمل
-

-

طابؽ واحد 323ـ2

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

مونيؾ مزنر وماري

بيت الديف

وزارة العمل
-

(السادة)

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

طابؽ ونصؼ 380ـ2

شحيـ

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

طوابؽ720/ 3 :ـ2

نقابة الميندسيف

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

طابؽ واحد 800ـ2

حارة حريؾ

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

طابؽ واحد 1116ـ2

برج حمود

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

االدارة

1695

البتروف

البتروف

طابؽ واحد 265ـ2

رشواف رشواف وغادة
شيباف

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

إيجار بعد تاريخ

ليرة لبنانية

226,200,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

75,000,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

202,500,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

22,000,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

18,000,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

13,000,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

13,000,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

13,591,261

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

30,000,000

1992/7/23

24/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة العمل
200

الصندوق الوطني

2963

أميوف

201

االدارة

15

حمبا

وزارة العمل
202

-

االدارة

995-996

زغرتا

وزارة العمل
203

-

4134

بشري
ّ

وزارة العمل
204

-

دير االحمر

205

اليرمؿ

206

المبوة

-

30,000,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

40,000,000

1992/7/23

إيجار بعد تاريخ

7,000,000

1992/7/23

غير خاضع

غير خاضع

غير خاضع

يجري البحث عف بديؿ

طابؽ واحد 120ـ2

مقدـ مف بمدية دير االحمر

بمدية دير االحمر

-

مقدـ مف سرايا اليرمؿ

سرايا اليرمؿ

-

صالة 45ـ2

مقدـ مف بمدية المبوة

بمدية المبوة

مقدـ مف مؤسسة كيرباء لبناف

مؤسسة كيرباء لبناف

الكيرباء

وزارة العمل

لمضمان االجتماعي

-

-

لمضمان االجتماعي

208

إيجار بعد تاريخ

االدارة

الصندوق الوطني

-

1992/7/23

المبوة

وزارة العمل

الصندوق الوطني

12,500,000

غير خاضع

االدارة

لمضمان االجتماعي

207

إيجار بعد تاريخ

اليرمؿ

وزارة العمل
-

بشري

بدء

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

طابؽ واحد 137ـ2

غساف قيصر كيروز

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

دير االحمر

وزارة العمل
-

وطنوس فرنجية

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

جرجس ولينا ولبيانا

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

عدد الطوابؽ 597 2:ـ2

زغرتا

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

560ـ2

محمد ىشاـ العبد اهلل

حمبا

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

-

طابؽ واحد 240ـ2

ورثة جورج سعيفاف

اميوف

وزارة العمل
-

(السادة)

االدارة

لمضمان االجتماعي

الصندوق الوطني

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

االدارة

راس بعمبؾ

-

مقدـ مف مطرانية رأس بعمبؾ

مطرانية راس بعمبؾ

راس بعمبؾ

25/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة العمل
209

-

زحمة

الصندوق الوطني

-

الباشورة

-

عدد الطوابؽ 4:

ممؾ الصندوؽ

ممؾ الصندوؽ

-

ستة و سفمي 5112ـ2

غير مشغوؿ بانتظار عممية تأىيؿ شاممة

ممؾ الصندوؽ

الباشورة

لمضمان االجتماعي
وزارة الداخمية والبمديات
211

بدء

االدارة

الصندوق الوطني

-

إنتياء

ليرة لبنانية

القبيات
273

حي الزوؽ

العام

مكاتب ومركز

جيدة وصالحة

منامة

لبلستعماؿ

190ـ2

جبرائيؿ قسطوف

1980/08/16

2020/12/31

5,912,000

وزارة الداخمية والبمديات
212

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

-

القسـ 2577

المديرية العامة لالمن

رقـ 7

شمسطار العقارية

مكاتب ومركز

جيدة وصالحة

منامة

لبلستعماؿ

خاضع

3,150,000

غير خاضع
160ـ2

موسى حسف شحيتمي

2012/01/01

2020/12/31

7,000,000

يجدد العقد سنوياً

2,500,000

بموافقة الطرفيف

العام
استعماؿ مساحة
معينة مف سطح

وزارة الداخمية والبمديات
213

المديرية العامة لالمن

البناء القائـ عمى

116

حاريصا العقارية

الجمعية البوليسية

العقار 116

جيدة وصالحة

النشاء شبكة

لبلستعماؿ

4ـ 2

ممثمة بوكيميا العاـ
االب مرواف سعد

غير خاضع
2011/03/05

2021/03/04

9,000,000

يجدد العقد سنوياً ًً
بموافقة الطرفيف

سيدي

ميكروويفية لربط

العام

مراكزه ببعضيا
البعض

وزارة الداخمية والبمديات
214

المديرية العامة لالمن

316

شحيـ العقارية

مكاتب ومركز

جيدة وصالحة

منامة

لبلستعماؿ

العام

175ـ 2باإلضافة الى قسـ
مف الطابؽ الثاني بمساحة
100ـ2

احمد عبد الرؤوؼ
الحجار

غير خاضع
2009/05/01

2020/12/31

12,000,000

215

-

725

حاصبيا العقارية -

مكاتب ومركز

جيدة وصالحة

حارة القبو

منامة

لبلستعماؿ

220ـ2

ورثة خالد وعصاـ
حمداف

غير خاضع
2006/01/01

2020/12/31

10,800,000

216

المديرية العامة لالمن
العام

يجدد العقد سنوياً

3,200,000

بموافقة الطرفيف

العام
وزارة الداخمية والبمديات

يجدد العقد سنوياً

2,300,000

بموافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة لالمن

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

زحمة

وزارة العمل

المديرية العامة لالمن

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

االدارة

لمضمان االجتماعي

210

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

رمزية فضؿ فرحات

963

برج البراجنة العقارية

مكاتب ومركز

جيدة وصالحة

منامة

لبلستعماؿ

900ـ2

ونضاؿ وريما وسمر
عارؼ فرحات وبساـ

1985/07/26

2020/12/31

وحسيف عادؿ فرحات

26/150

12,093,000

خاضع

4,300,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة الداخمية والبمديات
217

المديرية العامة لالمن

255

بيت الديف العقارية

مكاتب ومركز

جيدة وصالحة

منامة

لبلستعماؿ

441ـ2

السيد لحود روبير
زيداف لحود

218

المديرية العامة لالمن

زحمة
105-106

حوش الزراعنة

العام
وزارة الداخمية والبمديات
219

المديرية العامة لالمن

مركز لبلمف العاـ

جيدة وصالحة

في زحمة

لبلستعماؿ

2012/09/01

2020/12/31

18,000,000

2386

بعبدا العقارية

220

545-543

مزرعة يشوع

االستعماالت لكؿ

جيدة وصالحة

ما يتعمؽ بعمؿ

لبلستعماؿ

معيد لبلمف العاـ

جيدة وصالحة
لبلستعماؿ

العام
وزارة الداخمية والبمديات
221

المديرية العامة لالمن

غير خاضع
2003/08/01

2020/12/31

35,725,000

مكاتب تابعة

3842

األشرفية

لممديرية العامة
لبلمف العاـ

العام

جيدة وصالحة
لبلستعماؿ

يجدد العقد سنوياً

5,000,000

بموافقة الطرفيف
غير خاضع

مساحة اجمالية  675ـ2

بمدية بعبدا  -المويزة

2015/07/14

2020/08/18

40,000,000

يجدد العقد سنوياً

4,000,000

بموافقة الطرفيف

االمف العاـ

العام
-

ممثمة بشخص رئيسيا

يجدد العقد سنوياً

2,500,000

بموافقة الطرفيف

متعدد

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة لالمن

1075ـ2

بمدية زحمة  -معمقة -

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

غير خاضع

العام
وزارة الداخمية والبمديات

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مساحة البناء  3850ـ2

اوجانيا الشييرة نياد

مساحة العقارات المستأجرة

ضومط وجوزؼ

 3412ـ2

ضومط

1975/12/02

2020/12/31

89,079,000

خاضع

10,500,000

غير خاضع
 667ـ2

حممي عمي قبيسي

2005/04/01

2020/12/31

174,825,000

يجدد العقد سنوياً

5,550,000

بموافقة الطرفيف

العقار  780متعدد
اإلستعماالت لكؿ

وزارة الداخمية والبمديات
222

المديرية العامة لالمن

ما يتعمؽ بعمؿ

780-782

المزرعة

األمف العاـ ,العقار
 782مركز عمؿ

العام

جيدة وصالحة
لئلستعماؿ

غير خاضع
 1193ـ2

محمد سميح غدار

2015/06/01

2020/12/31

199,800,000

يجدد العقد سنوياً

6,000,000

بموافقة الطرفيف

لممديرية العامة
لؤلمف العاـ

وزارة الداخمية والبمديات
223

المديرية العامة لالمن
العام

متعدد

4885

االشرفية

اإلستعماالت لكؿ

جيدة وصالحة

ما يتعمؽ بعمؿ

لئلستعماؿ

األمف العاـ

غير خاضع

حسف حطيط بصفتو
 1862ـ2

رئيساً لشركة ذو

2016/08/28

2020/08/27

بريدج تاور ش.ـ.ؿ.

444,000,000

يجدد العقد سنوياً
بموافقة الطرفيف

27/150

9,000,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الداخمية والبمديات
224

المديرية العامة لالمن

متعدد

4809

المصيطبة

225

المديرية العامة لالمن
العام

أمبلؾ عامة
تحت جسر

األشرفية

الرئيس اليراوي

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

قاسـ محمد سعد

اإلستعماالت لكؿ

جيدة وصالحة

ما يتعمؽ بعمؿ

لئلستعماؿ

 1239ـ2

بصفتو المدير العاـ
لشركة KAF

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع
2019/09/25

2020/09/24

يجدد العقد سنوياً

666,000,000

بموافقة الطرفيف

Investment SAL

األمف العاـ

العام
وزارة الداخمية والبمديات

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

غير خاضع

مرآب لآلليات

 2300ـ2

العسكرية

بمدية بيروت

1999/10/05

يجدد العقد سنوياً

621,000,000

2,000,000

تخميف قديـ

بموافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
226

المديرية العامة

187

سوؽ الغرب

مخفر سوؽ الغرب

وسط

طابؽ  -مساحة  290ـ2

بمدية سوؽ الغرب

1962/01/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

1,662,914

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
227

المديرية العامة

2500

قبر شموؿ

فصيمة ومرآب قبر
شموؿ

وسط

طابؽ  -مساحة  195ـ2

ورثة اميف توفيؽ جابر

1962/01/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

2,709,038

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
228

المديرية العامة

1460

رشميا

مخفر ومرآب رشميا

وسط

طابؽ  -مساحة  255ـ2

انطواف يوسؼ بو نجـ
الحمو

1971

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

2,831,512

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
229

المديرية العامة

1838

المديرج

مخفر المديرج

وسط

طابؽ  -مساحة  208ـ2

انطواف رومانوس سعد

1974/01/02

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

4,756,941

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
230

المديرية العامة

1162

صوفر

مخفر صوفر

وسط

طابؽ  -مساحة  237ـ2

فانزيموس شاكر
الخوري

1977

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

2,548,361

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
231

المديرية العامة

659

بحمدوف

مخفر بحمدوف

وسط

طابؽ  -مساحة  200ـ2

اسامة ذوقاف كرباج

1973/05/21

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

5,663,025

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
232

المديرية العامة
لقوى االمن الداخمي

طابؽ اوؿ مع غرفة في

283

بيت الديف

سرية بيت الديف

جيدة

الطابؽ االرضي مساحة
 200ـ2

ايمي رجا حاتـ -
انطواف الياس حاتـ

2001/09/29

2022/09/29

28/150

9,500$

غير خاضع

5,200,000

االدارة بصدد استحداث مبنى جديد

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

وزارة الداخمية والبمديات
233

المديرية العامة

459

المختارة

مخفر وغرفة
ونظارة المختارة

وسط

طابؽ  -مساحة  120ـ2

234

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

سركيس ورثة جرجس
نعوـ سركيس بشارة

1952/11/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

7,538,543

خاضع

2,600,000

انطواف سركيس

لقوى االمن الداخمي
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

ورثة بشارة نعوـ

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

ورثة بشارة نعوـ

459

المختارة

مرآب مخفر
المختارة

وسط

مرآب

سركيس ورثة جرجس
نعوـ سركيس بشارة

1980/01/17

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

1,075,015

خاضع

1,950,000

انطواف سركيس

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
235

المديرية العامة

644

كفرحيـ

مخفر ومرآب
كفرحيـ

جيدة

طابؽ  -مساحة  150ـ2

وليد ابو خزاـ

1956/09/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

5,989,369

خاضع

4,550,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
236

المديرية العامة

2127

شحيـ

فصيمة ومرآب
وسجف شحيـ

اسامة رامز عويدات
جيدة

طابؽ  -مساحة 351ـ2

مازف محمد نسيب

1968/06/11

عويدات

لقوى االمن الداخمي

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

3,106,985

خاضع

7,600,000

وزارة الداخمية والبمديات
237

المديرية العامة

360

برجا

مخفر برجا

وسط

طابؽ  -مساحة  215ـ2

بمدية برجا

1995/07/22

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

2,600,000

1,500,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
238

المديرية العامة

717

عيف زحمتا

فصيمة ومخفر
عيف زحمتا

جيدة

طابؽ  -مساحة  267ـ2

بمدية عيف زحمتا

1954/05/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

4,454,593

خاضع

5,200,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
239

المديرية العامة

738

عيف زحمتا

مرآب مخفر عيف
زحمتا

جيدة

غرفة في طابؽ أرضي ومرآب

ىيمدا طعمة مشنتؼ

1960/11/23

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

883,848

خاضع

1,950,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
240

المديرية العامة

ريموف وناصيؼ

817/5

مجد المعوش

مخفر مجد المعوش

جيدة

طابؽ  -مساحة  130ـ2

سيموف مرىج
وانطواف

1970/07/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

1,112,834

خاضع

2,600,000

وحرفوش الفرد مرىج

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
241

المديرية العامة

819

مجد المعوش

مرآب مخفر مجد
المعوش

جيدة

مرآب

ورثة جرجس مرىج

1970/07/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

لقوى االمن الداخمي

29/150

398,331

خاضع

1,950,000

اإلدارة بصدد إستحداث مبنى

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
242

المديرية العامة

211

الباروؾ

مخفر الباروؾ

جيدة

طابؽ  -مساحة  190ـ2

ورثة اميف وفؤاد بيراؽ

1968/01/17

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

2,589,154

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
رضا ويس ار كامؿ

وزارة الداخمية والبمديات
243

المديرية العامة

خضر -ميى ومي

فصيمة بعقميف

1631

بعقميف

سابقا عيادة صحة
عامة تابعة لمركز

وىالة ومنى وصوفيا
جيدة

طابؽ  -مساحة  356ـ2

حسيف زحبلف -

السعديات الطبي

لقوى االمن الداخمي

فريد خضر  -وىيبة

1995/10/16

2022/10/19

12,000,000

غير خاضع

2,600,000

البحث عف مكاف بديؿ مف قبؿ الفصيمة
المعنية

عماد ووائؿ ومكرـ
وامؿ نديـ خضر

وزارة الداخمية والبمديات
244

المديرية العامة

237

حارة حريؾ

فصيمة حارة حريؾ

جيدة

طابؽ  -مساحة  170ـ2

احمد عباس محمد
ناصر الديف

1963/07/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

6,288,838

خاضع

5,200,000

يوجد قرار قضائي باالخبلء

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
245

المديرية العامة

3908

األوزاعي

فصيمة االوزاعي

وسط

طابؽ  -مساحة  310ـ2

وىبي محسف وىبي
الموسوي

1970/10/30

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

5,018,976

خاضع

520,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
246

المديرية العامة

القسـ 858/13

الشياح

مخفر الشياح

وسط

طابؽ  -مساحة  110ـ2

صبلح الديف محمد
عمي مسكي

1971

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

4,515,062

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
247

المديرية العامة

جانيت فيد االعور

3069

قرنايؿ

مخفر قرنايؿ

جيدة

طابؽ  -مساحة  270ـ2

(احد ورثة شاىيف فيد

1951

االعور)

لقوى االمن الداخمي

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

4,017,868

خاضع

4,550,000

وزارة الداخمية والبمديات
248

المديرية العامة

24

قبيع

مخفر قبيع

وسط

طابؽ  -مساحة  146ـ2

شوقي يوسؼ زيف
الديف

1954

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

3,181,852

خاضع

4,550,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
249

المديرية العامة

1350

حمانا
ّ

فصيمة ومخفر
حمانا

جيدة

طابؽ  -مساحة  305ـ2

انطواف فارس فرحات
وفلاير سميماف شبيب

االدارة بصدد االخبلء بانتظار صدور
1963

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

5,643,829

خاضع

5,200,000

قرار مف قبؿ مقاـ مجمس الوزراء بفسخ
العقد

لقوى االمن الداخمي

30/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
250

المديرية العامة

1751

راس المتف

مخفر ومرآب راس
المتف

جيدة

طابؽ  -مساحة  175ـ2

ميرانور وماريا مرواف
نجيب صالحة

1952

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

18,477

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
251

المديرية العامة

1770

الحدث

فصيمة الحدث

جيدة

طابؽ  -مساحة  125ـ2

وداد ابراىيـ داغر

2005/06/20

8,400$

2020/06/20

غير خاضع

2,600,000

سيتـ نقميا الى معيد الوروار

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
252

المديرية العامة

158

رياؽ

فصيمة رياؽ

وسط

طابؽ  -مساحة  216ـ2

الياس وربيع وربيعة
جورج شبابي

1963/01/19

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

6,593,424

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
253

المديرية العامة

سييؿ وراغدة نسيب

323

مشغرة

مخفر مشغرة

وسط

طابؽ  -مساحة  120ـ2

ابراىيـ

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
254

المديرية العامة

غطاس وتيريز فوزي

1959/02/24

323

مشغرة

مرآب وغرفة منامة
لرئيس مخفر مشغرة

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

3,181,852

خاضع

2,600,000

سييؿ وراغدة نسيب
وسط

مرآب

غطاس وتيريز فوزي

1959/02/24

ابراىيـ

لقوى االمن الداخمي

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

1,115,328

خاضع

2,600,000

وزارة الداخمية والبمديات
255

المديرية العامة

1948

القرعوف

مخفر ومرآب
القرعوف

وسط

طابؽ
مساحة  140ـ2

بشير عمي عوض

1961/12/04

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

2,969,730

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
256

المديرية العامة

1441

زفتا

مخفر زفتا

وسط

طابؽ
مساحة  120ـ2

منيرة اسعد شاتيبل

1959/12/10

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

3,649,772

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
257

المديرية العامة

15

العديسة

مخفر العديسة

قديـ

طابؽ

احمد السيد رشيد

مساحة  120ـ2

الخميؿ

1962/01/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

2,723,371

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
258

المديرية العامة

15

العديسة

غرفة مستحدثة
لمخفر العديسة

قديـ

طابؽ

احمد السيد رشيد

مساحة  16ـ2

الخميؿ

1972/07/22

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

لقوى االمن الداخمي

31/150

537,747

خاضع

1,950,000

االدارة بصدد استحداث مبنى جديد

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
259

المديرية العامة

غير ممسوح

حوال

نقطة حراسة حوال

وسط

طابؽ
العديسة  259ـ2

نعيـ سميـ ايوب

2004/06/02

2019/06/02

غير خاضع

6,000,000

1,950,000

اقتراح ضميا الى مخفر ميس الجبؿ

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
260

-

30-3-2-1-

المديرية العامة

29

حاصبيا

فصيمة ومخفر
حاصبيا

قديـ

طابؽ
مساحة  140ـ2

عبلء حسف الحم ار

1985/03/16

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

1,554,932

5,200,000

يتـ استحداث مبنى جديد

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
261

-

30-3-2-1-

المديرية العامة

29

حاصبيا

مرآب فصيمة
ومخفر حاصبيا

قديـ

مرآب

عبلء حسف الحم ار

1964/05/25

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

4,085,056

1,950,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
262

المديرية العامة

غير ممسوح

رامية

مخفر ومرآب رامية

قديـ

طابؽ
مساحة  135ـ2

غزالي محمد صالح

1966

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

3,010,042

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
263

المديرية العامة

1044

عيف ابؿ

نقطة عيف ابؿ

وسط

طابؽ ارضي
مساحة  400ـ2

ماروف جورج دياب

2012/09/15

2021/09/15

غير خاضع

7,200,000

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
264

المديرية العامة

غير ممسوح

دبؿ

نقطة دبؿ

وسط

طابؽ
مساحة  150ـ2

وقؼ مار جرجس

2001/09/28

3,333$

2022/09/28

غير خاضع

1,950,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
265

المديرية العامة

غير ممسوح

رميش

مخفر رميش

وسط

طابؽ
مساحة  192ـ2

سعاد ماضي جريس

2006/01/03

3,600$

2021/01/03

غير خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
266

المديرية العامة

688

القميمة

فصيمة القميمة

وسط

طابؽ
مساحة  200ـ2

احمد غساف قبيسي

2010/03/11

2022/03/11

12,000,000

غير خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
267

المديرية العامة

1321

الز اررية

مخفر الز اررية

قديـ

طابؽ
مساحة  140ـ2

نبيو عمي مروه

1987/03/14

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

لقوى االمن الداخمي

32/150

431,926

خاضع

2,600,000

تركيزىا ضمف مخفر رميش الذي سيتـ
استحداثو

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الداخمية والبمديات
268

المديرية العامة

25

صفاريو

مخفر صفاريو

وسط

طابؽ
مساحة  160ـ2

كريسميف اميؿ عبود

1940

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

7,921,792

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
269

المديرية العامة

293

طورزيا

مخفر طورزيا

وسط

طابؽ

جوزؼ وكماؿ ميشاؿ

مساحة  180ـ2

صفير

1966/09/03

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

3,440,048

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
270

المديرية العامة

392

غبالة

مخفر غبالة

وسط

طابؽ

كبلدس ابو زيد زوجة

مساحة  220ـ2

نعمة اهلل البوف

1977/09/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

5,285,490

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
271

المديرية العامة

576

غزير

فصيمة ومرآب غزير

جيدة

طابقيف
مساحة  220ـ2

فادي حبيش

2001/01/19

$16,000

2022/01/19

غير خاضع

5,200,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
272

المديرية العامة

401

برمانا

فصيمة برمانا

وسط

طابؽ
مساحة  120ـ2

ىيبلنة طوبيا سبلمة

1969/04/23

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

4,979,143

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
ورثة الياس شكري
الخراط :جانيف -
نعمت  -كريستيف -

وزارة الداخمية والبمديات
273

المديرية العامة

704

بكفيا

فصيمة ومخفر بكفيا

وسط

طابؽ
مساحة  3050ـ2

لقوى االمن الداخمي

تريز ادموف طعمة
زوجة الياس خراط -

1969/05/07

سعاد شكري الخراط -

$6,000.96

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

2,600,000

في ار وليديا وروال وجاف
وجورج وميشاؿ ونواؿ
جوزؼ الخراط

وزارة الداخمية والبمديات
274

المديرية العامة

393

بتغريف

مخفر بتغريف

جيدة

طابؽ  -مساحة  120ـ2

وقؼ مار جرجس
لمروـ االرثوذوكس

1995/03/31

$6,000

2022/03/21

غير خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
275

المديرية العامة
لقوى االمن الداخمي

ورثة سمعاف الحداد

3691

بسكنتا

مخفر بسكنتا

وسط

طابقيف

ماري نجيب حداد

مساحة  320ـ2

واوالدىا مريـ ونوفؿ

1969/10/06

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

ونيممي وسمفيا

33/150

1,593,325.76

خاضع

2,600,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
276

المديرية العامة

331

ضيور شوير

مخفر ضيور شوير

وسط

ثبلث طوابؽ
مساحة  600ـ2

وديع فضؿ اهلل نصر

1993/08/06

$30,000

2020/08/06

غير خاضع

2,600,000

يوجد قطعات اخرى
النفوس واالمف العاـ

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
277

المديرية العامة

8/1059

الدكوانة

فصيمة الدكوانة

وسط

طابؽ

جاؾ يوسؼ منصور

مساحة  335ـ2

واكيـ

1974/08/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

4,955,147

خاضع

2,600,000

بصدد االخبلء بانتظار االنتياء مف تنفيذ
االشغاؿ في المبنى المقدـ مف البمدية

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
278

المديرية العامة

ورثة عبد الحميد

485

طرابمس

فصيمة باب الرمؿ

وسط

طابؽ

عريضة ممثمة

مساحة  450ـ2

بشخص محمد عبد
الحميد عريضة

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
279

المديرية العامة

شركة خير الديف عبد

466

الميناء

فصيمة الميناء

وسط

طابؽ

الوىاب واوالده

مساحة  250ـ2

ش.ـ.ؿ .وامنة عبد

لقوى االمن الداخمي

280

-

2007/02/28

2022/02/28

12,800,000

غير خاضع

5,200,000

ستتنتقؿ الى قصر عدؿ طرابمس القديـ

الوىاب اليندي

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة

1972/01/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

4,979,143

خاضع

5,200,000

فصيمة التؿ

14/1

التؿ

ومكتب السجؿ
العدلي والحوادث

وسط

طابقاف
مساحة  500ـ2

في طرابمس

لقوى االمن الداخمي

محمد عبد المطيؼ
كبارة وىند احمد واثؽ

1972/01/01

سنكري

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

17,924,915

خاضع

5,200,000

ستتنتقؿ الى قصر عدؿ طرابمس القديـ

وزارة الداخمية والبمديات
281

المديرية العامة

قسـ 746/ 14

طرابمس

فصيمة السويقة

وسط

طابؽ
مساحة  300ـ2

جميمة محمد شفيؽ

2002/04/03

2020/04/03

7,500,000

غير خاضع

5,200,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
282

المديرية العامة

3302

طرابمس

فصيمة أبي سم ار

وسط

طابؽ

ورثة فاروؽ قاسـ-

مساحة 150ـ2

عبداهلل و اسراء قاسـ

1980

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

10,750,150

خاضع

5,200,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
283

المديرية العامة

3934

دوما

مخفر وسجف دوما

وسط

طابؽ
مساحة  125ـ2

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
284

المديرية العامة
لقوى االمن الداخمي

فصيمة شكا (حاليا

83

اليري

مفرزة طوارئ
اميوف)

وسط

طابقاف
مساحة  200ـ2

اسكندر وناىيؿ اوالد
إميؿ بشير وكيميـ

1968/01/01

بشير بشير

شركة الترابة المبنانية

1967/01/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

34/150

4,779,977

2,125.23

خاضع

خاضع

7,800,000

5,200,000

ستتنتقؿ الى قصر عدؿ طرابمس القديـ

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
285

المديرية العامة

338

راس مسقا

مخفر ضير العيف

وسط

طابؽ
مساحة  150ـ2

رامي يوسؼ بو فراعة

2010/03/11

2019/03/11

7,500,000

غير خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
286

المديرية العامة

799

حصروف

مخفر ومرآب
حصروف

وسط

طابؽ
مساحة  125ـ2

جاكميف جريح

1973/01/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

2,987,485.67

خاضع

4,550,000

لقوى االمن الداخمي
ورثة فرنجية صفير:

وزارة الداخمية والبمديات
287

المديرية العامة

2980

حدث الجبة

مخفر حدث الجبة

وسط

طابؽ
مساحة  120ـ2

لقوى االمن الداخمي

جورج وصفير والياس
وسميا ونياد

1962

احفادىا :كاروليف

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

4,300,559.90

خاضع

2,600,000

وىيفاء شاكر حبيب

وزارة الداخمية والبمديات
288

المديرية العامة

3017

الجبة
حدث ّ

مرآب مخفر حدث
الجبة

وسط

مرآب

ورثة اغناطيوس
عريضة

1962

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

806,261.24

خاضع

1,950,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
289

المديرية العامة

2093

بشري
ّ

مخفر بشري

وسط

طابؽ
مساحة  200ـ2

يوسؼ طنوس طوؽ

2011/11/15

2020/11/15

7,000,000

غير خاضع

13,000,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
290

المديرية العامة

5954

األرز

مخفر ومرآب األرز

وسط

طابؽ
مساحة  120ـ2

ورثة ادوار حكيـ رحمة

1972/02/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

4,779,977.29

خاضع

4,550,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
291

المديرية العامة

342

بينو

مخفر بينو

وسط

طابؽ
مساحة  150ـ2

ورثة سميـ البيطار

1967

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

3,505,316.68

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
292

المديرية العامة

35

العبودية

مخفر العبودية

وسط

طابؽ

مرساؿ انطونيوس

مساحة  160ـ2

القاضي

1961/01/15

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

5,303,087.18

خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
293

المديرية العامة

36

العبودية

مرآب مخفر
العبودية

وسط

مرآب

احمد ابراىيـ اليضاـ

1963/09/13

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

لقوى االمن الداخمي

35/150

573,341.32

خاضع

1,950,000

البحث عف مكاف بديؿ

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الداخمية والبمديات
294

المديرية العامة

816

برقايؿ

مخفر ومرآب برقايؿ

وسط

طابؽ
مساحة  170ـ2

رباب المرعب

1980/01/19

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

3,628,175.53

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
295

المديرية العامة

628

القبيات

فصيمة ومخفر
القبيات

وسط

طابؽ
مساحة  120ـ2

رشيد الضاىر

1951

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

8,995,571.73

5,200,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
296

المديرية العامة

628

القبيات

سجف القبيات

وسط

طابؽ
مساحة  120ـ2

رشيد الضاىر

1959

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

3,393,975.84

5,200,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
297

المديرية العامة

636

الرميمة

مخفر الرميمة

وسط

طابؽ

روزة انطونيوس عازار

مساحة  150ـ2

تيريز انطونيوس عازار

1964

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

3,870,053.90

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
298

المديرية العامة

636

الرميمة

مرآب مخفر الرميمة

وسط

مرآب

روزة انطونيوس عازار
تيريز انطونيوس عازار

1964

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

1,075,014.97

1,950,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
299

المديرية العامة

2069

السفيرة

مخفر السفيرة

جيدة

طابؽ
مساحة  120ـ2

محمد محمود ىرموش

1968

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

1,194,994.31

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
300

-

974/4 -

المديرية العامة

974/9

كرمسدة

مخفر سبعؿ

وسط

طابؽ

بساـ وبارولس وفكتور

مساحة  175ـ2

ولوراف عزيز صواف

2001/06/20

$7,000

2022/06/20

غير خاضع

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
301

المديرية العامة

20

سير

فصيمة ومخفر
وسجف سير الضنية

جيدة

طابؽ
مساحة  200ـ2

لقوى االمن الداخمي

ورثة مصطفى درباس
ممثبل بابنو محمود

1971

درباس

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

8,763,290.40

خاضع

13,000,000

وزارة الداخمية والبمديات
302

المديرية العامة

214

المبوة

مخفر ومرآب المبوة

جيدة

طابؽ
مساحة  140ـ2

محمد حسيف جنببلط

2014/08/21

2020/08/21

لقوى االمن الداخمي

36/150

4,500,000

غير خاضع

2,600,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
303

المديرية العامة

732

يونيف

مخفر ومرآب يونيف

وسط

طابؽ
مساحة  150ـ2

سعيد محمد درة

1980/02/29

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

2,418,783.69

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
304

المديرية العامة

26/25

حدث بعمبؾ

مخفر حدث بعمبؾ

وسط

طابؽ
مساحة  130ـ2

ادغار منير معموؼ

1979/07/02

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

2,015,653.07

2,600,000

يتـ استحداث مبنى

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
305

المديرية العامة

1340

برقا

مخفر ومرآب الراـ

وسط

طابؽ
مساحة  100ـ2

يوسؼ بولس جعجع

1966/04/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

3,440,047.92

4,550,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
306

المديرية العامة

1547

نبحا

مخفر ومرآب نبحا

وسط

طابؽ
مساحة  140ـ2

جرجس حنا كيروز

1961/03/15

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

6,571,668.92

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
307

المديرية العامة

355

معربوف

مخفر معربوف

وسط

طابؽ
مساحة  140ـ2

محمد توفيؽ يحي

1979/01/01

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

2,150,029.95

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
308

المديرية العامة

355

معربوف

كاراج اليواء آليات
مخفر معربوف

جيدة

كاراج
بمساحة /38/ـ2

محمد توفيؽ يحي

2015/12/08

2021/12/03

غير خاضع

4,800,000

1,000,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
309

المديرية العامة

373

اليرمؿ

مخفر ومرآب
القصر

وسط

طابؽ
مساحة  150ـ2

عمي محمد جعفر

1995/03/25

2022/03/22

غير خاضع

5,000,000

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
310

المديرية العامة

سرية جب جنيف

2292

جب جنيف

وبعض قطعات

جيدة

قوى االمف الداخمي

لقوى االمن الداخمي

طابؽ سفمي وارضي واوؿ -

محمد سعيد الحاج

كؿ طابؽ حوالي 800ـ2

احمد

2017/09/12

$48,000

2020/09/12

غير خاضع

4,000,000

وزارة الداخمية والبمديات
311

المديرية العامة

2679

شكا

مخفر شكا البحري

وسط

طابؽ

نسيبة يوسؼ جرجس

مساحة  140ـ2

حنا

1977

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

لقوى االمن الداخمي

37/150

6,040,560.34

خاضع

2,600,000

يتـ استحداث مجمع جديد

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
312

المديرية العامة

2679

شكا

مفرزة شواطئ
الشماؿ

وسط

طابؽ

نسيبة يوسؼ جرجس

مساحة  140ـ2

حنا

1979

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

4,031,306.15

5,200,000

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
313

المديرية العامة

مفرزة شواطئ جبؿ

78/19

جونيو

لبناف
 +مخفر جونيو

وسط

طابؽ
مساحة  150ـ2

االف ايميا درغاـ

1975/06/15

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

7,361,932.91

البحري

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
314

المديرية العامة

7,800,000

1009

األشرفية

موقؼ آلليات قوى
االمف الداخمي

جيدة

باحة
مساحة  1265ـ2

غير خاضع
ايمف توفيؽ الحمبي

2014/11/14

$60,000

2019/12/31

(يجدد كؿ ستة

1,000,000

أشير)

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
315

المديرية العامة

757

األشرفية

فصيمة طريؽ الشاـ

وسط

طابقيف  -مساحة  236ـ2

كمود وليمياف ورينيو
واوديؿ جورج طرابمسي

سيتـ نقؿ الفصيمة
1982/01/17

يجدد تمقائياً بقوة القانوف

خاضع

32,760,075

5,200,000

فور استحداث الطابؽ االضافي

لقوى االمن الداخمي
وزارة الداخمية والبمديات
316

المديرية العامة

موقع برج كرـ

613

األشرفية

التابع لمصمحة

سطح موقع برج كرـ وفسحة
وسط

االتصاالت االشرفية

لقوى االمن الداخمي

()6x3
طابؽ ()17

نياد كرـ زوجة كارؿ
دوري

الى مبنى سرية سير بيروت

2016/04/12

$30,000

2020/04/12

غير خاضع
(يجدد كؿ سنتيف)

1,000,000

وزارة الداخمية والبمديات
317

المديرية العامة

4781

األشرفية

موقؼ آليات لقوى
االمف الداخمي

جيدة

باحة  -مساحة  1850ـ2

شركة ليباف بارؾ

2016/12/07

2019/12/31

105,600,000

غير خاضع
(يجدد سنوياً)

2,600,000

لقوى االمن الداخمي
تـ تخفيض

وزارة الداخمية والبمديات
318

)%40( 30,150,000

-

ضيور الشوير

المديرية العامة

57,357,000

مخفر ضيور شوير

سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37

لقوى االمن الداخمي

تاريخ 2019/12/3

وزارة الداخمية والبمديات
319

المديرية العامة لمدفاع
المدني

مف بدالت اإليجار

760

فرف الشباؾ
عيف الرمانة

مكاتب دفاع مدني

متوسط

11/طابؽ 2500ـ2

نقوال جورج بيضا

1974/01/06

إيجار سنوي

االدارة المركزية

38/150

59,009,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة الداخمية والبمديات
320

المديرية العامة لمدفاع

بيروت 973

األشرفية الرميؿ

مركز الدفاع المدني

متوسط

طابؽ اوؿ150/ـ2

رياض نقوال يونس
فيكتور منصور

18/12/1995

إيجار سنوي
31/12/2019

18,002,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
321

-

جبؿ 867

المديرية العامة لمدفاع

لبناف

الحدث

مركز الدفاع المدني

متوسط

طابؽ ارضي
150ـ2

كبلاير و ايمي مجاعص

1982/01/01

إيجار سنوي
31/12/2019

11,311,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
322

المديرية العامة لمدفاع

الجنوب 1

صيدا الوسطاني

مركز الدفاع المدني

متوسط

250ـ/ 2طابؽ رابع

جماؿ ترست بنؾ

1968/01/01

إيجار سنوي
31/12/2019

5,974,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
323

المديرية العامة لمدفاع

طابقاف

النبطية 153

النبطية/النبطية التحتا مركز الدفاع المدني

متوسط

+مرآب

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
324

المديرية العامة لمدفاع

275ـ/ 2ارضي و عموي

وضاح فخر الديف

1982/01/01

زحمة
البقاع 659

-

العميد الركف شحاده

مركز الدفاع المدني

متوسط

369ـ / 2طابؽ شقتيف

عيراني

لمعمقة

المدني

معموؼ و زوجتو نور

25/04/1975

إيجار سنوي
31/12/2019

إيجار سنوي
31/12/2019

9,214,000

56,259,000

وزارة الداخمية والبمديات
325

المديرية العامة لمدفاع

البقاع 176

رياؽ

مركز الدفاع المدني

متوسط

160ـ/ 2طابؽ ثاف  +مرآب

عفاؼ شوقي كعدي

1967/01/01

إيجار سنوي
31/12/2019

9,559,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
326

المديرية العامة لمدفاع

بعمبؾ
البقاع 1601

-

مركز الدفاع المدني

متوسط

دورس

المدني

طبقان
250ـ/ 2طابؽ أرضي و أوؿ

محمد عمي عبد الساتر

25/04/1975

إيجار سنوي
31/12/2019

28,354,000

وزارة الداخمية والبمديات
327

-

73مقسـ65

المديرية العامة لمدفاع

الشماؿ

طرابمس التؿ

مركز الدفاع المدني

متوسط

250ـ / 2طابؽ ثالث

ورثة الدكتور راسـ
الذوؽ

1967/01/01

إيجار سنوي
31/12/2019

9,559,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
328

المديرية العامة لمدفاع

1/3/1993
1096

حاصبيا

مركز الدفاع المدني

متوسط

150ـ 2و موقؼ لآلليات

مينا أبو رافع

01/03/1993

سنوي 31/12/2019

المدني

39/150

4,000,000

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة الداخمية والبمديات
329

المديرية العامة لمدفاع

2045

جب جنيف

مركز الدفاع المدني

متوسط

شقة 7غرؼ مع مطبخ
وموقؼ

محمد رسبلف قدورة

13/05/1991

سنوي 31/12/2019

4,500,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
330

المديرية العامة لمدفاع

2947

شمسطار

مركز الدفاع المدني

متوسط

شقة  4غرؼ

عباس العزيز

13/08/1991

سنوي 31/12/2019

7,200,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
331

المديرية العامة لمدفاع

868

القبيات

مركز الدفاع المدني

متوسط

شقة  4غرؼ ومطبخ
ومنتفعاتو

يوسؼ الغزيري

1985/10/12

سنوي 31/12/2019

12,000,000

المدني
وزارة الداخمية والبمديات
332

الصندوق التعاوني
لممختارين في لبنان

173,400,000ل.ل.لمسنوات
القسـ /5/
العقار رقـ

مخصص لمكاتب

األشرفية

ومستودعات

مكرـ فيميب سركيس
جيدة

523ـ2

كريـ فيميب سركيس

1905/07/10

2024/09/04

جوزيؼ فيميب سركيس

مقر الصندوؽ

4878

الثالث األولى
و
190,740,000ل.ل .لمسنوات
الثالث الثانية

فرع األوزاعي
األرض مخصصة

وزارة الداخمية والبمديات
333

ىيئة إدارة السير

3908

واآلليات والمركبات

الشياح العقارية

لمكشؼ عمى

-

السيارات إضافة

أوزاعي المرامؿ

الى إجراء

عمي قاسـ ناصر
أرض 800ـ2

محمود قاسـ ناصر

سنوي 2019/12/31

39,900,000

ناصر قاسـ ناصر

إمتحانات السوؽ
العممية
فرع األوزاعي

وزارة الداخمية والبمديات
334

ىيئة إدارة السير

3908

واآلليات والمركبات

الشياح العقارية

ط أرضي:

-

مخصصة لؤلرشيؼ

أوزاعي المرامؿ

ط  :1مخصص
كمكاتب لمموظفيف

حالة البناء
يرثى ليا و
بحاجة ماسة

أكرـ حسيف ناصر
بناء مف طابقيف 1100ـ2

ميدي حسيف ناصر

سنوي 2019/12/31

118,370,000

لطيفة حسيف ناصر

لصيانة شاممة

وزارة الداخمية والبمديات
335

ىيئة إدارة السير

24

طريؽ عاـ النبطية
كفرجوز

وسط

بناء طابؽ 550/ 2ـ2

رفيؽ حسيف بسمة

أرض 150ـ2

حسيف محمد بسمة

سنوي 2019/8/1

واآلليات والمركبات

40/150

42,560,000

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

وزارة الداخمية والبمديات
336

ىيئة إدارة السير

5110
القسـ 5

واآلليات والمركبات

المنطقة العقارية

عاليو
حي البيسيف

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

فرع عاليو
شقة مخصصة
كأرشيؼ ومكاتب

وسط

110ـ 2طابؽ أرضي عبارة

بساـ ابراىيـ جماؿ

عف شقة  4غرؼ

الديف

سنوي 2019/5/26

10,274,000

لمموظفيف

سنوي (بانتظار الموازنة
وزارة الداخمية والبمديات
337

-

5110

ىيئة إدارة السير

القسـ 4

واآلليات والمركبات

عاليو
حي البيسيف

فرع عاليو
شقة مخصصة
كأرشيؼ و مكاتب

وسط

60ـ 2طابؽ أرضي عبارة
عف شقة غرفتاف و منافعيما

لمموظفيف

لئلعبلف عف طمب

جمانا عمي شييب

استئجار مأجور جديد وفقا

بساـ ابراىيـ جماؿ

إلحالة إدارة األبحاث و

الديف

12,600,000

التوجيو في مجمس الخدمة
المدنية)

قسـ زحمة
ط أوؿ:مخصص

وزارة الداخمية والبمديات
338

ىيئة إدارة السير

630

واآلليات والمركبات

زحمة

لمكشؼ عمى

-

السيارات

حوش األمراء

ط عموي:مخصص

وسط

ط أرضي  290,4ـ2

ميشاؿ ديب صدقة

ط عموي  90,6ـ2

عصاـ ديب صدقة

سنوي 2019/12/31
20329000

إلمتحانات السوؽ
الشفيية
قسـ زحمة

وزارة الداخمية والبمديات
339

ىيئة إدارة السير

630

واآلليات والمركبات

زحمة

ط أوؿ:مخصص

-

كمكاتب لمموظفيف

حوش األمراء

ط ثاني مخصص

وسط

ط أوؿ139:ـ2

ميشاؿ ديب صدقة

ط ثاني 330ـ2

عصاـ ديب صدقة

سنوي 2019/8/11

24,622,000

لؤلرشيؼ

وزارة الداخمية والبمديات
340

الشؤون السياسية
والالجئين

542/
قسـ799

مكاتب رسمية

الباشورة

مديرية شؤوف

جيدة

1800ـ2

البلجئيف

ديما و ربيع و لنا و
وسيـ رشيد الشعار

1971/02/28

2016/01/01

8,060,688

خاضع

ال يوجد

( شؤون الفمسطنيين)
وزارة الداخمية والبمديات
341

الشؤون السياسية
والالجئين

542/
قسـ799

مكاتب رسمية

الباشورة

مديرية شؤوف
البلجئيف

جيدة

1800ـ2

ديما و ربيع و لنا و
وسيـ رشيد الشعار

1971/02/28

2020/12/31

( شؤون الفمسطنيين)

41/150

5,284,680

خاضع

ال يوجد

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
342

الشؤون السياسية
والالجئين

542/
قسـ799

مكاتب رسمية

الباشورة

مديرية شؤوف

جيدة

1800ـ2

البلجئيف

ديما و ربيع و لنا و
وسيـ رشيد الشعار

1978/03/20

2020/12/31

40,604,000

خاضع

ال يوجد

( شؤون الفمسطنيين)

وزارة الداخمية والبمديات
343

الشؤون السياسية

مكاتب رسمية

قسـ2975/ 5

رأس بيروت

والالجئين
344

شوانا
3094

قائمقامية بشري
345

بشري
ّ

وزارة الداخمية والبمديات
-

العامة لشؤوف

جيدة

850ـ2

شاووؿ

2016/01/07

2020/06/30

150,750.000

غير خاضع

ال يوجد

$ 100,000

البلجئيف

وزارة الداخمية والبمديات
-

مقر المديرية

ىنري و ندى جوزؼ

167332000

قيمة البدؿ السنوي ما يعادؿ

1500

حاصبيا

قائمقامية حاصبيا

قائمقامية سراي
بشري

غير خاضع

خمس طوابؽ مع ساحات
جيدة

خمفية وامامية ومواقؼ

ىاني طنوس طوؽ

2019/09/02

2020/09/01

90,000,000

لمسيارات

مركز قائمقامية

بناء قديـ

حاصبيا

إعادة تأىيؿ

200ـ2

دائـ لحيف تاميف

5,000,000

البديؿ
2024

نيبؿ الحبمي

عقد اإليجار ال زاؿ في و ازرة الداخمية

15,000,000

وذلؾ لتوقيع الوزير

أمف العاـ
-

وزارة الداخمية والبمديات
346

-

مركز االحراش

98

البوشرية

الطابؽ االوؿ والثاني والثالث

-

والرابع والطابؽ الخامس غربي

قسـ الصحة

قائمقامية المتن

كتابنا رقـ /59إ لعدـ حاجة القائمقامية

30,483,842

رىبنة القمبيف االقدسيف

لممبنى

تنظيـ المدني
قائمقامية الشوؼ

وزارة الداخمية والبمديات
347

-

-

276

بيت الديف

طابؽ ارضي مؤلؼ مف

غرفة ادارة الكوارث

اربعة غرؼ مع منتفعات

 +تحضير لمعممية

قائمقامية الشوف

4,082,000

ورثة ناديا شيباف

االنتخابية

وزارة الداخمية والبمديات
348

المديرية العامة

2975

رأس بيروت

دائرة نفوس بيروت

جيدة

1470ـ2

ايرما جبلد عف

 4أقساـ

موكيمييا

2015/01/01

غير محدد

لألحوال الشخصية

42/150

346,725,000

غير خاضع

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الداخمية والبمديات
349

المديرية العامة

1438

شحيـ

قمـ نفوس شحيـ

جيدة

250ـ( 2الطابؽ األوؿ)

د .نبيؿ عويدات

2015

غير محدد

14,000,000

غير خاضع

لألحوال الشخصية
وزارة الداخمية والبمديات
350

المديرية العامة

737/7/A

بخعوف

قمـ نفوس بخعوف

جيدة

192ـ( 2طابؽ واحد القسـ

يحي عمي حسف

رقـ )7

يوسؼ

2012/12/20

غير محدد

3,000,000

غير خاضع

لألحوال الشخصية
وزارة الداخمية والبمديات
351

المديرية العامة

2400سيـ طابؽ أرضي ,

1006

بكفيا

قمـ نفوس بكفيا

جيدة

لألحوال الشخصية

352

-

 3غرؼ و دار
ومنتفعاتيـ

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة

الشارع العاـ ,بيت مؤلؼ مف

تريز إدموف نعمة

1973/01/01

غير محدد

1,568,000

خاضع

2400سيـ

1332

دوما

قمـ نفوس دوما

جيدة

الطابؽ ا|ألوؿ
والغرفة الشمالية
مف الطابؽ السفمي

لألحوال الشخصية

وقؼ كنيسة مار
سمعاف العامود لمروـ

2002

غير محدد

4,500,000

غير خاضع

الكاثوليؾ-دوما

وزارة الداخمية والبمديات
353

المديرية العامة

304

القبيات

قمـ نفوس القبيات

جيدة

2400سيـ
الطابؽ االوؿ

غادة سعد قديح

1971/10/01

غير محدد

18,000,000

خاضع

لألحوال الشخصية
وزارة الداخمية والبمديات
354

المديرية العامة

137

ببنيف (العبدة)

قمـ نفوس ببنيف
العبدة

جيدة

1695سيـ مف 1409ـ2

عبداهلل فرح بوكالتو

الطابؽ االرضي

عف زوجتو كاممة فرح

2004-2010

غير محدد

12,000,000

غير خاضع

لألحوال الشخصية
وزارة الداخمية والبمديات
355

المديرية العامة

589

المبوة

قمـ نفوس المبوة

جيدة

213,262سيـ مف
18006ـ 2الطابؽ األرضي

سعد محمد سرور

2001

غير محدد

7,000,000

غير خاضع

لألحوال الشخصية
وزارة الداخمية والبمديات
356

المديرية العامة

360

برجا

قمـ نفوس برجا

جيدة

1945ـ 2الطابؽ االرضي

بمدية برجا

1994

غير محدد

1,200,000

غير خاضع

لألحوال الشخصية
وزارة الداخمية والبمديات
357

المديرية العامة

821

شمسطار

قمـ نفوس شمسطار

جيدة

الطابؽ االوؿ
1102

ـ2

عمي محمد الحسيني

2004

غير محدد

لألحوال الشخصية

43/150

12,000,000

غير خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
358

المديرية العامة

1428/9

حمانا

قمـ نفوس حمانا

جيدة

الطابؽ االرضي
85

ـ2

شكرى عبده حمصي
سميرة عبده ابو غانـ

1971/07/01

غير محدد

خاضع

1,412,000

لألحوال الشخصية
وزارة الداخمية والبمديات
359

المديرية العامة

المقر العاـ

4037

المصيطبة

المن الدولة

360

-

والتوجيو العممي

284,989,000

8,000,000

وم وافقة الطرفيف

ثاني-ثالث)

وزارة الداخمية والبمديات
المديرية العامة

(الطوابؽ :سفمي
اوؿ -ارضي-اوؿ-

جيدة

1052ـ2

جمعية التخصص

1986/02/01

2020/12/31

خاضع

يخضع العقد لمتمديد وفقا

المقر العاـ

4037

المصيطبة

(الطوابؽ :رابع -

جيدة

1052ـ2

خامس)

المن الدولة

جمعية التخصص
والتوجيو العممي

1987/02/23

2020/12/31

خاضع

43,843,000

يخضع العقد لمتمديد وفقا
4,000,000

361

المديرية العامة

754

األشرفية

مديرية بيروت
االقميمية

جيدة

698ـ2

محمد وسياـ سالـ

1998/06/15

$140,000

2020/06/12

غير خاضع

يخضع العقد لمتمديد وفقا
2,000,000

المن الدولة

362

المديرية العامة

1444/5

صور

مكتب صور
االقميمي

غير جيدة

190ـ2

2001/01/01

2020/12/31

غير خاضع

9,000,000

يخضع العقد لمتمديد وفقا
2,000,000

المن الدولة

363

المديرية العامة

B/4/128

الدامور

االقميمي

جيدة

192ـ2

صوفيا كريـ حجار

2002/09/01

2020/12/31

غير خاضع

9,000,000

يخضع العقد لمتمديد وفقا
3,000,000

المن الدولة

364

المديرية العامة

2511

بعمبؾ

مديرية بعمبؾ

جيدة

939ـ2

كماؿ قرعة

1998/06/01

$10,800

2020/12/31

غير خاضع

يخضع العقد لمتمديد وفقا
2,000,000

المن الدولة

365

المديرية العامة

1306/4

حمبا

االقميمية

جيدة

211ـ2

سايد وكيـ سعود

2015/05/01

$7,200

2020/12/31

غير خاضع

يخضع العقد لمتمديد وفقا
3,000,000

المن الدولة

366

المديرية العامة

2243/17

كوسبا

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ
وم وافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
مركز الشماؿ الطبي

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ
وم وافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
مديرية عكار

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ
وم وافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
اليرمؿ االقميمية

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ
وم وافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
مكتب الشوؼ

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ
وم وافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
سامي محمد عبد اهلل

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ
وم وافقة الطرفيف

وزارة الداخمية والبمديات
وورثة محمود سالـ

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ

جيدة

159ـ2

جورجات بشارة

2018/01/01

2020/12/31

9,000,000

غير خاضع

يخضع العقد لمتمديد وفقا
3,000,000

لقوانيف االيجارات السارية المفعوؿ
وم وافقة الطرفيف

المن الدولة

44/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الداخمية والبمديات
367

محافظة مدينة بيروت

2227

الرميؿ

-

مستوصؼ وىو

تـ ترميمو

خاؿ حاليا

مؤخ ار

شقتيف في الطابؽ االوؿ

وليـ ابو عراج
وخميؿ يونس

9,674,000

1963

دوف  TVAو

خاضع

دوف نفقات مشتركة

بمدية بيروت
وزارة الداخمية والبمديات
368

محافظة مدينة بيروت

1579

الرميؿ

-

تشغمو مصمحة
اليندسة (مكاتب)

طابؽ ( 2شقتيف)
مقبوؿ

طابؽ (3شقتيف)
1170ـ2

شركة السفير العقارية
ش.ـ.ؿ.

178,988,000

1986

نفقات مشتركة (غير مشمولة بالعقد تدفع

خاضع

سنوياً بموجب فواتير مفصمة)

بمدية بيروت
وزارة الداخمية والبمديات

مخزف الرشيؼ

369

محافظة مدينة بيروت

472

المصيطبة

وزارة الخارجية

السفمي
125ـ2

بيروت

15,937,725

2007

سنوياً)

 /18922000/ؿ.ؿ.

مركز االبحاث

والمغتربين
370

الواردات في بمدية
بيروت

بمدية بيروت

-

دائرة تحصيؿ

مقبوؿ

مخزنيف 10و 11في الطابؽ

جمعية المقاصد
الخيرية االسبلمية في

غير خاضع
(عقد استثمار يجدد

2,985,000

اإليجار  +خدمات مشتركة =

والتوثيؽ

121

الرميؿ

واالستشارات ,امانة

جيدة

المحفوظات

مديرية الشؤون االدارية

 3طوابؽ
1980ـ2

انطواف واميؿ حديفة

1977

خاضع

110,381,000

والمكتبة

والمالية

في ما يخص العقار  1500الرميؿ نشير الى وجود
دعاوى بيف الو ازرة ومالؾ العقار السيد فادي خوري
وقد توصمت االدارة الى تسوية مع المالؾ ووقع عمى

وزارة الخارجية
والمغتربين
371

اساسيا اتفاؽ وارسمت الو ازرة طمبا لمجمس الخدمة

1500

-

االقساـ (7

مديرية الشؤون االدارية

)و8

الرميؿ

دائرة االجانب,
LDE

المدنية

شركة مزار العقارية
جيدة

طابؽ واحد

لمتزلج والسياحة (السيد

ما يعادل

2004

فادي خوري)

187,579,000

غير خاضع

51282$

 ادارة االبحاث والتوثيؽ -البداء الرأي بتجديد عقود اإليجار
عمى اساس التسوية وجاء رأي

والمالية

ادارة االبحاث والتوجيو باف
يصار الى مفاوضة الجية المالكة لتخفيض إيجار
االقساـ المستأجرة
ما يرفضو مالؾ العقار بطبيعة الحاؿ

وزارة الخارجية
والمغتربين
372

1500

-

االقساـ(

مديرية الشؤون االدارية

)9و10

والمالية

مديرية الشؤوف

الرميؿ

االقتصادية,
مديرية المنظمات
الدولية

شركة مزار العقارية
جيدة

طابؽ واحد

لمتزلج والسياحة (السيد

ما يعادل

2005

52503$

فادي خوري)

45/150

غير خاضع

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الخارجية
والمغتربين
373

1500

-

-االقساـ (11

مديرية الشؤون االدارية

)12

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

مديرية الشؤوف

الرميؿ

االقتصادية,
مديرية المنظمات

جيدة

طابؽ واحد

شركة بيبموس لمضماف
ش.ـ.ؿ (فادي خوري)

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

ما يعادل
52503$

1999

غير خاضع

الدولية

والمالية
وزارة الخارجية
والمغتربين
374

-

2300

 6طوابؽ

الرميؿ

70,067,000

2124ـ2

مديرية الشؤون االدارية
والمالية
وزارة الخارجية
والمغتربين
375

-

31

 3طوابؽ

الرميؿ

273,653,000

مديرية الشؤون االدارية
والمالية
وزارة الخارجية
والمغتربين
376

-

209

 3طوابؽ

الرميؿ

50,659,000

1555ـ2

مديرية الشؤون االدارية
والمالية
وزارة الخارجية
والمغتربين
377

-

1134

زقاؽ الببلط

مديرية الشؤون االدارية

مكاتب منظمة
االسكوا ESCWA

ممتازة

كامؿ المبنى

سوليدير

14,122,033,000

1997

غير خاضع

والمالية
وزارة الخارجية
4328

الشياح

378

والمغتربين

379

وزارة الثقافة

سف الفيؿ

380

وزارة الثقافة

مونو

المديرية العامة
لممغتربيف

482,400,000

1996

المعيد الوطني
العالي لمموسيقى

72,150,000

الفرع الرئيسي
المعيد الوطني

55,000,000

العالي لمموسيقى

46/150

وافقت إدارة األبحاث والتوجيه
على إخالء المأجور

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
رقم العقار

المنطقة العقارية

#

اإلدارة /المؤسسة العامة

381

وزارة الثقافة

زقاؽ الببلط وت وابعو

382

وزارة الثقافة

زقاؽ الببلط وت وابعو

383

وزارة الثقافة

زقاؽ الببلط وت وابعو

384

وزارة الثقافة

طرابمس

385

وزارة الثقافة

صيدا

386

وزارة الثقافة

ضيور الشوير

387

وزارة الثقافة

زحمة

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

المعيد الوطني
العالي لمموسيقى

45,000,000

المبنى الرئيسي
المعيد الوطني
العالي لمموسيقى
-

75,000,000

قاعة

القاعة
المعيد الوطني
العالي لمموسيقى

خدمات عامة

-

مشتركة

19,850,000

خدمات عامة
المعيد الوطني

60,000,000

العالي لمموسيقى
المعيد الوطني

50,000,000

العالي لمموسيقى
المعيد الوطني

22,500,000

العالي لمموسيقى
المعيد الوطني

22,500,000

العالي لمموسيقى

تـ تخفيض

الورثة عائمة حطب
388

وزارة الثقافة

2613

رأس بيروت

389

وزارة الثقافة

3737

بيروت

مكاتب المديرية

مشغوؿ  9طوابؽ

العامة لو ازرة الثقافة

,السيد بساـ برغوث,
السيد رشاد بف احمد

2019/06/01

2020/05/31

186,919,602

بف محمد النيائي

مكاتب المديرية
العامة

الممكية المشتركة

سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

2004/01/16

طابؽ لبلونيسكو

بنسبة مساىمتو في نظام

)%25( 959,078,159

$647,172,000
في السنة التأجيرية الثانية اصدار عقد

وزارة االقتصاد والتجارة

موحد لمدة اإليجار مف 2019/1/1

-

1,014,034,000ل.ل .حصة

المديرية العامة
390

لالقتصاد والتجارة
والمديرية العامة

934

بيروت الباشورة

مقر لو ازرة
االقتصاد والتجارة

جيدة

2780ـ2

شركة انت ار لبلستثمار
ش.ـ.ؿ

24/06/2005

2020/12/31

المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
حصة مديرية الحبوب 81.82%
18.18%

لمحبوب والشمندر

لغاية 2019/12/31
غير خاضع

116,180,000

تـ تجديده بتوقيع الوزير بطيش
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يوجد قرار مف مجمس الوزراء بتشييد
مبنى لمو ازرة عمى قسـ مف القعار 3016

السكري

الشياح العقارية
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األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة االقتصاد والتجارة
391

لجنة مراقبة ىيئات
الضمان

رقم العقار

1378
,االقساـ(3,4,5
)7,8,9

وزارة االقتصاد والتجارة
392

مصمحة االقتصاد

المنطقة العقارية

بيروت المرفأ شارع
المصارؼ

زحمة
492

الميداف

والتجارة في البقاع

وجية اإلستعمال حالة العقار

مكاتب

جيدة

مساحة العقار

1100ـ2

الجية المؤجرة
(السادة)

مصرؼ لبناف

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

بدء

2018/03/01

إنتياء

ليرة لبنانية

2021/02/28

$234,000

393

مصمحة االقتصاد

2014

مكاتب لمصمحة
االقتصاد والتجارة

جيدة

دوف ذكر المساحة (مبلحظة

رفيؽ خميؿ معموؼ

يوجد جدوؿ آخر ذكرت فيو

وسيمفانا خميؿ معموؼ

1978/01/06

2020/12/31

13,653,000

394

-

مكتب لو ازرة
االقتصاد والتجارة

حديث و جيد

الحمراء

مكتب بريد

 3غرؼ

رأس بيروت

Liban post

ومنتفعات

217ـ2

2020/01/01

2004/12/31

10,860,000

34,356,065

1973/01/01

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
395

المديرية العامة

700/3

راس بيروت

مكتب بريد
Liban post

 6غرؼ

15,932,548

1971/01/01

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
396

المديرية العامة

1178

المزرعة

مكتب بريد
Liban post

 7غرؼ

8,125,293

1971/01/01

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
397

-

3846/

المديرية العامة

9, 10

األشرفية

مكتب بريد
Liban post

طابقاف

15,643,025

1972/01/01

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
398

-

20/

المديرية العامة

9, 10

المدور

مكتب بريد

 5غرؼ

Liban post

ومستودع

28,676,400

1976/01/01

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
399

المديرية العامة

1903

برج البراجنة

يجدد اإليجار ضمنا مشمولة بالعقد عمى عاتق

المساحة 431ـ)2

رياف عمي شمس

مكتب بريد

طابؽ

بتاريخ 20/8/2019

المؤجر.

وزارة االتصاالت
المديرية العامة

غير خاضع

3,983,137

1968/01/01

لالستثمار والصيانة

48/150

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

عقد موقع 1,500$

الخدمات المشتركة

والتجارة في النبطية

418

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

 10غرؼ ومنتفعاتيا مف

وزارة االقتصاد والتجارة
النبطية التحتا

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

اف التصميحات الكمالية التي
مف شأنيا زخرفة المأجور
ىي عمى نفقة المستأجر كذلؾ كامؿ
نفقات االصبلحات غير المشتركة

يجدد اإليجار

الخدمات المشتركة

اف جميع التصميحات واعماؿ الصيانة

ضمنا حتى نياية

مشمولة بالعقد عمى عاتق

داخؿ المأجور تقع عمى عاتؽ المستأجر

المدة المتفؽ عمييا

المؤجر.

طيمة مدة اإليجار

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة االتصاالت
400

المديرية العامة

3684

برج حمود

مكتب بريد
Liban post

1965/01/01

طابؽ

7,821,395

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
401

المديرية العامة

281

جؿ الديب

مكتب بريد

1953/01/01

Liban post

3,876,334

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
402

-

7/

المديرية العامة

3

صيدا

مكتب بريد
Liban post

1973/01/01

طابؽ

10,759,721

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
403

المديرية العامة

1500

حاصبيا

مكتب بريد
Liban post

1973/01/01

طابؽ

895,643

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
404

المديرية العامة

58/73

طرابمس التؿ

مكتب بريد

1973/01/01

طابؽ

2,830,152

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
405

المديرية العامة

558/13

طرابمس الميناء

مكتب بريد
Liban post

1959/01/01

طابؽ

11,665,776

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
406

المديرية العامة

100/6

طرابمس القبة

مكتب بريد
Liban post

1964/01/01

طابؽ

2,901,216

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
407

المديرية العامة

3276/6

طرابمس أبي سم ار

مكتب بريد
Liban post

1972/01/01

طابقاف

1,791,264

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
408

المديرية العامة

902

جديدة مرجعيوف

صندوؽ الفواتير

طابؽ

ومركز بيع لمو ازرة

 210ـ2

4,763,000

1962/01/01

لالستثمار والصيانة

49/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة االتصاالت
409

المديرية العامة

وجية اإلستعمال حالة العقار

دائرة مكاتب

68

مشمش

(السادة)

طابؽ

االستثمار

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

1970/01/01

 150ـ2

صندوؽ دفع

لالستثمار والصيانة

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي
ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

410

-

ارض مستأجرة مف وقؼ الكنيسة
1754

بجة
ّ

سنتراؿ

يعمؿ

195ـ2

وقؼ لمكنيسة

5,446,350

2005/01/02

مارسركيس وباخوس لمطائفة المارونية

غير خاضع

(قيد التجديد)

لالستثمار والصيانة
وزارة االتصاالت
411

Land 43

-

مكتب

30ـ2

ىيئة اوجيرو

مطار رفيؽ الحريري
الدولي-بيروت

2018/01/01

سنة قابمة لمتجديد سنة
فسنة

غير خاضع

7,500,000

الجميورية المبنانية
412

الييئة المنظمة

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

1,714,000

وزارة االتصاالت
المديرية العامة

مالحظات

200

المرفأ  -سوليدير
وسط بيروت

اف الييئة بصدد االتفاؽ مع و ازرة
الطابؽ الثاني

750ـ2

شركة سوليدير

2007/03/01

2020/03/31

او ما يعادلو بالميرة المبنانية

200,000$

االتصاالت اليجاد مقر جديد يعود الى

غير خاضع

امبلؾ و ازرة االتصاالت

لالتصاالت

بالنسبة لبدؿ إيجار  2019ورد كتاب
االمانة العامة لمجمس الوزراء رقـ
الصادر /2926ـ.ص تاريخ
 2019/9/30المتضمف ايداع و ازرة
البيئة ربطا نسخة عف كتاب شركة انت ار
لبلستثمار ش.ـ.ؿ رقـ  420تاريخ

413

وزارة البيئة

934

الباشورة

مقر االدارة المركزية

جيدة جدا

طابقاف

شركة انت ار لبلستثمار

2060ـ2

ش.ـ.ؿ

512,399,250

2005/01/26

ما يعادؿ

 2019/9/24والتي افادت بموجبو عف

339,900$

عدـ موافقتيا عمى تخفيض بدؿ اإليجار
عف العاـ  2019لمقر و ازرة البيئة
توجيت و ازرة البيئة بكتاب الى االمانة
العامة لمجمس الوزراء سجؿ عمى الرقـ
/5194ب تاريخ  2019/10/8متمنية
عمى االمانة العامة لمجمس الوزراء
عرض كتاب رفض الجية المالكة عمى
مجمس الوزراء التخاذ القرار المناسب.
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األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

414

وزارة البيئة

رقم العقار

المنطقة العقارية

القسـ رقـ 7

مارجرجس ومارمخايؿ

مف الطابؽ

العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع
اف مدة العقد
االساسية كانت ستة
سنوات انتيت
بتاريخ

262

االوؿ

مقر الدائرة
االقميمية في
محافظة البقاع

جيدة صالحة
لبلستعماؿ

18/06/2019
100ـ2

خميؿ جورج مرشة

9,000,000

2013/06/17

وقد تـ تجديده لستة

700,000

سنوات اضافية

البيانات الموجودة عف االعواـ -2018
2019

بموجب موافقة ادارة
االبحاث والتوجيو
رقـ 2018/3593
تاريخ
29/07/2019

415

وزارة الشباب والرياضة

3848

األشرفية العقارية

416

وزارة السياحة

420

بحمدوف المحطة

مبنى مؤلؼ مف سبعة طوابؽ

1905/05/19

ومستودع

بانتظار اقفاؿ المكتب سندا لقرار مجمس

262,948,509

الوزراء رقـ  3تاريخ 2020/5/12
تـ الطمب بوقؼ العمؿ باجازة االستثمار

ماؾ لبلستثمارات

نظ ار لرغبة المؤجر باقفاؿ الفندؽ حاليا +

5,476,000

السياحية -لبناف

يوجد نزاع مع المؤجر عمى خمفية دفع

ش.ـ.ـ
417

وزارة السياحة

المطار

مكتب

418

وزارة السياحة

باريس

مكتب

419

وزارة السياحة

القاىرة

مكتب

اإليجار السنوي
رسـ أشغاؿ

24,697,500

وقد ألحؽ المكتب بو ازرة الخارجية

 /156748/يورو او ما يعادل

والمغتربيف سندا الى قرار مجمس الوزراء

/259502000/ل.ل.
ما يعادل /1,819,975/ل.ل.

رقـ  19تاريخ 2020/6/10
 $/1206,87/ما يعادل

شركة االنشاء

420

وزارة شؤون التنمية
االدارية

والتحسيف العقاري

134

ميناء الحصف

الطابؽ الخامس

جيدة جدا

1163ـ2

134

ميناء الحصف

الطابؽ السادس

جيدة جدا

952ـ2

ش.ـ.ؿ بيروت
بصفتيا مالكة

2020/01/01

2020/12/31

المجموعة العمرانية

ما يعادل
290459$

غير خاضع

32,273$

"ستاركو"
شركة االنشاء

421

وزارة شؤون التنمية
االدارية

والتحسيف العقاري
ش.ـ.ؿ بيروت
بصفتيا مالكة

1/1/2020

2020/12/31

ما يعادل
237762$

المجموعة العمرانية
"ستاركو"

51/150

غير خاضع

26,418$

تـ حسـ  $6,835ليذه السنة استثنائيا

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

شركة االنشاء

وزارة شؤون التنمية

والتحسيف العقاري

134

ميناء الحصف

الطابؽ السادس

جيدة جدا

90ـ2

134

ميناء الحصف

مستودع

جيدة جدا

100ـ2

3733

المصيطبة

مكاتب

جيدة

2014

المصيطبة

426

وزارة الميجرين

134

ميناء الحصف

427

وزارة الميجرين

134

ميناء الحصف

428

وزارة الميجرين

1607

طرابمس

429

وزارة الصحة العامة

4444

بيروت

430

وزارة الصحة العامة

4444

بيروت

422

االدارية

ش.ـ.ؿ بيروت
بصفتيا مالكة

ما يعادل
6/1/2019

24975$

2020/05/31

غير خاضع

2,498$

المجموعة العمرانية
"ستاركو"
شركة االنشاء

423

وزارة شؤون التنمية
االدارية

والتحسيف العقاري
ش.ـ.ؿ بيروت
بصفتيا مالكة

2019/06/01

ما يعادل

2020/05/31

19425$

المجموعة العمرانية

غير خاضع

"ستاركو"
الطابؽ االوؿ 170ـ, 2
الطابؽ الثاني 170ـ, 2
424

الصندوق المركزي
لمميجرين

الطابؽ الثالث 170ـ, 2
الطابؽ السابع 170ـ, 2
مستودع 700ـ2

سميرة الداعوؽ ,
يمنى نشابو ,عفيؼ
الداعوؽ ,زينة نشابو,
غنى الداعوؽ ,عفاؼ
الداعوؽ ,ىشاـ

وافقت ىذه اإلدارة عمى استئجار أقساـ
1993/06/19

2020/12/31

45,243,000

غير خاضع

20,000,000

إضافية ببدؿ إيجار سنوي
 124,368,700ؿ.ؿ.

نشابو ,عبد الوىاب
نشابو (ورثة ىدى
الداعوؽ)

425

الصندوق المركزي
لمميجرين

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو عمى إخبلء

 6طوابؽ

30/06/1995

1803ـ2

المأجور مقابؿ استئجار أقساـ إضافية

382,800,000

في القعار 3733
تـ حسـ عمى بدؿ اإليجار مف العقد

مكاتب الطابؽ
الثاني بالكامؿ جزء
مف الطابؽ الرابع

شركة االنشاء
جيدة

1683ـ2

والتحسيف العقاري

2001/01/01

2020/12/31

96,635,273

غير خاضع

ش.ـ.ؿ بيروت

مقر الو ازرة
 3طوابؽ

مركزية 2

المبمغ المصروؼ لمعاـ 2020

تـ تخفيض %11

شركة االنشاء
جيدة

200ـ2

والتحسيف العقاري

2000/01/01

2020/12/31

5طوابؽ

50,199,000

غير خاضع

ش.ـ.ؿ بيروت

طابؽ ارضي

المبنى الثاني (فوزية

و3طوابؽ عموية

جباضو)

مكاتب ادارة

عموي اوؿ

المبنى الثاني (فوزية

مركزية 2

(3غرؼ وصالوف)

جباضو)

مف بدالت اإليجار
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

01/01/1994
مكاتب ادارة

البدل السنوي

 /24,249,000/ؿ.ؿ .بحيث يصبح
 /730,000,000/ؿ.ؿ.

و
مستودعات

ضمن 70,404,000

الحالي بشكؿ استثنائي بقيمة

يوجد طمب مف قبؿ الو ازرة بإخبلئو

14,280,000

1978

30,083,000

خاضع

1997

33,250,000

غير خاضع

52/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

مكتب المبلريا

طابؽ ثاني بكاممو

431

وزارة الصحة العامة

285

بيروت

مكتب المبلريا

طابؽ ارضي

432

وزارة الصحة العامة

285

بيروت

433

وزارة الصحة العامة

696

عشقوت

434

وزارة الصحة العامة

365

بيت الديف

435

وزارة الصحة العامة

365

بيت الديف

سطح مبنى المركز

436

وزارة الصحة العامة

216

الشويفات

مركز صحي

437

وزارة الصحة العامة

1757

مكتب
المبلريا/المبيدات
مكتب
المبلريا/المبيدات
مستوصؼ
مركز صحي
-

-

438

وزارة الصحة العامة

38/480

برج البراجنة

مستوصؼ

439

وزارة الصحة العامة

13

بشاموف

مستوصؼ

440

وزارة الصحة العامة

254

جبيؿ

قسـ الصحة

441

وزارة الصحة العامة

567

عاليو

قسـ الصحة

442

وزارة الصحة العامة

513

صيدا

مستوصؼ

443

وزارة الصحة العامة

1072

صور

الكرنتينا (شركة
اليماردو)

طابؽ

طابقاف

جبيؿ

اليماردو)

5غرؼ وشرفة

سطح مبنى المركز

مستوصؼ

الكرنتينا (شركة

لئلستيضاح

(25غرفة و صالوف)

بجة
ّ

(السادة)

(ال يتقدـ بالعقود)

3طوابؽ

اعطاء بطاقات

الجية المؤجرة

ورثة ايفوف مغيزؿ

ورثة ايفوف مغيزؿ

طابقاف

مؤسسة االمير مجيد

ط ارضي واوؿ

ارسبلف

طابؽ

وقؼ كنيسة مار

عموي مف 4غرؼ

سركيس و بولس

طابؽ
خمس غرؼ وبيو
طابؽ
شقتاف
10غرؼ
طابؽ
4غرؼ ودار ومطبخيف

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

1977/04/11

7,078,000

خاضع

1983/04/12

↑4,605,000

خاضع

دعوى

1965/01/10

2,418,000

خاضع

1960

29,043,000

خاضع

2015

22,000,000

غير خاضع

2008

29,630,000

غير خاضع

3,455,000

1984/11/01

خاضع

رويدا داود طباجة

2002/09/13

10,857,000

زياد سعيد مسعود

2001/02/24

17,000,000

غير خاضع

ريما يوسؼ الدحداح

2007/08/01

32,400,000

غير خاضع

حسف البربير (رعاية

22,000,000

2007/09/01

غير خاضع

1972

10,459,000

خاضع

طابؽ 5غرؼ

بساـ -سييؿ-برجي

1958

7,776,000

خاضع

444

وزارة الصحة العامة

613

حاصبيا

قسـ الصحة

7غرؼ كبيرة

سامر كماؿ نمور

2009/07/01

18,000,000

غير خاضع

445

وزارة الصحة العامة

613

حاصبيا

مركز الرعاية

4غرؼ كبيرة

سامر كماؿ نمور

2011/10/01

10,000,000

غير خاضع

446

وزارة الصحة العامة

613

حاصبيا

طابؽ مف  6غرؼ

مستوصؼ/طبابة
قضاء

مركز اعطاء

االـ و الولد)

سامر كماؿ نمور

2015/02/16

12,000,000

غير خاضع

447

وزارة الصحة العامة

1394

طاريا

مستوصؼ

لـ يتقدـ بالعقود

1985

3,455,000

خاضع

448

وزارة الصحة العامة

336

القبيات

مستوصؼ

لـ يتقدـ بالعقود

1965

2,418,000

خاضع

449

وزارة الصحة العامة

99

زحمة

مستوصؼ

طابؽ

شقتاف

مييبة موسى لمع

1967

8,485,000

خاضع

450

وزارة الصحة العامة

98

زحمة

مركز التدرف

طابؽ

6غرؼ ومطبخ

مييبة موسى لمع

1972

3,485,000

خاضع

451

وزارة الصحة العامة

3655

بعمبؾ

مستوصؼ

طابؽ

5غرؼ

غيا مصطفى عثماف

1968

3,472,000

خاضع

452

وزارة الصحة العامة

19/9

طرابمس

مستوصؼ

طابؽ

طابؽ عموي اوؿ

453

وزارة الصحة العامة

558

طرابمس

الحجر الصحي

طابؽ

اربع غرؼ وصالوف

صالوف كبير وغرفتيف

البطاقات

محمد رضواف عبد
الحي
جورج سابا بطش

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

دعوى

غير خاضع

سامر و فراس الفقيو

مالحظات

1975

9,627,000

خاضع

1959

3,062,000

خاضع

53/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
وجية اإلستعمال حالة العقار

#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

454

وزارة الصحة العامة

1139

برقايؿ

مستوصؼ

455

وزارة الصحة العامة

1128

ببنيف

مستوصؼ

456

وزارة الصحة العامة

2208

مرجعيوف

قسـ الصحة

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

طابؽ عموي اوؿ

رفيؽ محمد السايس

2009/07/01

1,612,000

غير خاضع

3غرؼ

عدناف محمود عثماف

2006

5,000,000

غير خاضع

ارضي واوؿ وثاني

عامر رزؽ بركات

2007

18,000,000

غير خاضع

457

وزارة الصحة العامة

858

البابمية

مستوصؼ

3غرؼ ودار

تـ فسخ العقد

1972

3,982,000

خاضع

458

وزارة الصحة العامة

2468

كوسبا -الكورة

مركز صحي

طابؽ (شقة)

انور اسعد ابراىيـ

2003

25,000,000

غير خاضع

459

وزارة الصحة العامة

2179

460

وزارة الصحة العامة

1438

بشري
مستشفى ّ

مستشفى حكومي

طابؽ  22 /غرفة

وقؼ مار ماما بشري

2013

50,000,000

غير خاضع

شحيـ

8غرؼ

نبيؿ احمد عويدات

2015/11/16

18,000,000

غير خاضع

461

وزارة الصحة العامة

369

راشيا

462

وزارة الصحة العامة

782

اليرمؿ

مستشفى

463

وزارة الصحة العامة

782

اليرمؿ

مستشفى

464

وزارة الصحة العامة

556

راشيا

طبابة قضاء

رعاية صحية اولية

طابؽ

3طوابؽ

طابؽ

مركز
صحي/مستشفى

طابؽ

10غرؼ

سعد سميـ خميؿ

13,609,000

1961

عمى إخبلء المأجور

ريفي
طابؽ ارضي واوؿ وثاني
وغرؼ في الثالث
4طوابق
طابؽ وحدائؽ
طابؽ

قاعتاف سفمي و ارضي /
 60ـ 110 + 2ـ2

كاظـ بميبؿ

1971

19,417,000

كاظـ بميبؿ

1967

18,000,000

خاضع

طبلؿ احمد ناجي

2017/06/01

6,942,000

غير خاضع

وزارة الصناعة
465

مؤسسة المقاييس

1618

الدكوانة

1976/11/02

 7طوابؽ

149,085,000

خاضع

والمواصفات المبنانية
وزارة الصناعة
466

مبنى االدارة المركزية

5201

األشرفية

-

مكاتب
مقر الو ازرة

جيدة

 2963ـ2

مصرؼ لبناف

1973/01/11

2020/12/31

غير خاضع

190,617,000

20,000,000

بيروت
وزارة الصناعة
467

-

محبلف

5201

األشرفية

لصالح نقابة

جيدة

198ـ2

مصرؼ لبناف

2012/12/15

ما يعادل

2020/12/14

33000$

الحرفييف

المبنى المركزي

غير خاضع
(ثبلث سنوات يجدد

ال يوجد

سنة فسنة)

وزارة الصناعة

468

-

زحمة

مصمحة الصناعة

-

اإلقميمية في البقاع
-

319

مار مخايؿ مار
جرجس

مكاتب
مصمحة الصناعة
في البقاع

جيدة

طابؽ
1200ـ2

غير خاضع

غرفة التجارة و
الصناعة و الزراعة

2003/09/01

2020/08/31

في زحمة و البقاع

27,000,000

(ثبلث سنوات يجدد
سنة فسنة)

زحمة

54/150

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

خاضع

خاضع

مالحظات

12,000,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الصناعة
469

مصمحة الصناعة

2609

دورس

470

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

مصمحة الصناعة

مكاتب مصمحة

515

النبطية

الصناعة
في النبطية

اإلقميمية في النبطية

معيد الدروس
القضائية والمركز

471

وزارة العدل

3505

األشرفية

472

وزارة العدل

3849

األشرفية

473

وزارة العدل

2764

قرطبا

474

وزارة العدل

1631

بعقميف

محكمة بعقميف

475

وزارة العدل

673

الدامور

محكمة الدامور

476

وزارة العدل

6769

شحيـ

محكمة شحيـ

العربي لمبحوث

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

غير خاضع
جيدة

789ـ2

عمي عبلـ

2020/03/10

2021/03/09

12,600,000

في بعمبؾ-اليرمؿ

وزارة الصناعة
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مكاتب لصالتح

اإلقميمية في بعمبك

مصمحة الصناعة

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

(ستة سنوات يجدد
سنة فسنة)

طابؽ

2001/01/09

1150ـ2

سفمي موقؼ سيارات و ثماف

السيد سرج جوزؼ

طوابؽ 628ـ2

رزؽ والسيدة ليمى

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
ال يوجد

عمى استئجاره قبؿ صدور القرار
 2019/37تاريخ 2019/12/3

13,567,000

210,040,559

1974/06/10

خاضع

ايزابيؿ دباغ

القضائية والقانونية

مالحظات

يوجد دعوى اسقاط مف حؽ التمديد (ىيئة
القضايا)

مديرية السجوف
مصمحة االحداث
مصمحة الطب
الشرعي
دائرة المعموماتية

 8طوابؽ
1115ـ2

السيد محمد وضاح
جارودي وغادة نبيو

102,606,879

1974/10/25

خاضع

ربما ىناؾ توجو الخبلئو

جارودي

لجنة تخفيض
العقوبات
مستودع لصالح

أرشيؼ

طابؽ واحد
 3غرؼ مع دار ومنتفعات

محكمة قرطبا

تـ االنتقاؿ إلى مبنى فصيمة قرطبا عمماً اف
جمعية اخوية قمب
ياسوع في قرطبا

الغرؼ غير كافية

2,721,864

1956

خاضع

ولف تستوعب أرشيؼ المحكمة .وتسعى الو ازرة
إلى إعادة تأىيؿ المبنى األساسي وفقاً إلمكانية
استيعاب المحكمة وأرشيفيا.

السادة :رضا ويسر
كامؿ خضر  -وىيبة

طابؽ واحد
 10غرؼ ومنتفعاتيا

يضاؼ %20

زحبلف  -عماد -
وائؿ  -مكرـ وامؿ

18,000,000

1998/03/01

غير خاضع

خضر  -مي  -ميى

بعد  3سنوات

 منى  -ىالةوصونيا خضر

طابقاف
2

438ـ

السيد انطواف عوف

طابؽ واحد

السيدة عائدة عبد

500ـ2

الغفار الحجار

عمى البدؿ السنوي

2017/01/16

21,600,000

غير خاضع

1998/10/08

29,260,000

غير خاضع

55/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
وجية اإلستعمال حالة العقار

#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

477

وزارة العدل

2322

جبيؿ العقارية

محكمة جبيؿ

478

وزارة العدل

246

القبيات

محكمة القبيات

479

وزارة العدل

3726

دوما

محكمة دوما

480

وزارة العدل

بعمبؾ راس العيف

محكمة بعمبؾ

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

بدء

إنتياء

بنؾ بيبموس ش.ـ.ؿ

2015/09/01

2021/08/31

طابؽ واحد

السيد غابي رفيؽ

ثبلث غرؼ وصالوف

قسطوف والسيد ميشاؿ

1968/05/17

ومنتفعات

سركيس قسطوف

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

مدة اإليجار ست سنوات غير قابمة
 7طوابؽ

لمتمديد او التجديد اال باتفاؽ الفريقيف

إيجار رمزي

غير خاضع

(قدره  1000ل.ل)

احتفظت و ازرة العدؿ بالغرؼ التي كانت
تشغميا في السراي في جبيؿ عف طريؽ
ابقاء االرشيؼ فييا

وضع البناء
غير الئؽ

بناء مف  5غرؼ وفسحة
وممشى ودار

4512
/
5128

مبنية

عواضو

481

وزارة العدل

2069

راس بعمبؾ السيؿ

محكمة راس بعمبؾ

482

وزارة العدل

2036

صور

محكمة صور

483

وزارة العدل

8616

حاصبيا

محكمة حاصبيا

484

وزارة العدل

1527

جويا

محكمة جويا

485

وزارة العدل

878

الدكرماف

1596ـ

2

مسقوؼ وفسحة سماوية أماـ البناء

يوحنا لطائفة الروـ

طابؽ واحد
 3اقساـ مف الطابؽ االوؿ

اشقائو

وزارة الزراعة
486

المشروع االخضر
وزارة الزراعة

487

المشروع االخضر

4115
(القسـ 8و)9

( 4115القسـ
10و)11

الرممة البيضاء
منطقة المصيطبة
الرممة البيضاء
منطقة المصيطبة

1124ـ

المحكمة العقارية
مكتب تنفيذ
المشروع
االخضر/االدارة

الطابؽ االوؿ المؤلؼ مف
جيدة

االخضر/االدارة
المركزية

شقتيف قسـ  8شمالي و قسـ
 9جنوبي

المركزية
مكتب تنفيذ
المشروع

ما يعادل
 $71,500اميركي

1994

VAT 7,865 +

6,500,000

1994

الطابؽ الثاني المؤلؼ مف
جيدة

شقتيف قسـ  10شمالي و
قسـ  11جنوبي

غير خاضع

غير خاضع

1995
لمقسميف 2و3

54,601,269

و1/5/1997

غير خاضع

لمقسـ المبلصؽ ليما

نياد الحايؾ  -ايناس
سندس  -ناجي -

16,000,000

2004

غير خاضع

عبل ونادر خداج
بمدية جويا

10,000,000

1996

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

4,604,441

الطابؽ األوؿ مف العقار

في الجنوب

اعتبا اًر مف 2013/8/1

الكاثوليؾ

نفسو وبوكالتو عف

2

غير خاضع

وقؼ القديس مار

حديد باالصالة عف

طابؽ واحد

بدؿ اإليجار لمدة  15سنة

= $79365

السيد حبيب يوسؼ

شقتاف في الطابؽ االوؿ

2013/08/01

2028/08/01

6,000,000

االرثوذكس

 4طوابؽ وقطعة ارض غير

 4غرؼ وحماـ خارجي ورواؽ

2,389,104

وقؼ كنيسة سيدة
النياح لطائفة الروـ

السيد محمد عمي

طابؽ واحد

خاضع

محمد عمي محمود

رقـ العقد 1/5328

البمطجي

تاريخ 1/12/1965

محمد عمي محمود

رقـ العقد 1/5328

البمطجي

تاريخ 31/12/1965

لغاية تاريخو

23,252,559

عمى إخبلء المأجور

خاضع

14,586,500

ىناؾ نزاع مع المالؾ

لغاية تاريخو

23,252,559

خاضع

حيث تقدـ بدعاوى ذات األرقاـ  66/2020و
 67/2020و  2020/ 68و 69/2020و
 70/2020لدى القاضي المنفرد المدني
في بيروت الناظر في قضايا اإليجارات يطمب
بموجبيـ
اخبلء االقساـ المذكورة
عمما بانو يتـ دفع بدالت اإليجار سنوياً عبر
تنظيـ معاممة لدى

56/150

مكاتب الكاتب بالعدؿ في بيروت
وتتضمف ايداع فعمي لكامؿ اإليجار

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة الزراعة
488

المشروع االخضر
وزارة الزراعة

489

المشروع االخضر
وزارة الزراعة

490

المشروع االخضر

رقم العقار

( 4115القسـ
12و)13

( 4115القسـ
)14

4115
(القسـ)3

491

2049

المشروع االخضر

492

280

494

659
3177

المشروع االخضر

17

وزارة الزراعة
495

1557

المشروع االخضر
وزارة الزراعة
496

المشروع االخضر

497

498

جيدة

منطقة المصيطبة
قبة

الشمالي

دورس العقارية

-

منطقة زحمة حوش

الجنوبي

االمراء البساتيف العقارية

-

-

منطقة صيدا

منطقة النبطية الفوقا
العقارية
منطقة جونية حارة
صخر العقارية

منطقة النبطية

القسـ  14الشمالي

ريـ عمي محمود

رقـ العقد  5981تاريخ

مف الطابؽ الرابع

بمطجي

12/11/1968

الطابؽ االرضي سفمي اوؿ

محمد عمي محمود

رقـ العقد  5327تاريخ

شمالي

البمطجي

30/12/1965

 70/2020لدى القاضي المنفرد المدني

لغاية تاريخو

23,252,559

خاضع

بموجبيـ
اخبلء االقساـ المذكورة
تنظيـ معاممة لدى

لغاية تاريخو

9,231,328

خاضع

مكاتب الكاتب بالعدؿ في بيروت
وتتضمف ايداع فعمي لكامؿ اإليجار

لغاية تاريخو

9,965,382

خاضع

بممؾ المشروع
جيدة

2400سيـ

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

8,000,000

االخضر

عمى إخبلء المأجور

(غير مستأجر)

جيدة

الطابؽ االوؿ الشقة الشرقية

دير مار شعيا

رقـ العقد  5290تاريخ
21/4/1965

دوف الوسط

-

القسـ 7

طرابمس العقارية

4504

(الشمالية )

رفيؽ حنينة

31/12/1965

االقساـ 6و16و 17مف

السيديف نبيؿ وراشد

رقـ العقد  577تاريخ

الطابؽ االوؿ (شقتيف)

احمد غندور

6/3/1986

السيد فرج اهلل يعقوب
جيدة

الطابؽ الرابع

الشياح

مشغوؿ بالكامؿ

-

مكاتب المديرية

بئر حسف

العامة

الشياح

مشغولة بالكامؿ

-

مرآب لممديرية

بئر حسف

العامة

فياض وزوجتو
منتيىرزؽ اهلل الخازف

جونية

األولى و الثانية

4437

جيدة

الطابؽ االوؿ

السيد فيصؿ ,الدكتور

رقـ العقد  764تاريخ

منطقة جبؿ لبناف

2141

وزارة الزراعة
-

مستودع

منطقة البساتيف

المديرية العامة

المديرية العامة

الرممة البيضاء
-

البمطجي

تاريخ 1/12/1965

 67/2020و  2020/ 68و 69/2020و
في بيروت الناظر في قضايا اإليجارات يطمب

المركزية

منطقتي الشماؿ

وزارة الزراعة
-

منطقة المصيطبة

االخضر/االدارة

جيدة

الجنوب
-أقساـ 16-6

-

-

المشروع

محمد عمي محمود

1992
األرقاـبعد العاـ
ذاترات ما
بدعاوىاإليجا
تقدـالتضخـ
حيثيشمؿ
ال
 66/2020و

عمما بانو يتـ دفع بدالت اإليجار سنوياً عبر

منطقة صيدا العقارية

المشروع االخضر
وزارة الزراعة

الرممة البيضاء

المركزية
مكتب تنفيذ

بدء
رقـ العقد 1/5328

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

لغاية تاريخو

7,095,097

خاضع

900,000,000

زحمة

وزارة الزراعة
493

منطقة المصيطبة

االخضر/االدارة

قسـ  13جنوبي

بعمبؾ

المشروع االخضر

-

-

المشروع

جيدة

شقتيف قسـ  12شمالي و

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

منطقة البقاع

وزارة الزراعة
-

الرممة البيضاء

مكتب تنفيذ

الطابؽ الثالث المؤلؼ مف

منطقة البقاع

وزارة الزراعة
-

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات
المالؾ
ىناؾ نزاع مع

جيدة

جيد

ارض

الطابؽ االوؿ الشقة الجنوبية

1990ـ2

1530ـ2

السادة فرنسبنؾ

رقـ العقد  764تاريخ
20/5/2013

لغاية تاريخو

لغاية تاريخو

لغاية تاريخو

رقـ العقد  1227تاريخ

شركة الجناح
لبلستثمار

1/1/1973

محمد قاسـ عميص

2018

11,709,984

19,000,000

7,095,095

13/5/1965
امتداد مف العاـ

6,450,086

لغاية تاريخو

لغاية تاريخو

57/150

187,151,000

60,000,000

خاضع

خاضع

غير خاضع

خاضع

خاضع

غير خاضع

900,000,000

900,000,000

900,000,000

900,000,000

8,000,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الزراعة
499

مصمحة زراعة جبل

43-2

فرف الشباؾ

مستودع ومرآب

وسط

210ـ2

جبرايؿ حجار وشركاءه

1967/01/12

لغاية تاريخو

11,287,000

خاضع

100,000

لبنان
وزارة الزراعة
500

مصمحة زراعة جبل

43-5

فرف الشباؾ

مكاتب

وسط

170ـ2

فارس يوسؼ حجار

1966/03/01

لغاية تاريخو

6,450,000

خاضع

500,000

لبنان
وزارة الزراعة
501

مصمحة زراعة جبل

43-6

فرف الشباؾ

مكاتب

وسط

200ـ2

جبرايؿ حجار

1966/03/01

لغاية تاريخو

8,062,000

خاضع

500,000

لبنان
وزارة الزراعة
502

مصمحة زراعة جبل

43-7

فرف الشباؾ

مكاتب

وسط

170ـ2

اوديت مخايؿ حجار

1966/03/01

لغاية تاريخو

6,450,000

خاضع

500,000

لبنان
وزارة الزراعة
503

مصمحة زراعة جبل

43-8

فرف الشباؾ

مكاتب

وسط

200ـ2

ايمي يوسؼ حجار
وشركاءه

1967/01/12

لغاية تاريخو

8,062,000

خاضع

500,000

لبنان
وزارة الزراعة
504

مصمحة زراعة جبل

1249

جبيؿ

مركز زراعي و
مركز احراج

جيد

197ـ2

دير مار ماروف

1964/03/25

لغاية تاريخو

3,547,000

خاضع

200,000

لبنان
وزارة الزراعة
505

مصمحة زراعة جبل

649/10

بكفيا

مركز زراعي

جيد

220ـ2

ولياـ عزيز الريس

1999/08/01

لغاية تاريخو

14,000,000

غير خاضع

250,000

لبنان
وزارة الزراعة
506

مصمحة زراعة جبل

1316

حمانا

مركز احراج وصيد

وسط

148ـ2

جورج رومانس

1961

لغاية تاريخو

2,351,000

خاضع

250,000

لبنان
وزارة الزراعة
507

مصمحة زراعة جبل

1953

شحيـ

مركز زراعي
احراج وصيد

دوف الوسط

220ـ2

مصطفى الدغيمي

1960

لغاية تاريخو

لبنان

58/150

3,712,000

خاضع

200,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة الزراعة
508

مصمحة زراعة جبل

399

شحيـ

مركز لبلرشاد
الزراعي

وسط

140ـ2

مادليف حجار

2012/02/16

لغاية تاريخو

7,500,000

غير خاضع

500,000

لبنان
وزارة الزراعة
509

مصمحة زراعة جبل

663/6

عاليو

مركز زراعي
ومركز احراج

جيد

223ـ2

كماؿ تمحوؽ

2015/06/23

لغاية تاريخو

12,000,000

غير خاضع

500,000

لبنان
وزارة الزراعة
510

-

حوش االمراء
948

مصمحة زراعة البقاع
وزارة الزراعة
511

مصمحة زراعة البقاع

-

مكاتب

جيد

57ـ2

زحمو
1035
االقساـ
4/8/9/10/1
1

حوش االمراء
-

مكاتب

عادي

زحمو

جميع االقساـ
526ـ2

جياد شفيؽ عازار و
شركاءه

بدري عبد الدايـ

1970

1997/12/05

لغاية تاريخو

لغاية تاريخو

4,232,000

50,540,000

خاضع

غير خاضع

500,000

3,000,000

وزارة الزراعة
512

-

556

راشيا الوادي

مركز احراج راشيا

جيد

140ـ2

طبلؿ ناجي و شركاءه امتداد مف العاـ 1981

لغاية تاريخو

5,389,000

خاضع

200,000

مصمحة زراعة البقاع
وزارة الزراعة
513

-

مركز زراعي

3119

صغبيف

مركز احراج

عادي

979ـ2

ايمي و طوني التف

2000/07/13

لغاية تاريخو

7,500,000

غير خاضع

200,000

صغبيف

مصمحة زراعة البقاع
وزارة الزراعة
514

-

8745

حاصبيا

مركز زراعي

جيد

225ـ2

حسف ابودىف

2000/10/13

لغاية تاريخو

5,000,000

غير خاضع

200,000

مصمحة زراعة النبطية
وزارة الزراعة
515

-

1688-/10

النبطية التحتا

مصمحة زراعة النبطية
وزارة الزراعة
516

-

1688-/11

النبطية التحتا

مصمحة زراعة النبطية

مكاتب مصمحة
زراعة النبطية

مكاتب مصمحة
زراعة النبطية

جيد

جيد

346ـ2

152ـ2

وزارة الزراعة
517

-

2044-/4

جديدة مرجعيوف

مركز احراج وصيد

وسط

180ـ2

مصمحة زراعة النبطية
وزارة الزراعة

518

مصمحة زراعة الشمال

حسف حرب و محمد
حرب

حسف حرب و محمد
حرب

جوزؼ عتابو و
شركاءه

2005

2011

1965

لغاية تاريخو

لغاية تاريخو

لغاية تاريخو

17,000,000

8,000,000

2,418,000

غير خاضع

25,000,000

غير خاضع

خاضع

200,000

مكاتب دائرة الثروة

73مقسـ 55

طرابمس التؿ

الحيوانية

جيد

220ـ2

نبيؿ الذوؽ و شركاءه

1972/06/01

لغاية تاريخو

أحراج وصيد

59/150

4,979,000

خاضع

250,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

1021/6

سير

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

بدء

إنتياء

ليرة لبنانية

1965/01/01

لغاية تاريخو

1,480,000

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

خاضع

250,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الزراعة
519

-

مركز احراج وصيد

جيد

160ـ2

عبد القادر فتفت

مصمحة زراعة الشمال
وزارة الزراعة
520

-

1715/7

بشري
ّ

1160

بنشعي

مصمحة زراعة الشمال

مركز الزراعي

جيد

220ـ2

جاف كمود يوسؼ لظـ

1966/06/01

لغاية تاريخو

2,569,000

خاضع

250,000

وزارة الزراعة
521

-

مركز احراج وصيد

جيد

225ـ2

سميماف فرنجية

2000/01/24

لغاية تاريخو

1,000

غير خاضع

200,000

مصمحة زراعة الشمال
وزارة الزراعة
522

-

1249

عمشيت

12,000,000

مركز زراعي

مصمحة زراعة الشمال
وزارة الزراعة
523

مصمحة زراعة الشمال

مكتب لوحدات
321
/13

بساتيف طرابمس

و ازرة الزراعة

14/09/1974

والمديرية العامة
لمتعاونيات

وزارة الزراعة
524

مصمحة زراعة بعمبك

وقؼ سيدة البرج

2770

دير االحمر

مشتؿ زراعي

ارض

15300ـ2

525

-

5146

بعبدا

مبنى المنظمات
االقميمية

بناء جديد

مبنى المنظمات االقميمية
وزارة الزراعة
526

المديرية العامة
لمتعاونيات

527

لمتعاونيات

1440ـ2

حبيب كسرواني و
طوني عازار

2018

لغاية تاريخو

600,000,000

غير خاضع

طابقاف
4667أقساـ
11-12-14-

القسـ225 /11ـ2

مركز لبلدارة

بعبدا

المركزية لممديرية

جيدة

العامة

15-16

القسـ150/ 12ـ2
القسـ225/ 14ـ2

غير خاضع
يوسؼ عباس الحمو

2015/02/13

12/2/2021

197,690,000

جدد العقد لمسنة
( ّ

عند الحاجة

السادسة و االخيرة)

القسـ150/ 15ـ2
القسـ162/ 16ـ2

وزارة الزراعة
المديرية العامة

لمطائفة المارونية في

1993/10/15

لغاية تاريخو

8,000,000

غير خاضع

250,000

دير االحمر

اليرمل
وزارة الزراعة

2,574,000

مركز الدارة

56/8

فرف الشباؾ

التعاونية في جبؿ
لبناف

جيدة

طابؽ
200ـ2

فابياف فؤاد طرابمسي

6,370,858

1974/09/29

60/150

خاضع

عند الحاجة

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة الزراعة
528

المديرية العامة

457/7

زحمة

مركز لدائرة

حوش الزراعنة

التعاوف في زحمة

جيدة

طابؽ
120ـ2

نجوى جورج القاصوؼ

4,247,223

1974/09/07

خاضع

عند الحاجة

لمتعاونيات
وزارة الزراعة
529

المديرية العامة

4

صيدا الدكرماف

مركز لدائرة
التعاوف في الجنوب

جيدة

طابؽ

مؤسسة مياه لبناف

140ـ3

الجنوبي

2,340,074

1974

خاضع

عند الحاجة

لمتعاونيات
530

وزارة االشغال العامة

مطار رفيؽ

والنقل

الحريري الدولي

2,876,000
تـ تخفيض

المديرية العامة
531

وزارة االشغال العامة
والنقل

134

ميناء الحصف

44

الميناء

لمنقؿ البري والبحري
-

شركة االنشاء
جيدة

طابقاف 1842ـ2

532

533

وزارة االشغال العامة
والنقل

وزارة االشغال العامة
والنقل

الحازمية
2410

بعبدا
(التنظيـ المدني)

متوسطة

طابؽ واحد 110ـ2

مكاتب دوائر

 5طوابؽ

المديرية االقميمية

في جبؿ لبناف

1996

غير خاضع

متضمناً خدمات وTVA

77,056,000

مف بدالت اإليجار دوف الخدمات
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

بناء مؤلؼ مف ثبلث طوابؽ

لبلشغاؿ العامة

والتحسيف العقاري

847,623,000

ش.ـ.ؿ.

االدارة المركزية

رئاسة مرفأ طرابمس

)%10( 77,056,838

جيدة

وساحة مزفتة

2846ـ2

السيد محمد فاضؿ
دقناش

5,101,000

1959

خاضع

جورج فؤاد حنيف
ايمي فؤاد حنيف

2019

مدة اإليجار سنة واحدة

جاف فؤاد حنيف
الشاغوري

61/150

47,569,411

غير خاضع

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مي ايميا مطر

534

وزارة االشغال العامة
والنقل

المصيطبة
1479

كورنيش المزرعة

مكاتب لمديرية

مؤلؼ مف  7طوابؽ

المباني

3500ـ2

جويبل نخمة مطر
دانييبل نخمة مطر
كاريف جاف مطر

2018/01/01

مدة اإليجار سنة واحدة

325,000,000

ناجي كميؿ مخموؼ
ميرنا كميؿ مخموؼ

مبنى مؤلؼ مف  7طوابؽ
مساحتيـ 400ـ 2الطابؽ -

535

وزارة االشغال العامة
والنقل

1628

وطى المصيطبة

مبنى المديرية

-

العامة لمتنظيـ

بيروت

المدني

والطابؽ  8مساحتو 200ـ2
جيدة

 +موقؼ سيارات طابؽ
ارضي  +ممجاء موقؼ

كماؿ وسامر صعب

09/11/1966

يجدد اإليجار سنة بعد سنة

366,580,105

خاضع

سيارات ومستودع عدد 2
 8طوابؽ وممجأ ومرآب
3230ـ2

دائرة التنظيـ
1

وزارة االشغال العامة
والنقل

المدني في قضائي

1452/6

بساتيف طرابمس

طرابمس

جيدة

-

شقة طابؽ ارضي مساحة
150م2

فيكتوريا مميحو

2013

يؤجر لمدة سبع سنوات

28,500,000

غير خاضع

المنية والضنية

1

1

1

1

536

وزارة االشغال العامة
والنقل

وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة االشغال العامة
والنقل

الشيخ محمد
86

عكار

القسـ  68مف
العقار رقـ

البتروف

1713
مقسـ رقـ 4
مف العقار رقـ

بشري

2532

الطابؽ الثالث  +المقسـ رقـ

دائرة تنظيـ المدني
في قضاء عكار

جيدة

5703

الطابؽ الثاني

دائرة تنظيـ المدني

شقة مساحتيا

في قضاء البتروف

140ـ2

عيسى

دائرة تنظيـ المدني
في قضاء بشري

جيدة

المدني في قضاء

جيدة

راس العيف

دائرة التنظيـ

-

المدني في قضاء

بعمبؾ

بعمبؾ

جيدة

طابؽ ارضي
130ـ2

طابؽ
120ـ2

طابؽ
210ـ2

04/08/2010
الطابؽ الثاني

يؤجر لمدة سبع سنوات

13,500,000

غير خاضع

03/11/1999
السيد اديب ميشاؿ

اليرمؿ

4395

 + 12المقسـ رقـ  13مف

السيد بساـ وىبل الجقؿ

204ـ2

دائرة التنظيـ

اليرمؿ

الطابؽ الثالث

4,715,000

1978/11/15

المحامي طوني سكر
بوكالتو عف المالؾ

2014/12/30

يؤجر لمدة ثبلث سنوات

10,000,000

منصور مخايؿ سكر

ببلؿ ويامف طو

برىاف فيصؿ سميماف

01/05/2012

2010

يؤجر لمدة سبع سنوات

يؤجر لمدة سبع سنوات

62/150

12,000,000

20,500,000

خاضع

غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)
غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)
غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

537

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة االشغال العامة
والنقل

رقم العقار

المنطقة العقارية

375

بيت الديف

556

راشيا

1507

حاصبيا

904

جديدة مرجعيوف

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

دائرة التنظيـ
المدني في قضاء

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

بدء

إنتياء

ليرة لبنانية

1999

يؤجر لمدة سبع سنوات

16,000,000

باسمة سكرية واوالدىا
جيدة

طابؽ مساحة 400ـ2

ابراىيـ وروال ورانية
جورج عيد

الشوؼ

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)

طبلؿ احمد ناجي
سياـ سميماف ابو
غطاس مينا (بصفتيا

538

وزارة االشغال العامة
والنقل

مستثمرة حصة طارؽ

دائرة التنظيـ

بناء جديد

المدني في قضاء

بحالة حسنة

راشيا

وجديدة

المدني في قضاء

جيدة

احمد ناجي)
طابؽ ثاني مساحة 365ـ2

سياـ

سميماف ابو غطاس

14,900,000

2017

مينا

غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)

زكية
شاىيف سرايا (وريثة
المرحوـ فوزي ىاني
ناجي)

539

540

541

542

وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة االشغال العامة
والنقل

دائرة التنظيـ
حاصبيا
دائرة التنظيـ
مرجعيوف

وزارة االشغال العامة

صيدا الوسطاني

والنقل
وزارة االشغال العامة
والنقل

المدني في قضاء

جيدة

2036

صور

طابؽ اوؿ مساحة
180ـ2

ضاىر ايميا ماضي

جيدة

شقة طابؽ ارضي
240ـ2

2013

يؤجر لمدة سبع سنوات

2002

297ـ2

دائرة التنظيـ

صور

180ـ2

طابؽ

رئاسة مرفأ صيدا

المدني في قضاء

طابؽ ارضي

ليندا يوسؼ ابو طي

2013/03/04

يؤجر لمدة خمس سنوات

حبيب يوسؼ حديد

1999/06/01

9,500,000

12,000,000

10,800,000

يؤجر لمدة خمس سنوات

19,000,000

غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)
غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)
غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)
غير خاضع
(يجدد العقد سنوياً)
تـ تخفيض

543

وزارة االشغال العامة

73/

صيدا

مصمحة استثمار

والنقل

76,77,78

الدكرماف

مرفا صيدا

261/2

صور

129

حاصبيا

2975

رأس بيروت

قسـ7

شارع الحم ار

طابؽ

30,160,000

1/11/1995

)%17( 5,160,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

544

وزارة االشغال العامة
والنقل

545

وزارة االعالم

546

وزارة االعالم

مصمحة استثمار
مرفا صور

تـ تخفيض

2001
طابؽ و  4غرؼ

23,250,000

2002
2009

)%5,3( 1,250,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2020/12/3

مكتب الوكالة

6,000,000

الوطنية لئلعبلـ

45,765,741

تمفزيوف لبناف

63/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

عدة مشاريع منبثقة
عف الو ازرة وىيئات
وطنية ,مشروع
التنمية االجتماعية
االقتصادية
المحمية ,مشروع
تعميـ الكبار,

وزارة الشؤون
547

االجتماعية
-

مشروع الصحة

4878

المزرعة شارع بدارو

االنجابية ,مشروع
الوقاية مف

دوائرىا االقميمية

االدماف ,مشروع
التسوؿ ,مشروع

 7طوابؽ
مبنى كامؿ طابؽ سفمي,
أوؿ ,ثاف ,ثالث ,رابع
وخامس

305

اندريو وروجيو عقؿ

142,522,800

1961

م2

االعبلـ التنموي,
المجمس االعمى
لمطفولة ,مشروع
السكاف والتنمية,
المشروع الوطني

وزارة الشؤون
548

االجتماعية
-

426

زحمة الميداف

وزارة الشؤون
549

-

مشروع منبثؽ:

2927

المزرعة شارع بدارو

وزارة الشؤون
550

-

مركز التدريب
االجتماعي

دوائرىا االقميمية
االجتماعية

االجتماعية في

الطابؽ االوؿ ( 4غرؼ)

محافظة البقاع

دوائرىا االقميمية
االجتماعية

دائرة الشؤوف

الشقة الجنوبية مف

826

ايميا صفير وشركاه

م2

الطابؽ الثاني
400م2

7,008,056

1962

32,364,425

دولمي الريس وشركاؤىا

مجموع مساحة العقار 2927

مشروع مع منظمة

2927

المزرعة شارع بدارو

دولية :مشروع دعـ

شقتاف في الطابؽ الثالث

دولمي الريس وشركاؤىا

1970

32,364,425

االسر االكثر فق ار

دوائرىا االقميمية

551

االجتماعية
-

2927

المزرعة شارع بدارو

4,003,226

شقتاف في الطابؽ السادس دولمي الريس وشركاؤىا

دوائرىا االقميمية

552

وزارة الشؤون

226

االجتماعية

 -االقساـ 20

طرابمس

-

21 - 22 -

التؿ

دوائرىا االقميمية

23

دائرة الشؤوف
االجتماعية في
محافظة الشماؿ

+المدخل والمستودعات والسفمي
1226

وزارة الشؤون
مشروع التغذية

كامل المبنى بكل طوابقو الستة

ابراىيـ عبد السبلـ
240ـ2

مجذوب

27,000,000

2007

وىناء محمد الحمبي

64/150

م2

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

وزارة الشؤون
553

االجتماعية
-

659

دوائرىا االقميمية

المنطقة العقارية

بقعاتا

قسـ الشؤوف

-

االجتماعية في

الشوؼ

قضاء الشوؼ

554

-

393

فرف الشباؾ

دوائرىا االقميمية

555

-

556

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

557

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

558

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

559

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

560

االجتماعية
مصمحة المحاسبة

بدء

9,000,000

2013

3غرؼ ومنتفعاتيا

لمتوثيؽ حوؿ

طابؽ

الطفؿ

الطابؽ الثاني

_

400ـ2

قسـ الشؤوف

556

راشيا الوادي

االجتماعية في
راشيا

دوائرىا االقميمية
وزارة الشؤون

90ـ2

غازي ناشي

إنتياء

ليرة لبنانية

32,400,000

2016

الخط الساخف

وزارة الشؤون
االجتماعية

طابؽ

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

المركز الوطني

وزارة الشؤون
االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

محافظة بعمبؾ
اليرمؿ
محافظة بعمبؾ
اليرمؿ
محافظة بعمبؾ
اليرمؿ

محافظة بعمبؾ
اليرمؿ

قاعتيف وغرفة في الطابؽ
الثاني في مبنى ثانوية حرموف

6,206,488

طبلؿ ناجي وشركاه

مراكز الخدمات
االنمائية

7,500,000

مركز بدنايؿ
مراكز الخدمات
االنمائية

10,000,000

مركز طميا
مراكز الخدمات
االنمائية

59,204,000

مركز بعمبؾ
مراكز الخدمات
االنمائية

4,950,000

مركز بعمبؾ (نحمة)
مراكز الخدمات

محافظة بعمبؾ

االنمائية

-

-

اليرمؿ

مركز بعمبؾ

5,400,000

(شعت)

65/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة الشؤون
561

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

562

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

563

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

564

االجتماعية
مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

565

االجتماعية
مصمحة المحاسبة

رقم العقار

المنطقة العقارية

محافظة بعمبؾ
اليرمؿ
محافظة بعمبؾ
اليرمؿ
محافظة بعمبؾ
اليرمؿ
محافظة بعمبؾ
اليرمؿ

566

-

567

568

مصمحة المحاسبة

مركز المبوة
مراكز الخدمات
االنمائية

33,978,000

مركز اليرمؿ 1
مراكز الخدمات
االنمائية

14,155,000

مركز اليرمؿ 2
مراكز الخدمات
االنمائية

7,200,000

مركز القصر

اليرمؿ

مركز بعمبؾ

4,950,000

(المعوقيف)
مراكز الخدمات

محافظة البقاع

االنمائية

24,702,000

مركز جب جنيف
مراكز الخدمات

محافظة البقاع

االنمائية

8,100,000

مركز صغبيف

وزارة الشؤون
-

11,000,000

-

-

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

بدء

االنمائية

محافظة بعمبؾ

وزارة الشؤون
-

إنتياء

ليرة لبنانية

مراكز الخدمات

االنمائية

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

وزارة الشؤون
االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مراكز الخدمات

محافظة جبؿ لبناف

االنمائية

27,000,000

مركز حي السمـ

66/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
569

االجتماعية
-

محافظة جبؿ لبناف

570

محافظة جبؿ لبناف

571

محافظة جبؿ لبناف

572

محافظة جبؿ لبناف

573

محافظة جبؿ لبناف

574

محافظة جبؿ لبناف

575

محافظة جبؿ لبناف

576

محافظة جبؿ لبناف

577

مصمحة المحاسبة

االنمائية

10,800,000

-

االنمائية

21,600,000

-

االنمائية

50,042,000

-

االنمائية

14,973,000

مركز بكفيا

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

35,850,000

مركز برج حمود

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز سف الفيؿ

وزارة الشؤون
-

100,000,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز سد البوشرية

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

91,000,000

مركز عيف الرمانة

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز برج البراجنة

وزارة الشؤون
-

36,000,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز العبيري

وزارة الشؤون
-

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

إنتياء

ليرة لبنانية

مركز الشياح

وزارة الشؤون
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مراكز الخدمات

محافظة جبؿ لبناف

االنمائية

16,500,000

مركز جونيو

67/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
578

االجتماعية
-

محافظة جبؿ لبناف

579

محافظة جبؿ لبناف

580

محافظة جبؿ لبناف

581

محافظة جبؿ لبناف

582

محافظة جبؿ لبناف

583

محافظة جبؿ لبناف

584

محافظة جبؿ لبناف

585

محافظة جبؿ لبناف

586

مصمحة المحاسبة

االنمائية

6,000,000

-

االنمائية

14,400,000

-

االنمائية

15,000,000

-

االنمائية

7,200,000

مركز شحيـ

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

10,000,000

مركز عمشيت

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز عرموف

وزارة الشؤون
-

5,250,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز كفرحيـ

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

3,705,000

مركز الدامور

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز بعبدات

وزارة الشؤون
-

50,391,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز جبيؿ 2

وزارة الشؤون
-

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

إنتياء

ليرة لبنانية

مركز جبيؿ 1

وزارة الشؤون
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مراكز الخدمات

محافظة جبؿ لبناف

االنمائية

4,622,000

مركز كفرفقود

68/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
587

االجتماعية
-

محافظة جبؿ لبناف

588

محافظة جبؿ لبناف

589

محافظة جبؿ لبناف

590

محافظة جبؿ لبناف

591

محافظة جبؿ لبناف

592

محافظة جبؿ لبناف

593

محافظة بيروت

594

مصمحة المحاسبة

3,439,000

-

االنمائية

5,000,000

-

االنمائية

30,000,000

-

االنمائية

45,000,000

مركز االشرفية

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز غزير

وزارة الشؤون
-

12,000,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز قرطبا

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

30,000,000

مركز بحمدوف 2

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز بحمدوف 1

وزارة الشؤون
-

45,000,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز عاليو

وزارة الشؤون
-

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

إنتياء

ليرة لبنانية

مركزالمختارة

وزارة الشؤون
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مراكز الخدمات

محافظة بيروت

االنمائية

32,900,000

مركزالمصيطبة

69/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
595

االجتماعية
-

محافظة بيروت

596

محافظة بيروت

597

محافظة الشماؿ

598

محافظة الشماؿ

599

محافظة الشماؿ

600

محافظة الشماؿ

601

602

مصمحة المحاسبة

8,110,000

-

االنمائية

20,156,000

-

االنمائية

6,795,000

-

االنمائية

محافظة الشماؿ

2,642,000

مركز زغرتا
(ايطو)
مراكز الخدمات

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

االجتماعية

-

مركز زغرتا (داريا)

وزارة الشؤون
-

20,000,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

االجتماعية

االنمائية

مركز التبانة

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

6,991,000

مركز ساحة النجمة

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

االجتماعية

-

مركز البتروف

وزارة الشؤون
-

18,000,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

االجتماعية

االنمائية

مركز المزرعة

وزارة الشؤون
-

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

إنتياء

ليرة لبنانية

مركز طريؽ الجديدة

وزارة الشؤون
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

االنمائية

محافظة الشماؿ

7,500,000

مركز زغرتا
(رشعيف)

70/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
603

االجتماعية

محافظة الشماؿ

-

االجتماعية

محافظة الشماؿ

-

االجتماعية

محافظة الشماؿ

-

محافظة الشماؿ

وزارة الشؤون
االجتماعية

محافظة الشماؿ

-

محافظة الشماؿ

وزارة الشؤون

االنمائية

10,000,000

-

االنمائية

4,614,000

-

االنمائية

11,500,000

-

مراكز الخدمات

االجتماعية

محافظة الشماؿ

-

االنمائية

3,600,000

مركز القبيات 2

مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

مراكز الخدمات

246

محافظة الشماؿ

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

االنمائية

42,000,000

-

وزارة الشؤون

مراكز الخدمات

محافظة الشماؿ

عمى استئجاره قبؿ صدور القرار
 2019/37تاريخ 2019/12/3

مركز حمبا

مصمحة المحاسبة

مصمحة المحاسبة

-

مركز القبيات 1

مصمحة المحاسبة

611

13,200,000

مراكز الخدمات

االجتماعية

-

االنمائية

مركز شبطيف

وزارة الشؤون

االجتماعية

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

610

20,000,000

مركز المنية

مصمحة المحاسبة

-

االنمائية

مراكز الخدمات

االجتماعية

االجتماعية

-

مركز المينا

وزارة الشؤون

609

31,350,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

608

االنمائية

مركز مرياطا

وزارة الشؤون

607

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

606

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

مركز بشري

وزارة الشؤون

605

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

604

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

االنمائية

1,262,000

مركز اميوف

71/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
612

االجتماعية

محافظة الشماؿ

-

االجتماعية

محافظة الجنوب

-

محافظة الجنوب

-

-

االنمائية

8,500,000

-

االنمائية

12,000,000

مركز حارة صيدا

مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

مراكز الخدمات

االجتماعية

محافظة الجنوب

-

االنمائية

20,024,000

مركز عيتا الشعب

مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون
616

12,500,000

مراكز الخدمات

االجتماعية

-

االنمائية

مركز صيدا

وزارة الشؤون

االجتماعية

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

615

إنتياء

ليرة لبنانية

مراكز الخدمات

4175

محافظة الجنوب

االنمائية
مركز مرجعيوف

مصمحة المحاسبة

12000000

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

(زيادة  3,000,000ل.ل.

عمى استئجاره قبؿ صدور القرار

عمى بدل اإليجار)

 2019/37تاريخ 2019/12/3
بدل اإليجار السنوي السابق

وزارة الشؤون
617

االجتماعية
-

75/4

جديدة مرجعيون
محافظة الجنوب

مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون
618

االجتماعية

محافظة الجنوب

-

محافظة الجنوب

وزارة الشؤون

مصمحة المحاسبة

إنمائية

اإليجار قبل صدور التعميم رقم 2019/37
تاريخ 2020/12/3

االنمائية

12,000,000

-

االنمائية

22,500,000

مركز حاصبيا

مصمحة المحاسبة

620

12,000,000

وافقت إدارة اإلبحاث والتوجيو عمى زيادة بدل

مراكز الخدمات

االجتماعية

-

مركز خدمات

مركز كفرصير

وزارة الشؤون

االجتماعية

9،000،000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

619

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

مركز رحبو

وزارة الشؤون

614

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

613

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

مراكز الخدمات

1996

كفرتبنيت

االنمائية

محافظة الجنوب

-

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
12,600,000

عمى استئجاره قبؿ صدور القرار
 2019/37تاريخ 2019/12/3

مركز كفرتبنيت

72/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
621

االجتماعية
-

محافظة الجنوب

622

محافظة الجنوب

623

محافظة الجنوب

624

محافظة الجنوب

625

محافظة الجنوب

626

محافظة الجنوب

627

محافظة الجنوب

628

محافظة الجنوب

629

مصمحة المحاسبة

االنمائية

6,000,000

-

االنمائية

6,000,000

-

االنمائية

12,600,000

-

االنمائية

26,130,000

مركز صور 1

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

7,760,000

مركز البيسارية

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز الشيابية

وزارة الشؤون
-

20,000,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز شبعا 2

وزارة الشؤون
-

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

2,400,000

مركز شبعا 1

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز النبطية

وزارة الشؤون
-

5,400,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز انصار 2

وزارة الشؤون
-

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

إنتياء

ليرة لبنانية

مركز انصار 1

وزارة الشؤون
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مراكز الخدمات

محافظة الجنوب

االنمائية

5,300,000

مركز صور 2

73/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة الشؤون
630

االجتماعية
-

محافظة الجنوب

631

محافظة الجنوب

632

محافظة الجنوب

633

محافظة الجنوب

634

محافظة الجنوب

االنمائية

االجتماعية
مصمحة المحاسبة

(عدد)78

االجتماعية
-

محافظة الجنوب

مصمحة المحاسبة

االنمائية

4,800,000

مركز جباع
مراكز الخدمات

محافظة الجنوب

االنمائية

9,000,000

مركز جزيف

وزارة الشؤون
-

1,257,967,256

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

3,430,000

-

المناطؽ

-

16,000,000

-

وزارة الشؤون

وزارة الشؤون

638

االنمائية

اإلنمائية في كافة

االجتماعية

7,200,000

-

مركز الخدمات

مصمحة المحاسبة

637

االنمائية

مركز الخياـ

وزارة الشؤون
636

-

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة

635

6,000,000

مركز الصرفند

وزارة الشؤون
-

االنمائية

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

-

مركز تبنيف 2

وزارة الشؤون
-

5,280,000

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

االنمائية

مركز تبنيف 1

وزارة الشؤون
-

بدء

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

إنتياء

ليرة لبنانية

مركز صور 3

وزارة الشؤون
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

مصمحة المحاسبة
االجتماعية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مراكز الخدمات

محافظة الجنوب

االنمائية

5,000,000

مركز كفرشوبا

74/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

االنمائية

االجتماعية

محافظة الجنوب

-

2,170,000

مركز حارة صيدا

مصمحة المحاسبة

(القرية)

وزارة الشؤون
640

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مراكز الخدمات

وزارة الشؤون
639

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

مراكز الخدمات

االجتماعية

محافظة الجنوب

-

االنمائية

11,326,000

مركز ميس الجبؿ

مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

641

االجتماعية

4,000,000

مشروع التغذية

مصمحة المحاسبة
وزارة الشؤون

642

االجتماعية

تأميف حقوؽ

-

المعوقيف

وزارة التربية والتعميم

مدرسة

72,000,000

مصمحة المحاسبة

643

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

644

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

645

العالي
المدارس

1151

صدر قرار مجمس الوزراء رقـ 10تاريخ

سف الفيؿ الثانية

20,689,000

المتوسطة

(بانتظار تسميـ المبنى)

الرسمية
وادي شحرور

39,954,000

الرسمية المختمطة
المتوسطة

وادي شحرور

8,230,000

الرسمية المختمطة
المتوسطة

وزارة التربية والتعميم
646

العالي

الصف ار المتوسطة

-

الرسمية المختمطة

8,799,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
647

العالي

الصف ار المتوسطة

-

الرسمية المختمطة

 2020/3/19بفسخ عقد االيجار

18,887,000

المدارس

75/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
648

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

649

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

650

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

651

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

652

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

653

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

654

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

حارة صخر

7,360,000

المتوسطة الرسمية
المختمطة

حارة صخر

32,498,000

المتوسطة الرسمية
المختمطة

مجدليا

2,406,000

الرسمية
المتوسطة المختمطة

مجدليا

12,072,000

الرسمية
المتوسطة المختمطة

عيف عنوب

5,355,000

الرسمية المتوسطة
المختمطة

عيف عنوب

5,228,000

الرسمية المتوسطة
المختمطة

برجا الديماس

26,180,000

المختمطة
المتوسطة الرسمية

وزارة التربية والتعميم
655

العالي

الجاىمية المتوسطة

-

الرسمية المختمطة

22,132,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
656

العالي

الجاىمية المتوسطة

-

الرسمية المختمطة

8,476,000

المدارس

76/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
657

العالي

البداوي الرسمية

-

لمبنات

37,045,776

المدارس
وزارة التربية والتعميم
658

العالي

مجدال المختمطة

-

الرسمية

2,793,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
659

العالي
المدارس

مجدال

13,799,000

الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
660

العالي

فنيدؽ

-

المختمطة

3,234,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
661

العالي
المدارس

662

663

664

(بدالً مف فنيدؽ
لمبنات)

وزارة التربية والتعميم

زغرتا االولى

العالي

المتوسطة الرسمية

-

لمبنات /المربية

المدارس

جورجيت

وزارة التربية والتعميم

زغرتا االولى

العالي

المتوسطة الرسمية

-

لمبنات /المربية

المدارس

جورجيت

وزارة التربية والتعميم

زغرتا االولى

العالي

المتوسطة الرسمية

-

لمبنات /المربية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
665

فنيدؽ المختمطة

العالي
المدارس

16,696,000

9,564,000

13,194,000

24,342,000

جورجيت
زحمة دار السبلـ

8,890,000

(زحمة الثانية بنات
سابقا)

77/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
666

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

زحمة دار السبلـ

12,636,000

(زحمة الثانية بنات
سابقا)

وزارة التربية والتعميم
667

العالي
-

5,797,000

شميس برقا الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
668

العالي
-

27,934,000

شميس برقا الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
669

العالي

مدرسة حنيدر

-

الرسمية

19,475,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
670

العالي

التباريس الرسمية

-

لمبنات النموذجيو

193,501,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
671

العالي
المدارس

672

االشرفية الثالثة
المتوسطة الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم

سممى الصايغ

العالي

الرسمية

-

لمبنات(مبنى كرـ

المدارس

159,236,000

133,918,000

الزيتوف)

وزارة التربية والتعميم
673

العالي

متوسطة االشرفية

-

الرسمية المختمطة

126,588,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
674

العالي

المستقبؿ الرسمية

-

المختمطة

207,459,000

المدارس

78/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
675

العالي

زقاؽ الببلط

-

الرسمية المختمطة

142,905,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
676

العالي
المدارس

روضة برج ابي

40,991,000

حيدر الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
677

العالي

وطى المصيطبة

-

االبتدائية المختمطة

52,805,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
678

العالي
المدارس

متوسطو الممؾ

75,541,000

سعود الرسمية
لمبنات

وزارة التربية والتعميم
679

العالي

االرشاد الرسمية

-

المختمطة

157,608,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
680

العالي

البسطة االولى

-

الرسمية لمصبياف

77,805,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
681

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

682

العالي
المدارس

الطريؽ الجديدة

56,115,000

المتوسطة الرسمية
االولى لمبنات

ابتدائية الطريؽ

51,791,000

الجديدة الثالثة
الرسمية لمبنات

وزارة التربية والتعميم
683

العالي

راس النبع الثانية

-

الرسمية لمبنات

122,281,000

المدارس

79/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
684

العالي

راس النبع الرسمية

-

االولى لمبنات

135,955,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
685

العالي

البسطة األولى

-

الرسمية المختمطة

122,202,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
686

العالي

رمؿ الظريؼ

-

الرسمية المختمطة

84,602,000

المدارس

687

وزارة التربية والتعميم

روضة السيدة رفقة

العالي

عبداهلل

-

تاجي(الزيدانية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
688

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

689

العالي
المدارس

39,832,000

سابقا)
مدرسة سف الفيؿ

141,644,000

االولى المختمطة
الرسمية

برج حمود الثالثة

114,965,000

الرسمية المتوسطة
المختمطة ؽ.ظ

وزارة التربية والتعميم
690

العالي

سف الفيؿ الثالثة

-

الرسمية االبتدائية

25,284,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
691

العالي

سف الفيؿ الثالثة

-

الرسمية االبتدائية

2,304,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
692

العالي
المدارس

مدرسة فرف الشباؾ

112,071,000

الرسمية المتوسطة
لمبنات(التحويطة)

80/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
693

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

694

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

695

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

696

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

697

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

الشياح الرسمية

149,628,000

الثانية المختمطة
انكميزي

متوسطة الغبيري

114,287,000

الثانية الرسمية
المختمطة

سد البوشرية

60,875,000

المتوسطة الرسمية
لمبنات

سد البوشرية

96,578,000

العالية الرسمية
لمصبياف

سد البوشرية

23,221,000

االولى الرسميو
المتوسطو المختمطو

وزارة التربية والتعميم
698

العالي

متوسطة الدكوانة

-

الرسمية المختمطة

69,596,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
699

العالي

كفرشيما الرسمية

-

المختمطة

57,673,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
700

العالي

برج البراجنة االولى

-

المختمطة الرسمية

أخمي وتـ تسميـ البناء الغربي (قرار
56,301,000

)2019/8/19

المدارس
وزارة التربية والتعميم
701

العالي
المدارس

مجمس الوزراء رقـ  40تاريخ

برج البراجنة

61,403,000

الرسمية الثالثة
المختمطة

81/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

وزارة التربية والتعميم
702

العالي
-

العالي

96,380,000

الرسمية المختمطة

-

-ؽ-ظ

مدرسة حارة حريؾ

العالي

110,360,000

الثانية الرسمية

-

المختمطة

المدارس
وزارة التربية والتعميم

الغدير الرسمية

العالي

60,417,000

المختمطة  -ؽ -

-

ظ

المدارس
وزارة التربية والتعميم

المربي ادوار ضو

العالي

(بدالً مف غادير

-

المتوسطة

24,926,000

المختمطة)

المدارس
وزارة التربية والتعميم
707

42,175,000

حارة حريؾ االولى

المدارس

706

بدء

ليرة لبنانية

متوسطة الياس ابو

العالي

44,403,000

شبكة الرسمية

-

المختمطة

المدارس
وزارة التربية والتعميم
708

العالي
-

478

صدر قرار مجمس الوزراء رقـ 10تاريخ

صربا الرسمية

66,639,000

المختمطة

المدارس
العالي

متوسطة الضبية

-

الرسمية المختمطة

112,779,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
710

العالي
المدارس

 2020/3/19بفسخ عقد االيجار
(بانتظار تسميـ المبنى)

وزارة التربية والتعميم
709

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

ؽ.ظ

وزارة التربية والتعميم

705

إنتياء

لمصبياف الرسمية

المدارس

704

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

برج البراجنة االولى

وزارة التربية والتعميم
703

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

متوسطة جؿ

125,764,000

الديب المتوسطة
الرسمية

82/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
711

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

متوسطة الزلقا

48,724,000

الرسمية المختمطة
-ؽ-ظ

وزارة التربية والتعميم
712

العالي

روضة جبيؿ

-

الرسمية المختمطة

47,156,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
713

العالي

جبيؿ الرسمية

-

الثانية المتوسطة

68,799,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
714

العالي

جبيؿ الرابعة

-

الرسمية المختمطة

68,501,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
715

العالي
المدارس

متوسطة

6,941,950

كفرمسحوف
المختمطة الرسمية

وزارة التربية والتعميم
716

العالي

الفيدار المختمطة

-

المتوسطة الرسمية

17,518,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
717

العالي
المدارس

دوف بوسكو

26,321,000

الرسمية المتوسطة
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
718

العالي

مشمش الرسمية

-

المختمطة المتوسطة

27,232,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
719

العالي

عممات الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

32,497,680

المدارس

83/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
720

العالي
-

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

1009

12,883,000

الرسمية المختمطة
بقعتوتة

المدارس

721

-

152

ميروبا

ميروبا المتوسطة

24,388,000

المختمطة الرسمية

المدارس
العالي

المتيف الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

47,799,000

المدارس
العالي

برمانا الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

65,268,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
724

العالي

القرية الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

20,221,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
725

العالي

صميما المتوسطة

-

المختمطة الرسمية

3,678,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
726

العالي

متوسطة عاليو

-

الرسمية المختمطة

106,927,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
727

العالي
المدارس

عاليو الغربية

27,830,000

الرسمية المتوسطة
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
728

رقـ 10تاريخ 2020/3/19
بفسخ عقد االيجار
(بانتظار تسميـ المبنى)

وزارة التربية والتعميم
723

بفسخ عقد االيجار
صدر قرار مجمس الوزراء

وزارة التربية والتعميم
722

رقـ 10تاريخ 2020/3/19
(بانتظار تسميـ المبنى)

وزارة التربية والتعميم
العالي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

صدر قرار مجمس الوزراء

سيدة النياح

بقعتوتة

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

العالي

القماطية المتوسطة

-

الرسمية المختمطة

12,854,000

المدارس

84/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
729

العالي

كيفوف الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

54,527,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
730

العالي

الرمميو الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

14,423,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
731

العالي

برجا الرسمية

-

المختمطو

18,528,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
732

الجية االولى

العالي

22,467,000

المختمطة

-

المتوسطة الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
733

العالي

كفرحيـ المختمطة

-

المتوسطة الرسمية

35,339,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
734

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

735

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

736

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

737

العالي
المدارس

صدر قرار مجمس الوزراء رقـ 10تاريخ

عينباؿ عتريف

635

عتريف

6,961,000

المختمطة
المتوسطة الرسمية

 2020/3/19بفسخ عقد االيجار
(بانتظار تسميـ المبنى)

عيف وزيف

71,594,000

المتوسطة الرسمية
المختمطة

نيحا الشوؼ

43,800,000

المتوسطة الرسمية
المختمطة

خريبة الشوؼ

28,485,000

المختمطة
المتوسطة الرسمية

85/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
738

العالي

بتموف الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

20,278,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
739

العالي

بريح الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

18,929,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
740

العالي

مزبود المتوسطة

-

الرسمية المختمطة

9,385,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
741

العالي

سبميف الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

18,525,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
742

العالي

الوردانية المختمطة

-

المتوسطة الرسمية

62,895,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
743

العالي

الرميمة المختمطة

-

المتوسطة الرسمية

44,147,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
744

العالي

الفضيمة الرسمية

-

لمصبياف

110,310,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
745

العالي
المدارس

التؿ الجديدة

40,991,000

الرسمية لمبنات
طرابمس

وزارة التربية والتعميم
746

العالي

النموذج الرسمية

-

لمبنات

71,667,000

المدارس

86/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
747

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

تكميمية طرابمس

العالي

36,299,000

االولى الرسمية

-

لمبنات

المدارس
وزارة التربية والتعميم
748

العالي

الجديده الرسميو

-

لمبنات

107,865,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
749

العالي

دوحة االدب

-

الرسمية لمبنات

51,599,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
750

العالي

طرابمس االولى

-

الرسمية لمصبياف

34,401,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
751

العالي

طرابمس االولى

-

الرسمية لمصبياف

30,043,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
752

العالي

62,012,000

النموذج لمبنيف

المدارس
وزارة التربية والتعميم

753

العالي

جبراف خميؿ جبراف

-

لمبنات

84,544,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
754

العالي

الزاىرية الرسمية

-

لمبنيف

94,630,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
755

العالي
-

638

الزاىرية

الزاىرية الرسمية

42,568,464

لمبنات

المدارس

87/150

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

756

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

وزارة التربية والتعميم

روضة التؿ

العالي

-

-

الزاىرية الرسمية

المدارس

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

22,715,000

المختمطة

وزارة التربية والتعميم
757

العالي

اليدى الرسمية

-

لمصبياف

29,011,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
758

العالي

الحياة الرسمية

-

لمبنات

68,577,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
759

العالي

البنات االولى

-

الرسمية

137,797,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
760

العالي
المدارس

عدناف زكي

90,675,000

درويش الرسمية
لمبنيف

وزارة التربية والتعميم
761

العالي

روضة الميناء

-

االولى الرسمية

83,222,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
762

العالي

رأفت الحسيني

-

الرسمية لمصبياف

54,066,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
763

العالي

النيضة الرسمية

-

لمبنات

33,908,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
764

العالي

النيضة الرسمية

-

لمصبياف

51,345,000

المدارس

88/150

بانتظار صدور قرار بفسخ عقد االيجار

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
765

العالي

روضة الميناء

-

الثالثة الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
766

العالي
-

64,385,000

بطرس دوره لمبنيف

المدارس
وزارة التربية والتعميم
767

العالي
المدارس

روضة الميناء

5,661,000

الثانية الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
768

العالي

التقدـ الرسمية

-

لمبنات

22,072,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
769

العالي

الصبلح الرسمية

-

لمبنات

66,236,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
770

العالي

النور الرسمية

-

لمبنات

48,996,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
771

العالي

االرز الرسمية

-

لمصبياف

35,388,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
772

العالي

الغزالي الرسمية

-

لمصبياف

90,801,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
773

العالي

ابراىيـ اليازجي

-

الرسمية لمبنيف

39,832,000

المدارس

89/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
774

العالي

التدريب التربوي

-

الرسمية لمبنات

125,338,847

المدارس
وزارة التربية والتعميم
775

العالي

روضة أبي سمراء

-

االولى الرسمية

48,161,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
776

المستقبؿ

العالي

الرسميو

-

لمبنات

المدارس
وزارة التربية والتعميم
777

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

778

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

779

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

780

العالي
المدارس

8,576,000

لقماف

460

الزاىرية

28,505,688

الرسمية
لمبنات

لقماف

93,687,000

الرسمية
المختمطة

ابي فراس

55,401,000

الحمداني الرسمية
المختمطة

سميماف البستاني

24,695,000

المتوسطة الرسمية
لمبنات

وزارة التربية والتعميم
781

العالي

العيد الجديد

-

الرسميو لمبنات

26,901,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
782

العالي
-

23,485,000

القبة لمبنات

المدارس

90/150

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
783

العالي
-

48,942,000

القبة لمبنات

المدارس
وزارة التربية والتعميم
784

العالي
-

48,942,000

القبة الرسمية لمبنات

المدارس
وزارة التربية والتعميم
785

العالي

ابف رشد الرسمية

-

لمبنات

27,999,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
786

العالي

الضياء الرسمية

-

لمبنات

22,074,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
787

العالي

الفارابي الرسمية

-

لمصبياف

39,908,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
788

العالي
المدارس

القبة الجديدة

64,250,000

االبتدائية الرسمية
لمبنات

وزارة التربية والتعميم
789

العالي

ابف سينا الرسمية

-

التكميمية لمصبياف

83,618,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
790

العالي

حقميت الرسمية

-

المختمطة

64,861,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
791

العالي

حقؿ العزيمة

-

الرسمية المختمطة

14,509,000

المدارس

91/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
792

العالي

السفيرة المتوسطة

-

الرسمية

39,194,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
793

العالي
-

23,247,000

قرصيتا الثانية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
794

العالي
المدارس

قرصيتا

23,569,000

الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
795

العالي

القماميف

-

الرسمية

23,263,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
796

العالي
المدارس

تكميمية سير

114,834,000

المختمطة (بدالً مف
سير لمبنات)

وزارة التربية والتعميم
797

العالي

بقرصونا االولى

-

الرسمية المختمطة

37,921,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
798

العالي

بقاعصفريف

-

الرسمية المختمطة

40,331,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
799

العالي
المدارس

طاراف

38,136,000

الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
800

العالي

حمبا الرسمية

-

لمصبياف

64,347,000

المدارس

92/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
801

العالي
المدارس

802

العالي
-

جورج نجيب فرح

المدارس

بدء

ليرة لبنانية

68,416,000

الرسمية

الرسمية -المربي

العالي

إنتياء

يعقوب الصراؼ

وزارة التربية والتعميم

المدارس

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

مدرسة الدكتور

العبدة المختمطة

وزارة التربية والتعميم
803

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

8,253,000

الرسمية
بزاؿ

135,017,000

الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
804

العالي

عرب المفرؽ

-

المختمطة الرسمية

7,932,280

المدارس
وزارة التربية والتعميم
805

العالي

رحبة الرسمية

-

لمصبياف

56,605,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
806

العالي

بزبينا الرسمية

-

المختمطة

146,073,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
807

العالي
المدارس

الدورة

20,371,000

الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
808

العالي

مرياطة

-

الرسمية

12,464,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
809

العالي

مدرسة في ار فرنجيو

-

الرسمية المختمطة

23,424,000

المدارس

93/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
810

العالي

مداـ بدره الرسمية

-

لمبنات

44,516,520

المدارس
وزارة التربية والتعميم
811

العالي

اردة الرسمية

-

المختمطة

18,312,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
812

العالي

مجدليا الرسمية

-

المختمطة

12,444,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
813

العالي

كفرزينا الرسمية

-

المختمطة

28,073,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
814

العالي

ضير العيف

-

الرسمية المختمطة

77,327,770

المدارس
وزارة التربية والتعميم
815

العالي

رأس مسقا الرسمية

-

المختمطة

11,563,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
816

العالي
-

14,438,000

عدوة الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
817

العالي

ألمربي اطونيوس

-

ممكوف

8,823,680

المدارس
وزارة التربية والتعميم
818

العالي

دده الرسمية

-

المختمطة

29,252,424

المدارس

94/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
819

العالي

دده الرسمية

-

المختمطة

14,196,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
820

العالي

كفرعقا الرسمية

-

لمبنات

11,250,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
821

العالي

بشري الرسمية

-

لمبنات

25,752,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
822

العالي

حدشيت التكميمية

-

الرسمية المختمطة

12,285,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
823

العالي

مدرسة شكا

-

المتوسطة الرسمية

66,830,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
824

العالي

شكا الجديدة

-

الرسمية المختمطة

10,032,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
825

العالي
-

25,277,000

حامات الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
826

العالي

البتروف الرسمية

-

لمبنات

21,805,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
827

العالي
-

114,479,000

اسطفاف عطية

المدارس

95/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
828

العالي

تنوريف الفوقا

-

الرسمية المختمطة

56,038,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
829

العالي
المدارس

830

(سابقا لمصبياف)

وزارة التربية والتعميم
العالي

(زحمة االولى

-

الرسمية لمبنات

المدارس
العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم
832

االولى المختمطة

متوسطة البردوني

وزارة التربية والتعميم
831

متوسطة زحمة

العالي
المدارس

32,011,000

46,523,000

سابقا)
متوسطة زحمة

22,075,000

الجديدة الرسمية
المختمطة

متوسطة زحمة

40,364,000

الثالثة المختمطة
(سابقا لمصبياف)

وزارة التربية والتعميم
833

العالي

متوسطة المعمقة

-

الرسمية لمبنات

56,473,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
834

العالي

متوسطة الفرزؿ

-

الرسمية المختمطة

3,900,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
835

العالي
المدارس

متوسطة رياؽ

40,579,000

االولى الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
836

العالي

تكميمية اليرمؿ

-

الرسمية الثانية

76,155,000

المدارس

96/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
837

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

متوسطة بعمبؾ

39,389,000

الجديدة االولى
الرسمية المختمطة

وزارة التربية والتعميم
838

العالي

متوسطة شمسطار

-

لمبنات الرسمية

44,824,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
839

العالي

متوسطة حوش

-

الرافقة الرسمية

59,350,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
840

العالي
المدارس

متوسطة مشغرة

10,882,000

الثانية الرسمية
المختمطو

وزارة التربية والتعميم
841

العالي

ضير االحمر

-

المتوسطة الرسمية

16,011,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
842

العالي

المربية أنجيميؾ

-

صميبا المختمطة

147,750,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
843

العالي
المدارس

االصبلح

89,211,960

المتوسطة
المختمطة الرسمية

وزارة التربية والتعميم
844

العالي

صيدا المتوسطة

-

المختمطة الرسمية

97,932,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
845

العالي

المجيدؿ المتوسطة

-

الرسمية

13,351,000

المدارس

97/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
846

العالي

جزيف االبتدائية

-

الرسمية

87,915,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
847

العالي
-

52,824,000

سممى محمد جابر

المدارس
وزارة التربية والتعميم
848

العالي
المدارس

فريحة الحاج عمي

17,925,000

المتوسطة الرسمية
لمبنات

وزارة التربية والتعميم
849

العالي

صور االولى

-

المتوسطة الرسمية

16,790,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
850

العالي

كفربيتا الرسمية

-

المختمطة

0.00

المدارس
وزارة التربية والتعميم
851

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

852

العالي
المدارس

جميؿ جابر بزي

55,499,000

المتوسطة
المختمطة الرسمية

مدرسة جارة الوادي

18,900,000

االبتدائية الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
853

العالي

تكميمية القبة الثانية

-

الرسمية المختمطة

92,568,000

المدارس

854

وزارة التربية والتعميم

روضة النشىء

العالي

الجديد (النشئ

-

الجديد

المدارس

لمصبياف)369#

22,305,000

98/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
855

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

برج حمود الثانية

111,832,000

المتوسطة
المختمطة /انكميزي

وزارة التربية والتعميم
856

العالي

متوسطة رعيت

-

الرسمية المختمطة

1,720,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
857

العالي

عاليو الثانيو

-

الرسمية

53,025,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
858

العالي

ناتالي عازار

-

الرسمية لمبنات

3,945,500

المدارس
وزارة التربية والتعميم
859

العالي

الشياح االولى

-

الرسمية المختمطة

50,586,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
860

العالي
المدارس

متوسطة

183,496,000

عبدالمطيؼ فياض
الرسمية المختمطة

وزارة التربية والتعميم
861

العالي

فرف الشباؾ الثالثة

-

الرسمية المختمطة

50,452,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
862

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

863

العالي
المدارس

الشياح الثانية

286,506,000

المتوسطة الرسمية
لمبنات

الغبيري االولى

321,387,000

الرسمية االبتدائية
المختمطة انكميزي

99/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
864

العالي

برج البراجنة الثانية

-

الرسمية المختمطة

335,759,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
865

الشويفات

العالي

126,703,000

العمروسية الرسمية

-

المختمطة

المدارس
وزارة التربية والتعميم
866

العالي

الناعمة المتوسطة

-

المختمطة الرسمية

80,398,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
867

العالي

حاالت الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

54,288,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
868

العالي

عمشيت الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

114,303,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
869

العالي
المدارس

136
و

بيت الككو

139

متوسطة عيف عار

38,555,000

الرسمية المختمطة

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

وزارة التربية والتعميم
870

العالي

بزبديف الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

45,646,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
871

العالي

فالوغا الرسمية

-

التكميمية

12,540,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
872

العالي
-

2425

بديتا

مدرسة بديتا

23,694,000

الرسمية

المدارس

100/150

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو عمى إخبلء
المأجور

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
873

العالي
-

144

شحتوؿ

874

العالي
المدارس

مدرسة مي زيادة

29,633,000

الرسمية

مدرسة خموات

21,810,560

المتوسطة المختمطة

وزارة التربية والتعميم
875

العالي

بتخنية الرسمية

-

42,570,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
876

العالي

قبيع الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

47,469,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
877

العالي
المدارس

بتاتر

31,402,000

الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
878

العالي

المشرفو المختمطة

-

الرسمية

29,819,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
879

العالي
المدارس

بدغاف

38,170,000

الرسمية
المتوسطة المختمطة

وزارة التربية والتعميم
880

العالي

العزونية الرسمية

-

المتوسطة المختمطة

24,272,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
881

العالي
المدارس

عمى إخبلء المأجور
(أقفمت بانتظار قرار الفسخ)

فالوغا الرسمية

المتوسطة المختمطة

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

المدارس
وزارة التربية والتعميم

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

مشقيتي

23,139,000

الرسمية
المتوسطة المختمطة

101/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
882

العالي
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

عبيو

1699

عبيو

42,340,000

الرسمية
المتوسطة المختمطة

المدارس
وزارة التربية والتعميم
883

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي
دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

دير كوشة الرسمية

العالي

9,348,000

المختمطة

-

(جنة االطفاؿ)

المدارس
وزارة التربية والتعميم
884

العالي

بقعاتا المختمطة

-

المتوسطة الرسمية

83,116,000

المدارس
بدؿ اإليجار السنوي السابؽ

وزارة التربية والتعميم
885

العالي
-

755

زيتون طرابمس

ابف خمدوف
الرسميو المختمطة

375,753,760
478,113,610

بناء مدرسي

بدؿ اإليجار قبؿ صدور التعميـ رقـ

المدارس
وزارة التربية والتعميم
886

العالي
المدارس

وافقت إدارة اإلبحاث والتوجيو عمى زيادة
 2019/37تاريخ 2019/12/3

المربية سعاد
المصري لمبنات

240,941,000

طرابمس (بدالً مف
التربية ا

وزارة التربية والتعميم
887

العالي

االميرة نسب

-

الرسمية لمبنات

87,970,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
888

العالي

سميماف البستاني

-

الرسمية لمبنيف

129,938,000

المدارس
بدؿ اإليجار السنوي السابؽ

وزارة التربية والتعميم
889

العالي

المنية ببلط

-

الرسمية لمبنات

84,538,800
98,898,800

بناء مدرسي

وافقت إدارة اإلبحاث والتوجيو عمى زيادة
بدؿ اإليجار قبؿ صدور التعميـ رقـ

المدارس

 2019/37تاريخ 2019/12/3

102/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

890

-

غير ممسوح

نبع العوادة

نبع العوادة
الرسمية

24,452,400

32,628,400

بناء مدرسي

تاريخ 2019/12/3
بدؿ اإليجار السنوي السابؽ

وزارة التربية والتعميم
891

-

78

القبيات

القبيات الذوق
الرسمية

69,737,000

80,011,000

بناء مدرسي

المدارس

تاريخ 2020/12/3

العالي

مركبتا

-

الرسمية المختمطة

32,188,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
893

العالي

حرؼ السياد

-

الرسمية المختمطة

27,015,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
894

العالي
-

116,541,000

بيت الفقس الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
895

العالي
المدارس

نمريف

14,292,000

الرسميو
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
896

العالي

كفرببنيف المتوسطة

-

الرسمية المختمطة

35,511,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
897

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

898

العالي
المدارس

وافقت إدارة اإلبحاث والتوجيو عمى زيادة بدؿ
اإليجار قبؿ صدور التعميـ رقـ 2019/37

وزارة التربية والتعميم
892

وافقت إدارة اإلبحاث والتوجيو عمى زيادة بدؿ
اإليجار قبؿ صدور التعميـ رقـ 2019/37

المدارس

العالي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

بدؿ اإليجار السنوي السابؽ

وزارة التربية والتعميم
العالي

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

قرحيا

26,832,800

الرسمية
المختمطة

القطيف

56,660,000

الرسمية
المختمطة

103/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
899

العالي

بطرماز الرسمية

-

المختمطة

7,146,960

المدارس
وزارة التربية والتعميم
900

العالي

حرؼ بيت داوود

-

المختمطة

9,659,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
901

العالي
المدارس

تكميمية حرؼ بيت

12,477,000

حسنة المختمطة
الرسمية

وزارة التربية والتعميم
902

العالي

الشيخ عياش

-

الرسمية

60,815,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
903

العالي

الحيصا المختمطة

-

الرسمية

69,545,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
904

العالي

ببلنة الحيصا

-

الرسمية المختمطة

41,918,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
905

العالي

حكر الحوشب

-

الرسمية المختمطة

149,993,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
906

العالي

روضة ببنيف

-

الرسمية المختمطة

19,400,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
907

العالي

برج العرب الرسمية

-

المختمطة

43,737,000

المدارس

104/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
908

العالي

قبة شم ار الرسمية

-

المختمطة

22,137,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
909

العالي

وادي الجاموس

-

المختمطة الرسمية

50,000,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
910

العالي

وادي الريحاف

-

المختمطة الرسمية

23,249,000

المدارس

911

وزارة التربية والتعميم

تكميمية الفاضؿ

العالي

الرسمية

-

-

35,918,000

رماح

المدارس
وزارة التربية والتعميم
912

العالي

خربة شار الرسمية

-

المختمطة

109,901,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
913

مشحة

العالي

66,834,000

الرسمية

-

المختمطة

المدارس
وزارة التربية والتعميم
914

العالي

وطى مشمش

-

الرسمية المختمطة

56,000,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
915

العالي

عقار غير

-

ممسوع

المدارس

القرنة

عكار

الرسمية

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو عمى

بناء مدرسي

55,799,200

المختمطة

رقـ  2019/37تاريخ 2019/12/3

وزارة التربية والتعميم
916

العالي

بيت يونس

-

المختمطة الرسمية

إستئجار ىذا العقار قبؿ صدور التعميـ

20,688,000

المدارس

105/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
917

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

918

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

شاف

49,175,000

الرسمية
المختمطة

الحويش

38,031,000

الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
919

العالي

القبيات الذوؽ

-

الرسمية المختمطة

69,737,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
920

العالي

الييشة الرسمية

-

المختمطة

35,700,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
921

العالي

عمما االبتدائية

-

الرسمية المختمطة

12,200,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
922

العالي

الفوار الرسمية

-

المختمطة

19,395,600

المدارس
وزارة التربية والتعميم
923

العالي

حرؼ اردة الرسمية

-

المختمطة

5,200,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
924

العالي

راسنحاش الرسمية

-

المختمطة

31,530,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
925

العالي
-

23,332,000

سمعاف الدوييي

المدارس

106/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
926

العالي

كفرحمدا المختمطة

-

الرسمية

14,402,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
927

العالي

متوسطة سعدنايؿ

-

الرسمية المختمطة

20,500,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
928

العالي
المدارس

رياؽ الثانية

36,396,000

المتوسطة الرسمية
المختمطة

وزارة التربية والتعميم
929

العالي
-

17,877,000

دير الغزاؿ

المدارس
وزارة التربية والتعميم
930

العالي

العسري

-

الرسمية

27,662,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
931

العالي

بشوات المتوسطة

-

الرسمية

12,708,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
932

العالي

الشراونة

-

الرسمية

45,148,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
933

العالي

بعموؿ المتوسط

-

الرسمية

83,175,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
934

العالي

متوسطة غزة

-

الرسمية

54,103,000

المدارس

107/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
935

العالي

متوسطة المنارة

-

الثانية الرسمية

22,474,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
936

العالي
-

1049

المحيدثة

صدر قرار مجمس الوزراء رقـ 10تاريخ

المحيدثة المتوسطة

16,176,000

الرسمية

 2020/3/19بفسخ عقد االيجار
(بانتظار تسميـ المبنى)

المدارس
وزارة التربية والتعميم
937

العالي
-

2203

عيف قانا

عيف قانا المتوسطة

56,857,000

الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
938

العالي

النبي كزيبر

-

الرسمية المختمطة

64,394,400

المدارس
وزارة التربية والتعميم
939

العالي

دبؿ المتوسطة

-

الرسمية

41,920,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
940

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

941

العالي
المدارس

عيتا الشعب

11,052,000

المتوسطة الثانية
الرسمية

عيتا الشعب

18,371,000

المتوسطة الثانية
الرسمية

وزارة التربية والتعميم
942

العالي

الكفروف

-

الرسمية

40,242,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
943

العالي

تكميمية الحويش

-

الرسمية المختمطة

36,795,000

المدارس

108/150

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
944

العالي

المنية الرسمية

-

المختمطة  -انكميزي

82,785,400

المدارس
وزارة التربية والتعميم
945

العالي
المدارس
وزارة التربية والتعميم

946

العالي
المدارس

تجمع روضة بعؿ

78,207,000

محسف الرسمية
المختمطة

متوسطة بعمبؾ

68,619,000

الجديدة الثانية
الرسمية المختمطة

وزارة التربية والتعميم
947

العالي

القادرية

-

االبتدائية

22,191,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
948

العالي
-

23,122,000

الجراحية الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
949

العالي

تكميمية المربي

-

سميح مولوي

144,912,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
950

العالي

حي النزىة الرسمية

-

المختمطة

68,475,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
951

العالي

روضة حي النزىة

-

الرسمية المختمطة

57,408,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
952

العالي
-

11,631,000

رجـ خمؼ الرسمية

المدارس

109/150

دمجت وتـ تسميـ المبنى بتاريخ
2020/1/27

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
953

العالي

السبلـ المحمرة

-

الرسمية المختمطة

22,331,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
954

العالي

العمروسية االولى

-

المتوسطة المختمطة

166,554,000

المدارس

955

وزارة التربية والتعميم

مدرسة برج

العالي

البراجنة الخامسة

-

الرسمية االبتدائية

المدارس

123,944,000

المختمط

وزارة التربية والتعميم
956

العالي

وادي النحمة

-

الرسمية المختمطة

55,989,280

المدارس
وزارة التربية والتعميم
957

العالي

مدرسة تمحميره

-

المتوسطة الرسمية

59,666,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
958

العالي
المدارس

ابتدائية حي

15,900,000

الفضؿ  -ديرزنوف
الرسمية

وزارة التربية والتعميم
959

العالي

متوسطة عرساؿ

-

الرسمية الثانية

43,877,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
960

العالي
المدارس

مدرسة عب ار

221,044,000

المتوسطة
المختمطة الرسمية

وزارة التربية والتعميم
961

العالي

الراشدية الرسمية

-

المختمطة

10,084,000

المدارس

110/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
962

العالي
المدارس

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

مدرسة برج

460,121,000

البراجنة الرسمية
الرابعة ؽ.ظ

وزارة التربية والتعميم
963

العالي

بعؿ محسف

-

الرسمية المختمطة

167,259,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
964

العالي
-

32,369,000

العماير الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
965

العالي

تمحياة الرسمية

-

المختمطة

55,000,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
966

العالي

مدرسة دورس

-

الرسمية المختمطة

97,185,920

المدارس
وزارة التربية والتعميم
967

العالي

متوسطة الميمكي

-

الرسمية المختمطة

316,520,400

المدارس
وزارة التربية والتعميم
968

العالي

متوسطة عيات

-

الرسمية

19,611,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
969

العالي
المدارس

الفرض الرسمية

24,983,000

وادي خالد

وزارة التربية والتعميم
970

العالي

تؿ الزراعة

-

الرسمية المختمطة

47,870,000

المدارس

111/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

وزارة التربية والتعميم
971

العالي
-

47,072,000

ببنيف لمبنات

المدارس
وزارة التربية والتعميم
972

العالي

سبنيو الرسمية

-

المختمطة

12,854,800

المدارس
وزارة التربية والتعميم
973

العالي
-

20,278,800

بشطايؿ الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
974

العالي

مدرسة بني صخر

-

الرسمية االبتدائية

53,555,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
975

العالي
-

38,094,000

العوادة الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
976

العالي
-

24,452,000

نبع العواده الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
977

العالي
-

22,099,000

العمارة الرسمية

المدارس
وزارة التربية والتعميم
978

العالي

مدرسة البقيعة

-

الرسمية

50,205,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
979

العالي
المدارس

متوسطة تؿ

27,504,000

االبيض الرسمية
المختمطة

112/150

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
980

العالي

السفيمي المتوسطة

-

الرسمية

36,656,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
981

العمروسية الثالثة

العالي

113,944,000

المتوسطة الرسمية

-

المختمطة

المدارس
وزارة التربية والتعميم
982

العالي

خط البتروؿ

-

الرسمية

24,939,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
983

العالي

الشييد عدناف

-

حمباوي /األوزاعي

394,554,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
984

العالي

المنية المقالع

-

المختمطة الرسمية

56,628,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
985

العالي

روضة القبيات

-

الرسمية

20,291,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
986

تحويطة الغدير

العالي

177,493,000

الثانية االبتدائية

-

المختمطة

المدارس
وزارة التربية والتعميم
987

العالي

البداوي االبتدائية

-

الرسمية المختمطة

68,162,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
988

العالي
المدارس

فرف الشباؾ

114

فرف الشباؾ

صدر قرار مجمس الوزراء رقـ 10تاريخ

المتوسطة

84,878,000

المختمطة

 2020/3/19بفسخ عقد االيجار
(بانتظار تسميـ المبنى)

الرسمية
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األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
989

العالي

فرف الشباؾ

-

المختمطة

173,612,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
990

العالي

الشييد عبد الكريـ

-

الخميؿ

115,046,883

المدارس
وزارة التربية والتعميم
991

العالي

مقر كشفي في

-

الشياح

2,172,000

المدارس
وزارة التربية والتعميم
992

العالي

مقر كشفي في

-

الشماؿ

3,982,000

المدارس

وزارة التربية والتعميم
993

العالي
-

يشمؿ اإليجار زيادة  %12.8والضريبة

جبراف غساف

2038

األشرفية

التويني الرسمية

كماؿ و غساف قزح

1962

437,848,000

خاضع

االولى والثانية

الثانويات

994

العالي
-

5334

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

وزارة التربية والتعميم
األشرفية

عمى القيمة المضافة

لور مغيزؿ الرسمية

انطواف شحروري

لمبنات

وماري جرجس الطيار

1969

375,919,786

خاضع

يشمؿ اإليجار
الضريبة عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
995

العالي
-

دولة الرئيس رياض

1241

المزرعة

الصمح الرسمية
المختمطة

الثانويات

منير وبدرية عارؼ
السروجي

1970

138,974,112

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة 12.8%

وزارة التربية والتعميم
996

العالي
-

2379

المزرعة

عمر فروخ الرسمية
لمبنات

وقؼ البر واالحساف

1975

176,198,000

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
997

العالي
الثانويات

د .اماني كبارة

94

المصيطبة

شعراني الرسمية

اؿ الترؾ واؿ بيضوف

72,451,440

1962

لمبنات
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خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة  12.8%والضريبة
عمى القيمة المضافة

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
998

العالي
-

97

المزرعة

فخر الديف المعني

اؿ شرمند ومسيكة

الرسمية لمبنات

1962

خاضع

10عقود

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
999

العالي
-

5

كفررماف

النبطية الرسمية

احمد الزيف ورفاقو

لمبنات

115,332,360

1985

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1000

العالي
-

717

مغدوشة

مغدوشة الرسمية

ادموف سعيد الناشؼ

1967

43,808,000

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة 12.8%

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1001

العالي

غير ممسوح

-

جمعية الندوة الثقافية

رميش الرسمية

في رميش

42,212,000

2004

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1002

العالي
-

1613

البابمية

جمعية التضامف

البابمية الرسمية

االنمائي في البابمية

18,357,000
1979/1996
62,891,000

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1003

العالي
-

50

الوسطاني

ثريا ابو عمفا/صيدا

اؿ العبليمي

لبثانية لمبنات

137,887,000

1964

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1004

العالي
-

922

جباع

جمعية البر واالحساف

جباع

االسبلمية البناء جباع

1979

115,786,000

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة 12.8%

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1005

العالي

611

-

حكمت صباغ

االوقاؼ االسبلمية في

يمنى العيد

صيدا

وزارة التربية والتعميم
1006

العالي
-

3191

بنت جبيؿ

االسبلمية الشيعية في

1007

1970/2003

يشمؿ الضريبة عمى القيمة المضافة

5,994,000

1968

103,661,000

خاضع

بنت جبيؿ

الثانويات

-

140,601,000

والضريبة عمى القيمة المضافة

وقؼ الطائفة

وزارة التربية والتعميم
العالي

يشمؿ اإليجار زيادة 12.8%

اساسي

1676

المنارة

جمعية االنماء
االجتماعي في المنارة

20,678,840

1988
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خاضع

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

وزارة التربية والتعميم
1007

العالي

المنارة

1676

وزارة التربية والتعميم
1008

العالي
-

طابؽ ثالث
طابؽ اضافي

الجية المؤجرة
(السادة)
جمعية االنماء
االجتماعي في المنارة

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء
1988

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

14,225,000

خاضع

14,152,800

خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

حصة الوزراة
عرساؿ

2371

عرساؿ

بمدية عرساؿ

1995

(40,099,000ل.ل).

غير خاضع

57,284,800ل.ل.

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1009

العالي
-

طاريا

714

طاريا

ورثة عقؿ حمية

2006

28,379,000

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1010

العالي
-

زحمة بنات

216و  218الراسية

شوقي وديع فاخوري
وريتا جورج فاخوري

1966

125,574,600

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة 12.8%

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1011

العالي
-

1116
1117/ 1118

حوش حاال

رياؽ الرسمية

حسيف منذر ورفاقو

1980

46,499,554

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة 12.8%

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1012

العالي
-

269

الميداف

زحمة المختمطة

ماريا توشر +نديف
وجورج حجار

1962

226,041,000

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1013

العالي
-

3613

القصر اليرمؿ

القصر

ورثة المرحوـ محمد

سيبلت الماء

محسف جعفر

2007

41,462,000

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1014

العالي

المربي مفمح محمد

-

سعيد عموه

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1015

العالي
-

340

المبوة

المبوة

آؿ العس

1979

16,474,585

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1016

العالي
-

879

بدنايؿ

نبيؿ اديب سميماف
المختمطة

حسيف عمي مسعود

61,905,768

1985/2017

4,500,000
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خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة 12.8%

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
1017

العالي

1120/

-

1210/ 1209

الثانويات

وجية اإلستعمال حالة العقار

1018

العالي
-

957

(السادة)

بعمبؾ الثانية

محمد نايؼ

الرسمية لمبنات

صالح/جمعية العمؿ

دورس

الصالح الخيرية

وزارة التربية والتعميم
دورس

مساحة العقار

الجية المؤجرة

جودت رستـ حيدر
المختمطة

الثانويات

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

2010

ليرة لبنانية

72,567,000

نصر عبداهلل
الجبمي/محاسف محمد

البدل السنوي
دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع

ل.ل 171,712,056

1997/1986

اضافي ل.ل 17,538.800

حسف

وزارة التربية والتعميم
1019

العالي
-

3445

الشياح

المربية ناديا عوف
الرسمية لمبنات

اندره صروؼ

1971

455,980,543

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8والضريبة
عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1020

العالي
-

2646

حمانا

ثانوية حمانا
الرسمية

بمدية حمانا

1979

97,053,000

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1021

العالي
-

ثانوية حمانا

2646

حمانا

الرسمية فرع

بمدية حمانا

2007

28,350,000

غير خاضع

الروضات

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1022

العالي
-

2476

جبيؿ

ثانوية جبيؿ
الرسمية

منى عدواف قرداحي

1963

215,379,045

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1023

العالي
-

4

ميفوؽ

ثانوية ميفوؽ

دير سيدة ميفوؽ

الرسمية

الرىبانية المارونية

1974

26,841,000

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1024

العالي
-

778

بكفيا

ثانوية بكفيا المسؾ

رىبنة راىبات العائمة
المقدسة الفرنسيات

1973

47,871,000

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1025

العالي
-

6

بكفيا

ثانوية بكفيا
الجميور

دير سيدة النجاة بكفيا

1971

64,124,000

الثانويات
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خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8والضريبة
عمى القيمة المضافة

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

وزارة التربية والتعميم
1026

العالي
-

105

غوسطا

ثانوية غوسطا
الرسمية

الثانويات

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وقؼ فقراء سيدة
النصر نسبيو لمرىبانية

2004

50,135,000

غير خاضع

المارونية المبنانية

وزارة التربية والتعميم
1027

العالي
-

330

برج البراجنة

حسيف عمي ناصر
الرسمية لمبنيف

آؿ الحسيني

1968

120,509,880

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1028

العالي
-

2547

عاليو

ماروف عبود
الرسمية عاليو

منير سميـ الجردي

1972

152,001,180

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8والضريبة
عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1029

العالي
-

7304

الشياح

الغبيري الثالثة
الرسمية لمبنات

بمدية الغبيري

2006

333,384,700

غير خاضع

يشمؿ الضريبة عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1030

العالي
-

53

البوشرية

االخطؿ الصغير
الرسمية لمبنيف

موريس ثابت

1970

135,291,240

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1031

العالي
-

1398

الشياح

الغبيري االولى

وقؼ الطائفة

الرسمية لمبنات

االسبلمية الشيعية

1968

67,555,000

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1032

العالي
-

1511

الشياح

الغبيري الثانية
الرسمية لمبنات

عبد المجيد بزي

2009

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1033

العالي
-

204

غادير كسرواف

جورج افراـ

دير سيدة بزمار

النموذجية

لبلرمف الكاثوليؾ

2002

308,193,000

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1034

العالي
-

432

رشميا عاليو

ماروف عبود فرع

وقؼ دير يوحنا

رشميا

لمطائفة المارونية

2018

19,833,000

الثانويات
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غير خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
1035

العالي
-

711

الشياح

الشياح الرسمية
لمبنيف(شفيؽ سعيد)

سموى لمع لمع

1967

505,473,435

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8والضريبة
عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1036

العالي
-

547

كفرحيـ

كفرحيـ الرسمية

شركة سافانا
كونستراكت ش.ـ.ؿ

1982

148,277,000

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1037

العالي
-

1141

كفرشيما

كفرشيما الرسمية

زياد الياس الرحباني

1977

22,650,000

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1038

العالي
-

1990

مجدلبعنا

مجدلبعنا الرسمية

جمعية الرابطة
االخوية في مجدلبعنا

1989

5,044,000

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1039

العالي
-

1990

مجدلبعنا

مجدلبعنا الرسمية

جمعية الرابطة
االخوية في مجدلبعنا

12,692,000

استثمار 2004

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1040

العالي
-

1231

برج البراجنة

برج البراجنة

وقؼ الطائفة

الرسمية لمبنات

االسبلمية الشيعية

1979

103,515,000

خاضع

يشمؿ الضريبة عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1041

العالي
-

2053

المريجة؟

حسيف مكتبي

الميمكي؟

المريجة الميمكي

الثانويات

وقؼ خيري لمطائفة
االسبلمية الشيعية في

2012

302,564,000

غير خاضع

يشمؿ الضريبة عمى القيمة المضافة

برج البراجنة

وزارة التربية والتعميم
1042

العالي
-

1083

بشاموف

حسيف مسعود
بشاموف

لجنة حسيف مسعود

1975

113,492,592

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1043

العالي
-

1083

بشاموف

حسيف مسعود
بشاموف

لجنة حسيف مسعود

8,782,000

اضافي 2000

الثانويات

119/150

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
1044

العالي
-

851

جديدة الشوؼ

جمعية وليد جنببلط

المختارة الرسمية

التربوية

1986

175,874,669

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة  %12.8والضريبة
عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1045

العالي
-

851

جديدة الشوؼ

جمعية وليد جنببلط

المختارة الرسمية

التربوية

2000

1,609,000

غير خاضع

يشمؿ الضريبة عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1046

العالي
-

8

الجديدة

جديدة المتف

انيس يزبؾ

الرسمية لمبنات

1967

167,029,549

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة  %12.8والضريبة
عمى القيمة المضافة

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1047

العالي
-

511

قرطبا

وقؼ كنيسة سيدة

قرطبا

الحرزمانية

1968

17,525,736

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1048

العالي
-

القديس جاورجيوس

B/4/1200

البتروف فرع دوما

لطائفة الروـ
االرثودكس دوما

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1049

العالي

890

بيادر المنطرة

شكا

وزارة التربية والتعميم
1050

العالي
-

2017

16,838,000

غير خاضع

373

دده

دده

جناح شمالي
جناح جنوبي

الرىبنة المبنانية
المارونية/دير مار
انطونيوس شكا
وقؼ مار الياس دده
لمروـ االرثودوكس

1976

22,180,000

1977

149,492,000

2002

خاضع
خاضع
غير خاضع

وزارة التربية والتعميم
1051

العالي
-

2644

اميوف

اميوف

كمود و حميـ ابي
شاىيف

1970

94,690,000

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1052

العالي
الثانويات

وقؼ خيري لكنيسة

2140

كفرعقا

كفرعقا

مار جرجس لطائفة
الروـ االرثودكس

9,993,000

2009

كفرعقا

120/150

غير خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
1053

العالي
-

588

المنية

المنية

ورثة كاظـ الخير

46,754,472

اساسي في العاـ 1969

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1054

العالي
-

588

المنية

المنية

ورثة كاظـ الخير

212,881,000

اضافي في العاـ 2007

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1055

العالي
-

659

بخعوف

1/4/5/7/8

عبد المطيؼ ابراىيـ
الصمد

58,251,480

اساسي في العاـ 1985

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1056

العالي

659 1/4/5

-

/7/8

بخعوف

عبد المطيؼ ابراىيـ
الصمد

26,499,600

اضافي في العاـ 2018

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1057

العالي
-

379

المنية

بيت الفقس

جمعية النيضة
الخيرية االجتماعية

2009

102,390,000

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1058

العالي
-

31

مرياطة

مرياطة

الجمعية االىمية في
مرياطة

64,965,000

1994 / 2004

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1059

العالي
-

597

رشعيف

رشعيف

ديب سيسوؽ

2006

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1060

العالي
-

696

بساتيف طرابمس

طرابمس بنات

االوقاؼ االسبلمية
دائرة اوقاؼ طرابمس

1978

217,216,000

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1061

العالي
-

627

بساتيف طرابمس

المربي حسف
الحجة ببنيف

ايفوف جبلد

1966

212,140,000

الثانويات

121/150

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
1062

العالي
-

538

التؿ

المربي فضؿ المقدـ

وقؼ سيدة بكفتيف
طائفة الروـ االرثودكس

1953

109,256,952

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات

وزارة التربية والتعميم
1063

العالي
-

آؿ بيضوف

12/ 634

الميناء

اندريو نحاس
الرسمية لمبنات

1064

-

آؿ الحمبي

1975

74,952,000

1200سيـ

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
العالي

 1200سيـ

74,952,000

949

البساتيف

المربي سابا زريؽ

آؿ الرافعي /آؿ

بنيف

عزالديف

1980

259,540,000

خاضع

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1065

العالي
-

434

الحداديف

المربي مواىب

محمد صفح يكف

اسطى بنيف

ورفاقو

1962

124,754,014

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1066

العالي
-

696

بساتيف طرابمس

طرابمس الحداديف

أوقاؼ طرابمس

بنات

االسبلمية

106,354,800

1978

خاضع

كاف مشغوالً دوف مقابؿ
لمدة  5سنوات

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1067

العالي
-

3694

القبة

القبة الرسمية
المختمطة

آؿ الحسف وآؿ عمي

1985

302,096,448

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1068

العالي
-

طرابمس القبة

64

القبة

المختمطة 2

عبداهلل محمد محمد

1985

155,670,000

خاضع

الرسمية

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1069

العالي
-

1211

البداوي

البداوي

عبد الرحيـ و مدحت
عجاج

2004

66,707,000

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1070

العالي
-

334

كفرحبو

سير الضنية فرع

وقؼ طائفة الروـ

كفرحبو

االرثودكس في كفرحبو

2012

17,570,000

الثانويات

122/150

غير خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة  %12.8والضريبة
عمى القيمة المضافة

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

وزارة التربية والتعميم
1071

العالي
-

27

الشيخ طابا الجبؿ

حمبا

آؿ يوسؼ ومحمد

1961

152,185,248

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1072

العالي
-

اساسي
86

برقايؿ

برقايؿ

دائرة أوقاؼ عكار

الثانويات

1073

-

في العاـ 2010
اضافي

41,527,000

في العاـ 2013

وزارة التربية والتعميم
العالي

54,849,000
غير خاضع

5

العيوف

العيوف

عبد القادر محمد المراد

1973

29,318,976

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1074

العالي
-

اساسي
غير ممسوح

فنيدؽ

فنيدؽ

محمد حسيف البعريني

1075

-

في العاـ 1980
اضافي

11,311,000

في العاـ 2011

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
العالي

18,792,000

5085

القبيات

القبيات

وقؼ سيدة الغسالة

31,761,000

1969

خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1076

العالي
-

غير ممسوح

الييشة

الييشة

جماؿ اسماعيؿ

اساسي

35,700,000

في العاـ 2012

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1077

العالي
-

اضافي +
غير ممسوح

الييشة

الييشة

جماؿ اسماعيؿ

20,136,000

طابؽ اوؿ اضافي

غير خاضع

2006 / 2017

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1078

العالي
-

غير ممسوح

حرار

حرار

ماجدة الزعبي و رفاقيا

2001

52,348,000

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1079

العالي
-

603و604

تمعباس غربي

الحيصة

ىيثـ شعباف حمداف

76,250,000

2002

الثانويات

123/150

غير خاضع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
1080

العالي
-

28

عيدموف

عيدموف

ماجدة خضر ضاىر

25,625,000

2005

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1081

العالي
-

اساسي
غير ممسوح

كفرتوف

كفرتوف

آؿ االدرع

الثانويات

1082

-

اضافي
في العاـ 2009

وزارة التربية والتعميم
العالي

في العاـ 2006

29,941,000

غير خاضع

غير ممسوح

وادي خالد

وادي خالد المختمطة

خيراهلل األسعد

40,009,000

2009

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1083

العالي
-

1

مشحا

مشحا الرسمية
المختمطة

الثانويات

مقبرة عمومية لدفف
أموات الطائفة

21,230,000

2011

غير خاضع

االسبلمية السنية

وزارة التربية والتعميم
1084

العالي
-

959

شد ار

الشييد وليد عيدو

عمي السعيد وعمر
يحيى

28,038,000

2010

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1085

العالي
-

غير ممسوح

حرار

فرع قبعيت

أحمد عمي طالب

11,129,000

2007

غير خاضع

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1086

العالي
-

غير ممسوح

حرار

فرع قبعيت

أحمد عمي طالب

32,450,000

1982

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

الثانويات
وزارة التربية والتعميم
1087

العالي
-

922

البتروف

البتروف

ميشاؿ فارس الحويؾ

176,238,030

1981

الثانويات

124/150

خاضع

يشمؿ اإليجار زيادة %12.8

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

العالي
-

قسـ2,3,4,8

سف الفيؿ

1080

الروشة

العالي

1759

-

587

النقاش

1092

اإلجتماعية الفرع

غندور ,رنا ,رنده

2020/01/01

2020/12/31

157,452,865

خاضع

رمزي معموؼ,
2666ـ2

وادموف وسامي وروال

2020/01/01

2020/12/31

401,148,856

معموؼ

98

زحمة

خزاقة ,لورانيت

العموـ اإلنسانية

150ـ2

الفرع الرابع

حسوف ,معوض
البشراوي ,الياس

خاضع
2020/01/02

2021/01/01

12,625,000

)21/12/1981

خزاقة ,أالف الياس

كمية الفنوف

1122

فرف الشباؾ

الجميمة و العمارة

خاضع

وقؼ راىبات العجز
8050ـ2

بيروت راىبات سيدة

2020/01/03

2021/01/02

500,989,241

اآلالـ

الفرع الثاني

العالي

1654

-

قسـ20

الشياح

معيد العموـ
اإلجتماعية العمادة

160ـ2

رشيد ووسيـ حسف
كالوت

2020/01/10

2021/01/09

25,202,600

العالي

1512

-

3392

اماـ و ىادي و وسيـ

النبطية التحتا

كمية العموـ الفرع
الخامس

4390ـ2

الجامعة المبنانية

1095

الجامعة المبنانية

2020/01/13

2021/01/12

325,000,000

حيدر

وزارة التربية والتعميم

كمية اآلداب و

1343

و كريـ ابراىيـ فقيو
,رمزي و محمد رشيد

حوش االمراء

العموـ اإلنسانية
الفرع الرابع

880ـ2

ايمي و داني سميـ

طابؽ أوؿ و ثاني عموي

عندس

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)2/1/1980

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم

العالي

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

خزاقة.

الجامعة المبنانية

1094

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)20/12/1978

وزارة التربية والتعميم
1093

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)8/4/1978

وريمو عمر غندور

كمية اآلداب و

وزارة التربية والتعميم
-

اإلجتماعية الفرع

 9طوابؽ

المجذوب ,ىشاـ عمر

خاضع

ميشاؿ خزاقة ,أغني

الجامعة المبنانية

العالي

عصمت نجيب

الثاني

وزارة التربية والتعميم
1091

سمير الغزاؿ

2020/01/01

2020/12/31

37,573,940

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)12/1/1984

معيد العموـ

الجامعة المبنانية

-

االنسانية و

337,5ـ2

األوؿ

الجامعة المبنانية

العالي

اآلداب و العموـ

خاضع

معيد العموـ

وزارة التربية والتعميم
1090

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

الموحد

وزارة التربية والتعميم
1089

بدء

االجتماعية الفرع

الجامعة المبنانية

-

إنتياء

ليرة لبنانية

لمدكتوراه في

1090

العالي

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

المعيد العالي

وزارة التربية والتعميم
1088

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

غير خاضع

زيادة الضريبة عمى القيمة المضافة 10

(بدء اإليجار مف

 %و إعطاء زيادة إبتداء مف

)2003

2015/1/10

غير خاضع

زيادة عمى بدؿ اإليجار

(بدء اإليجار مف

 /125,000,000/ؿ.ؿ إبتداء مف

)2001

2014/4/13

غير خاضع
2020/01/15

2021/01/14

90,000,000

(بدء اإليجار مف
)2014

125/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

العالي

4608

-

قسـ5,6,7,8

المصيطبة

صندوؽ تعاضد

975ـ2

األساتذة

بدء

نعمات محمد
إسماعيؿ و حستف و

خاضع
2020/01/26

2021/01/25

61,755,300

العالي
-

أراضي

)26/1/1973

فاتف مارتيف و ميبل

خزاقة ,لورانيت

كمية اآلداب و

حوش االمراء

العموـ اإلنسانية

1022ـ2

الفرع الرابع

الجامعة المبنانية

حسوف ,معوض
البشراوي ,الياس

خاضع
2020/01/26

2021/01/25

67,429,307

)16/1/1980

خزاقة ,أالف الياس

وزارة التربية والتعميم
العالي
-

3392

اماـ و ىادي و وسيـ

النبطية التحتا

كمية العموـ الفرع

1100ـ2

و كريـ ابراىيـ فقيو

الخامس

طابؽ رابع عموي

,رمزي و محمد رشيد

غير خاضع
2020/01/30

2021/01/29

108,900,000

حيدر

الجامعة المبنانية

789

زحمة

كمية العموـ الفرع
الرابع

خاضع
طابؽ مف شقتيف 445ـ2

ورثة توفيؽ شربؿ

2020/02/01

2021/01/31

20,740,940

الجامعة المبنانية

1100

العالي
-

1769

المنصورية

الثاني

1101

وزارة التربية والتعميم
العالي

أراضي

-

خاضع

شادي و غساف
3206ـ2

الخوري ,فيوليت وديع

2020/02/02

2021/02/01

200,001,770

مراد و رامز أميف رفوؿ

الجامعة المبنانية
98بموؾ ب

خزاقة ,لورانيت

كمية اآلداب و

حوش االمراء

العموـ اإلنسانية

1839ـ2

الفرع الرابع

حسوف ,معوض
البشراوي ,الياس

)غير خاضع(
2020/02/03

2021/02/02

155,372,000

1102

أراضي 2011

زحمة منطقة اراضي

1999

خزاقة ,أالف الياس

الرابع

1103

الجامعة المبنانية

معيد العموـ

1370

الدكرماف صيدا

اإلجتماعية الفرع
الخامس

زياددة  %40لثبلث سنوات ابتداء مف
2014/2/3
ثاني ثبلث سنوات زيادة  %10عمى
أساس البدؿ بتاريخ 2017/2/3

غير خاضع
2359ـ2

خالد نعيـ يونس

2020/02/03

2021/02/02

164,700,000

(بدء اإليجار مف
)2001

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
العالي

بدء اإليجار مف

خزاقة.

كمية الصحة الفرع

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)2/2/1977

وزارة التربية والتعميم
-

(إيجار قديـ

ميشاؿ خزاقة ,أغني

الجامعة المبنانية

العالي

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1/2/1980

وزارة التربية والتعميم
كمية العموـ الفرع

(بدء اإليجار مف

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)2015

وزارة التربية والتعميم
1099

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

خزاقة.

1512

-

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

ميشاؿ خزاقة ,أغني

98بموؾ ب

العالي

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

فوزي مرتضى

وزارة التربية والتعميم

1098

إنتياء

ليرة لبنانية

و رغدا و رنده و

اإلدارة المركزية

الجامعة المبنانية

1097

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

عمي و رجاء و سممى

وزارة التربية والتعميم
1096

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

1040ـ2
طابؽ اوؿ و ثاني عموي

جمعية رعاية اليتيـ

2020/02/08

2021/02/07

126/150

114,192,000

غير خاضع

طابؽ اوؿ و ثاني عموي يشمؿ ىذا البدؿ

(بدء اإليجار مف

الضريبة عمى القيمة المضافة  %11مف

)2014

2019/1/1

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
1104

العالي
-

4964

المصيطبة

العموـ اإلنسانية

ثمانية طوابؽ 216ـ2

الفرع األوؿ

الجامعة المبنانية
العالي

75

-

قسـ5

بيت مري

طابؽ ارضي 149ـ2

االنماء االداري

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1106

العالي
-

5

حمبا عكار

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

و مرواف و منى إيماف
و أمؿ و ندى محمد

كمية العموـ الفرع

1460ـ2

الثالث

ثبلث طوابؽ

الجامعة المبنانية

سيموف مميحة و ماري
الزياتي

2020/02/12

2021/02/11

135,123,695

2020/02/13

2021/02/12

10,700,000

1107

العالي
-

3517

بساتيف طرابمس

كمية الصحة

الجامعة المبنانية

2020/03/01

2021/02/28

81,700,000

1108

العالي
-

789

زحمة

الرابع

آف ماري ميبلزي

1109

العالي
الجامعة المبنانية

1110

600ـ2

شركة مستشفى طرابمس

2020/03/19

2021/03/18

51,240,000

الطابؽ السابع

)2019
خاضع

190ـ2

ورثة توفيؽ شربؿ

2020/03/21

2021/03/20

13,076,600

القسـ
2,28,27,26,

الدكوانة

25,24,23,3

وزارة التربية والتعميم
العالي
-

عيف سعادة

عيف سعاده

الجامعة المبنانية

600ـ2

وناجي أسعد الحداد,

2020/03/23

2021/03/22

119,000,000

لبيبو خضر سميـ شاه

(بدء اإليجار مف
)2016

0,9

2669

وزارة التربية والتعميم
1111

العموـ اإلنسانية

غير خاضع

كاروؿ ,حبيب,

العمادة

الفنار 150

-

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)21/3/1981

كمية اآلداب و

الفنار 149

العالي

(بدء اإليجار مف

724

الفنار

الجامعة المبنانية

(بدء اإليجار مف

غير خاضع

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم

اإليجار مف )1999

)2011

وزارة التربية والتعميم
كمية العموـ الفرع

غير خاضع (بدء

ايجار حر

غير خاضع

وزارة التربية والتعميم
العامة الفرع الثالث

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)12/2/1976

فارس فارس ,نقوالى
فارس ,أديب فارس,

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

خاضع

عمي محيو

االدرة المركزية
/مكتب التفتيش و

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

نيمة مصباح الطيارة

كمية اآلداب و

وزارة التربية والتعميم
1105

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

كمية اآلداب و
العموـ اإلنسانية

1369

5400ـ2

الرىبانية المعازرية

2020/03/23

2021/03/22

334,291,000

الفرع الثاني
كمية اآلداب و

البوشرية

خاضع

العموـ اإلنسانية
مركز المغات و
الترجمة-الروضة

(إيجار قديـ مف
)23/3/1978

3360ـ2
طابؽ س طابؽ أ و 4
طوابؽ عموية

جوي بيار ,البرتو
وىشاـ أبو جودة

2020/03/23

2021/03/22

127/150

442,860,000

غير خاضع (بدء
اإليجار مف )2012

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
1112

العالي
-

374

حوش األمراء

العالي

40

-

قسـ2

مستيتا العقارية

إدارة الفنادؽ الفرع
الموحد

الجامعة المبنانية

1114

اإلجتماعية الفرع

كمية السياحة و

وزارة التربية والتعميم
-

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

2020/03/23

2200ـ2

2021/03/22

112,000,000

2548

عاليو

686ـ2

شركة روبنسونز

 3طوابؽ مع موقؼ لعشريف

ش.ـ.ؿ

غير خاضع
2020/03/29

2021/03/28

65,880,000

سيارة

1115

العالي
-

1319

عبيو

الفرع الموحد

 4065ـ2

منير سميـ الجردي

2020/03/03

2021/03/29

334,775,160

 3175ـ2

وقؼ عاـ لمطائفة
الدرزية

1116

العالي
-

3860

المصيطبة

وزارة التربية والتعميم
1117

العالي
-

2876

الروشة

غير خاضع
2020/03/03

2021/03/29

257,000,000

1118

الجميمة و العمارة

1370

صيدا الدكرماف

1119

الجامعة المبنانية

)1998

خاضع

قيس صباح الريس و
4200ـ2

حمد صباح محمد

2020/04/02

2021/04/01

721,223,879

اميف الريس

2938

البوشرية

الثاني

(إيجار قديـ

غير خاضع
 3طوابؽ عموية

جمعية رعاية اليتيـ

2020/04/05

2021/04/04

171,288,000

(بدء اإليجار مف
)2014

1648ـ2

ىذا البدؿ يشمؿ الضريبة عمى القيمة
المضافة  %/11في العاـ 2018

خاضع

و جوي بيار و ىشاـ
و البرتو بو جوده و

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)24/3/1978

البار يوسؼ بو جوده

كمية التربية الفرع

(بدء اإليجار مف

عزي

وزارة التربية والتعميم
-

2020/04/01

2021/03/31

14,000,000

الفرع الخامس

الجامعة المبنانية

العالي

ميشاؿ و اماؿ جورج

غير خاضع

كمية اآلداب و
العموـ اإلنسانية

(بدء اإليجار مف
)2010

و غساف انطواف ابو

الفرع األوؿ

الجامعة المبنانية

-

140ـ2

كمية الفنوف

وزارة التربية والتعميم
العالي

كمية اآلداب و
العموـ اإلنسانية

مخايؿ ابو عزي,

كافتيريا او استراحة

الجامعة المبنانية

(بدء اإليجار مف

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

ربيع ,جاف و بيار
داود ابو عزي ,ايمي

الفرع األوؿ

المضافة % 11

)2010

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم

ىذا البدؿ يشمؿ الضريبة عمى القيمة

غير خاضع

وزارة التربية والتعميم
كمية التكنولوجيا

(بدء اإليجار مف
)2018

األعماؿ الفرع الرابع

الجامعة المبنانية

(بدء اإليجار مف

اجار حر

)2005

كمية العموـ
اإلقتصادية و إدارة

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع

الرابع

الجامعة المبنانية

العالي

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

معيد العموـ

وزارة التربية والتعميم
1113

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

2020/04/11

2021/04/10

غواندوليف بوليف و

248,026,375

(إيجار قديـ
)11/4/1979

ماري ريما بو جوده

128/150

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

وزارة التربية والتعميم
1120

العالي
الجامعة المبنانية

رقم العقار

المنطقة العقارية

1050
قسـ1,2,3,5,6

كمية الفنوف

الشياح

1121

-

,7,8,9

العامة

151

الدكرماف صيدا

1122

1123

3941

المصيطبة

4546

واالدارية
الفرع الفرنسي

غير خاضع
2889ـ2

حسف سعيد قاسـ حمود

2020/05/02

01/05/2021

366,000,000

(بدء اإليجار
)2000

11%ضريبة عمى القيمة المضافة في
العاـ 2018

األشرفية

األعماؿ
الفرع الثاني

300ـ2

الخوري شربؿ بشعبلني

2020/05/21

20/05/2021

موقؼ سيارات

18,000,000

االشرفية
كمية العموـ

العالي
-

3392

النبطية التحتا

الفرع الخامس
النبطية

طابؽ عموي ثالث ()1512
كافيتيريا()3392
1250ـ2

معيد العموـ

39

مجدليا زغرتا

الفرع الثالث

اماـ وىادي ووسيـ
وكريـ ابراىيـ فقيو
رمزي ومحمد رشيد

غير خاضع
2020/05/21

20/05/2021

70,000,000

حيدر

غير خاضع

عمي عز الديف عمي,
4577ـ2

عز الديف دياب عمي,

-

حيدر احمد غانـ,

القبة

غانـ احمد دياب غانـ

(بدء اإليجار
)2008

دياب سميماف غانـ,

االجتماعية

الجامعة المبنانية

2020/05/26

25/05/2021

160,000,000

(بدء اإليجار
)2008

كمية اآلداب

وزارة التربية والتعميم
العالي

1371

-

 Aبموؾ

الجامعة المبنانية

4691ـ2

جمعية رعاية اليتيـ

2020/04/30

29/04/2021

521,562,344

بدء اإليجار 1992

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

كمية العموـ

وزارة التربية والتعميم

1126

ستة طوابؽ

االقتصادية وادارة

الجامعة المبنانية

1125

)2009

-

وزارة التربية والتعميم

-

2020/04/22

2021/04/21

279,039,700

(بدء اإليجار مف

إيجار حر

المصيطبة

1512

العالي

غير خاضع

كمية الحقوؽ

الجامعة المبنانية

1124

نبيؿ البستاني

بدء

والعموـ السياسية

وزارة التربية والتعميم
-

جبراف طوؽ و دانية

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

صيدا

الجامعة المبنانية

العالي

الفرع الخامس
-

وزارة التربية والتعميم
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

كمية الصحة

الجامعة المبنانية

العالي

الجميمة و العمارة

2280ـ2

الفرع الثاني

وزارة التربية والتعميم
العالي

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

غير خاضع

والعموـ اإلنسانية

الدكرماف صيدا

الفرع الخامس

2950ـ2

جمعية رعاية اليتيـ

2020/05/29

28/05/2021

-

251,320,000

(بدء اإليجار
)2002

صيدا

129/150

زيادة  /20,000,000/ؿ.ؿ.
2016/5/21

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

العالي
-

4239

االشرفية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األعماؿ
الفرع الثاني

2419ـ2

المجمع العاـ األميركي
الناصري

خاضع
2020/05/30

29/05/2021

288,139,322

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)30/05/1979

االشرفية

وزارة التربية والتعميم
1128

بدء

-

الجامعة المبنانية

-

إنتياء

ليرة لبنانية

االقتصادية وادارة

4238

العالي

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

كمية العموـ

وزارة التربية والتعميم
1127

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

البار يوسؼ بو جوده

كمية التربية

2938

الروضة

الفرع الثاني
-

وجوي بيار وىشاـ
870ـ2

والبرتو بو جوده

2020/06/05

04/06/2021

88,406,250

وغواندوليف وبوليف

الروضة

الجامعة المبنانية

خاضع
(بدء اإليجار

زيادة الضريبة عمى القيمة المضافة %11

)1997

وماري ريتا بو جوده

المعيد العالي

وزارة التربية والتعميم
1129

العالي
الجامعة المبنانية

لمدكتوراه في
الحقوؽ والعموـ

1181
القسـ  :مف 4

سف الفيؿ

ولغاية 28

السياسية واالدارية
واالقتصادية

5610ـ2

ربيع ,وليد ورنا نعماف
ابو سميماف

خاضع
2020/06/12

11/06/2021

681,261,840

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)12/06/1986

الفرع الموحد
سف الفيؿ

وزارة التربية والتعميم
1130

العالي
الجامعة المبنانية

كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية

318
321

الدكرماف صيدا

1370

)20/06/1981

-

االدارة المركزية

وزارة التربية والتعميم

:االقساـ

العالي

17,18,24,2

-

6,27,28,29,

الجامعة المبنانية

30,31,33,3

مبنى العمادات

رشيد ووسيـ حسف

(اليندسة  ,االعبلـ

الشياح

والعموـ

كالوت ,رباب شرؼ
1762ـ2

الديف ,عبد الحسيف

2020/06/23

22/06/2021

366,000,000

كالوت ,نديف حسف

االجتماعية)

كالوت

-

4

1132

الفرع الخامس

3128ـ2

جمعية رعاية اليتيـ

2020/06/20

19/06/2021

171,900,099

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

صيدا

1654

1131

واالدارية

خاضع

غير خاضع

زيادة الضريبة عمى القيمة المضافة

(بدء اإليجار

 %11عف كامؿ الحصص إبتداء مف

)1998

2018/1/1

الطيونة

وزارة التربية والتعميم

2112

مركز لؤلبحاث

العالي

:االقساـ

الفرع الموحد

-

2,3,4,5,6,7,

الجامعة المبنانية

8,9

بساتيف طرابمس

طرابمس

طارؽ عصمت فخر

غير خاضع

الديف ومحمد بساـ
1836ـ2

ستيتة المصري

2020/06/24

23/06/2021

وعصمت طارؽ فخر

215,000,000

(بدء اإليجار
)2009

الديف

130/150

زيادة  /105,000,000/ؿ.ؿ .ابتداء
مف  2014/6/24ولمدة  3سنوات

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
1133

العالي
-

31

روميو

1134

4186

االونسكو

العالي
-

المصيطبة

3860

المصيطبة

1139

العالي
الجامعة المبنانية

فيفياف  ,ايريف ,ناديف
وجيزيؿ إميؿ غماشي

خاضع
2020/07/01

30/06/2021

453,371,041

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)01/07/1966

كامؿ البناء

خاضع
شركة كارينا ش.ـ.ؿ

2020/07/01

30/06/2021

322,715,395

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1963/10/11

ربيع ,جاف وبيار داود

الفرع االوؿ

خاضع

ابو عزي ,ايمي مخايؿ
 7طوابؽ ومستودع

ابو عزي ,ميشاؿ

-

واماؿ جورج وغساف

كورنيش المزرعة

انطاف ابو عزي

2020/07/01

30/06/2021

337,807,562

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1961/7/1

كمية اآلداب والعموـ
االنسانية

3857

المصيطبة

الفرع االوؿ

 9طوابؽ

-

شركة الرياف العقارية
ش.ـ.ؿ

خاضع
2020/07/01

30/06/2021

253,830,908

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1965/5/15

كورنيش المزرعة
كمية اآلداب والعموـ
االنسانية

3859

المصيطبة

الفرع االوؿ

 7طوابؽ

-

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم

 7طوابؽ

االنسانية

وزارة التربية والتعميم
1138

 6طوابؽ

كمية اآلداب والعموـ

الجامعة المبنانية

-

85,882,975

كورنيش المزرعة

وزارة التربية والتعميم

العالي

الفرع االوؿ
-

الجامعة المبنانية

1137

الفرع االوؿ

االنسانية

وزارة التربية والتعميم

-

االنطونيات

2020/06/28

27/06/2021

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

كمية اآلداب والعموـ

القسـ 5و6

العالي

جمعية الراىبات

بيروت

الجامعة المبنانية

1136

-

760ـ2

-

وزارة التربية والتعميم

-

الفرع الثاني

والتوثيؽ

3861

العالي

بدء

كمية االعبلـ

الجامعة المبنانية

1135

إنتياء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

روميو

وزارة التربية والتعميم
-

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

كمية اليندسة

الجامعة المبنانية

العالي

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

يوسؼ وحميمة موسى
احمد عبد اليادي

خاضع
2020/07/01

30/06/2021

162,654,879

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1960/11/25

كورنيش المزرعة
كمية اآلداب والعموـ

1343
القسـ :مف 4
الى11

االنسانية

حوش االمراء

الفرع الرابع
-

طابؽ ارضي ومتخت

ايمي و داني سميـ

585ـ2

عندس

غير خاضع
2020/07/01

30/06/2021

55,000,000

(بدء اإليجار
)2010

حوش االمراء

131/150

اعطاء زيادة  /18,000,000/ؿ.ؿ.
ابتداء 2016/7/1

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

1140

-

98

حوش االمراء

1141

1142

1143

-

4186

االونسكو

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم

كمية العموـ

العالي

اراضي

-

51

حوش االمراء

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
-

789

زحمة

العالي
-

321

الدكرماف صيدا

الفرع الرابع

شقة في السفمي

-

190ـ2

الفرع الخامس

العامة

293

عيف وزيف

الفرع السادس
-

ماركوس انطونيو
سمير معموؼ

)1967/3/4
غير خاضع
2020/07/01

30/06/2021

219,600,000

(بدء اإليجار
)2013
خاضع

ورثة توفيؽ شربؿ

2020/07/01

30/06/2021

7,728,639

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1983/7/1

خاضع
3313ـ2

جمعية رعاية اليتيـ

2020/07/01

30/06/2021

209,282,857

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1978/6/30

ط3
1170ـ2

غير خاضع

جمعية مجمس أمناء
المؤسسة الصحية

2020/07/14

13/07/2021

63,180,000

لمطائفة الدرزية

(بدء اإليجار
)2010

عيف وزيف
كمية العموـ

789

زحمة

الفرع الرابع

شقة سفمي

-

222.5ـ2

خاضع
ورثة توفيؽ شربؿ

2020/07/20

19/07/2021

2,897,959

وزارة التربية والتعميم

كمية الصحة العامة

العالي

اراضي

زحمة

-

2011

معمقة

زحمة

غير خاضع

طابؽ ارضي واوؿ وثاني
عموي

(إيجار قديـ
)1987/7/20

زحمة

الفرع الرابع

الجامعة المبنانية

1716ـ2

وجيزيؿ إميؿ غماشي

2020/07/01

30/06/2021

360,339,648

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

كمية الصحة

الجامعة المبنانية

1147

10000ـ2

فيفياف  ,ايريف ,ناديف

خاضع

صيدا

الجامعة المبنانية

-

خزاقة.

-

وزارة التربية والتعميم
العالي

(إيجار قديـ

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

)1978/6/20

االجتماعية

وزارة التربية والتعميم
-

البشراوي ,الياس

2020/07/01

30/06/2021

140,754,000

زحمة

318

العالي

حسوف ,معوض

معيد العموـ

الجامعة المبنانية

1146

زحمة

وزارة التربية والتعميم

1145

الفرع الرابع

كمية العموـ

الجامعة المبنانية

1144

-

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

خاضع

كمية التربية
الفرع االوؿ
االونيسكو

العالي

بدء

خزاقة ,أالف الياس

حوش االمراء

وزارة التربية والتعميم
العالي

1863ـ2

-

الجامعة المبنانية

إنتياء

ليرة لبنانية

خزاقة ,لورانيت

االنسانية
الفرع الرابع

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

ميشاؿ خزاقة ,أغني

كمية اآلداب والعموـ

وزارة التربية والتعميم
العالي

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

خالد نعيـ يونس

2020/07/20

19/07/2021

1242ـ2

148,474,000

(بدء اإليجار
)2017

132/150

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

كمية السياحة وادارة

وزارة التربية والتعميم
1148

العالي
-

4475

الشياح

العالي
-

الدكرماف صيدا

)2015

4200ـ2

خاضع

واالدارية

816ـ2

الفرع الخامس

جمعية رعاية اليتيـ

2020/08/01

31/07/2021

26,717,606

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

(إيجار قديـ
)1984/8/1

العالي
-

مكتب التفتيش

بيت مري

واالنماء االداري

700ـ2

-

الجامعة المبنانية

جيرما تريز وكارمف
ماري بيير مارديني

خاضع
2020/08/08

07/08/2021

33,816,994

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

(إيجار قديـ
)1979/7/8

منصورية المتف
2915بموؾ يشمؿ قطعة

كمية االعبلـ

وزارة التربية والتعميم
العالي

2915

-

2917

ارض

والتوثيؽ

البوشرية

2917بموؾ ط.سفمي وارضي

الفرع الثاني

واوؿ

-

الجامعة المبنانية

غير خاضع
فيميب سمعاف الييبي

2020/09/10

09/09/2020

366,000,000

يشمؿ الصريبة عمى القيمة المضافة

(بدء اإليجار

%11

)2015

وثاني

الفنار

2087ـ2

معيد العموـ

3424
القسـ

االجتماعية

الروشة

الفرع االوؿ

2472ـ2

-

مف2الى:18

عصمت المجذوب
واوالدىا

خاضع
2020/09/14

13/09/2021

212,562,209

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

(إيجار قديـ
)1978/9/14

الروشة
االدارة المركزية

وزارة التربية والتعميم
1153

(بدء اإليجار

المضافة  %11مف العاـ 2019

االدارة المركزية

قسـ6,7,8

الجامعة المبنانية

ش.ـ.ؿ

2020/07/27

26/07/2021

549,000,000

-

وزارة التربية والتعميم

1152

شركة الريـ العقارية

غير خاضع

ىذا البدؿ يشمؿ الضريبة عمى القيمة

صيدا

75

-

بدء

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

العالي

4608

-

قسـ 4

خاضع

مستودع االدارة

المصيطبة

المركزية

920ـ2

حسف ابراىيـ فواز

2020/10/04

03/10/2021

12,667,812

-

الجامعة المبنانية

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

(إيجار قديـ
)1973/10/4

المصيطبة

وزارة العمل
1154

المؤسسة الوطنية

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

كمية الحقوؽ

321

العالي

إنتياء

ليرة لبنانية

والعموـ السياسية

318

وزارة التربية والتعميم

الفرع الموحد

وثاني

بئر حسف

الجامعة المبنانية

1151

ط ارضي وسفمي اوؿ

-

وزارة التربية والتعميم

1150

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

5طوابؽ

الفنادؽ

الجامعة المبنانية

1149

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

4146

االشرفية

مؤسسة عامة

جيدة

443ـ2

مكرـ سميماف عبيد
الجرماني

لتاريخو

1978/05/05

لالستخدام

133/150

249,655,073

خاضع

5,000,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وزارة التربية والتعميم
1155

العالي
-

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

كمية العموـ

 Cبموؾ 1602

راشيا الوادي

االقتصادية وادارة
االعماؿ الفرع

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

1395ـ2

لطائفة الموحديف

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع

المجمس المذىبي

2020/10/05

2021/10/04

75,000,000

الدروز

السادس

الجامعة المبنانية

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

(بدء اإليجار
)2013

وزارة التربية والتعميم
1156

العالي
-

41

روميو

كمية اليندسة الفرع
الثاني

1382ـ2

جمعية الراىبات
االنطوانيات

2020/10/06

2021/10/05

160,233,387

خاضع
(إيجار قديـ )1985

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1157

العالي
-

955قسـ 4

الدكوانة

كمية الزراعة الفرع
الموحد

غير خاضع
كافيتريا 268ـ2

كميؿ نقوال فارس

2020/10/07

2021/10/06

29,484,000

)1998

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1158

العالي
-

5162قسـ8

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1159

العالي
-

17

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1160

العالي
الجامعة المبنانية

المصيطبة

االدارة المركزية

-

مكتب ضماف

كورنيش المزرعة

الجامعة المبنانية

مار روكز

كمية اآلداب والعموـ

-

االنسانية مركز

الروضة

المغات والترجمة

اراضي

كسارة

كمية الحقوؽ

1435

-

والعموـ السياسية

قسـ 4,5,6

حوش االمراء

واالدارية الفرع الرابع

(بدء اإليجار

160ـ2

احمد عبد المطيؼ بمعو

خمسة طوابؽ 229

جوي بيار البرتو

6ـ 2

وىشاـ ابو جودة

517ـ2

احمد عمي السيد احمد
صخر واشقائو

2020/10/11

2021/10/10

8,075,366

خاضع
(إيجار قديـ )1973

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

غير خاضع
2020/10/17

2021/10/16

148,840,000

(بدء اإليجار
)2001
غير خاضع

2020/10/18

2021/10/17

19,320,000

(بدء اإليجار
)2007

طابؽ ارضي زيادة  TVAعف حصة
احمد عمي السيد احمد صخر %11

9
وزارة التربية والتعميم
1161

العالي
الجامعة المبنانية

قسـ
6,13,14,15,
16,17,18,2

الدكوانة

3,24,25,26,

كمية اآلداب والعموـ
االنسانية العمادة

1665ـ2

ورثة انسي ىدواف

2020/10/20

2021/10/19

118,355,567

خاضع
(إيجار قديـ )1986

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

27,28,29,3
0,31,32

1162

وزارة التربية والتعميم

9

العالي

قسـ

-

19,20,21,2

الجامعة المبنانية

2

الدكوانة

كمية اآلداب والعموـ
االنسانية العمادة

627ـ2

نيكوؿ مفرج واخواتيا

2020/10/20

2021/10/19

134/150

44,569,982

خاضع
(إيجار قديـ )1986

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

وزارة التربية والتعميم
1163

العالي
-

472

عمشيت

كمية العموـ الفرع
الثاني

الجامعة المبنانية

مساحة العقار

طابؽ ارضي واوؿ وثاني
وثالث
986ـ2

الجية المؤجرة
(السادة)

عمشيت العقارية
ش.ـ.ؿ.

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع
2020/10/23

2021/10/22

80,520,000

(بدء اإليجار

TVA 11%

)2012

1406
االراضي
1435
قسـ  Aبموؾ

وزارة التربية والتعميم
1164

العالي
الجامعة المبنانية

(18,21,22,2
4,25,26,27,

كسارة

كمية الحقوؽ

28,30,31,32

-

والعموـ السياسية

,33,34,35,3

حوش االمراء

واالدارية الفرع الرابع

2087ـ2

احمد عمي السيد احمد
صخر واشقائو

غير خاضع
2020/10/25

2021/10/24

104,113,332

(بدء اإليجار
)2002

زيادة  TVAعف حصة احمد عمي السيد
احمد صخر % 11

6,37,38,39,
40,41,42,43
,44,45,46,4
7,48,49,50,
)51,52,53

وزارة التربية والتعميم
1165

العالي
-

 Bبموؾ 1387

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1166

العالي
-

1910 - 172

الجامعة المبنانية

الدكرماف

كمية اآلداب والعموـ

-

االنسانية الفرع

صيدا

الخامس

راس مسقا

كمية الفنوف

-

الجميمة والعمارة

القبة

الفرع الثالث

غير خاضع
3229ـ2

جمعية رعاية اليتيـ

2020/10/30

2021/10/29

244,000,000

(بدء اإليجار

زيادة الضريبة عمى القيمة المضافة %11

)2002

الصندوؽ التقاعدي
8860ـ2

لنقابة الميندسيف في

2020/11/01

2021/10/31

366,000,000

طرابمس

غير خاضع

عدة ابنية مع مبلعب وم واقؼ لمسيارات

(بدء اإليجار

يشمؿ ىذا العقد الضريبة عمى القيمة

)2014

المضافة %11

وزارة التربية والتعميم
1167

العالي
-

41

روميو

كمية اليندسة الفرع
الثاني

1075ـ2

جمعية الراىبات
االنطوانيات

2020/11/01

2021/10/31

78,936,000

خاضع
(إيجار قديـ )1983

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1168

العالي
-

789

زحمة

كمية العموـ الفرع
الرابع

شقة 222ـ2

ورثة توفيؽ شربؿ

2020/11/01

2021/10/31

الجامعة المبنانية

135/150

8,697,135

خاضع
(إيجار قديـ )1985

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
1169

العالي
-

41

روميو

كمية اليندسة الفرع
الثاني

1821ـ2

جمعية الراىبات
االنطوانيات

2020/11/06

2021/11/05

178,290,000

خاضع
(إيجار قديـ )1984

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1170

العالي
-

زحمة
 Dبموؾ 2011

معمقة

الجامعة المبنانية

كمية الصحة

اراضي ثكنة قرميد في البناء

العامة الفرع الرابع

مساحة 265ـ2

خالد نعيـ يونس

2020/11/06

2021/11/05

31,720,000

غير خاضع
(بدء إيجار )2017

وزارة التربية والتعميم
1171

العالي
-

41

روميو

كمية اليندسة الفرع
الثاني

 6051ـ2

جمعية الراىبات
االنطوانيات

2020/11/14

2021/11/13

305,775,000

غير خاضع
(بدء إيجار )2007

الجامعة المبنانية

1172

وزارة التربية والتعميم

744 - 722

العالي

- 723 -

-

746 - 747

الجامعة المبنانية

1173

-

بساتيف
3517

الجامعة المبنانية

1174

-

طرابمس

وزارة التربية والتعميم
العالي

151

الجامعة المبنانية

1175

-

كمية الصحة
العامة الفرع الثالث

الدكرماف

كمية الصحة

-

العامة الفرع

صيدا

الخامس

وزارة التربية والتعميم
العالي

الموحد

337

جؿ الديب

1176

1512

والعموـ السياسية
واالدارية الفرع

النبطية التحتا

كمية العموـ الفرع
الخامس

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1177

العالي
الجامعة المبنانية

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

طابؽ السادس 215ـ2

طابؽ الخامس 877ـ2

شركة مستشفى طرابمس

جمعية رعاية اليتيـ

2020/11/30

2020/12/01

2021/11/29

2021/11/30

20,459,400

87,840,000

غير خاضع
(بدء إيجار )2004

القسـ الباقي مف الطابؽ السابع

غير خاضع

ىذا العقد خاضع لمضريبة عمى القيمة

(بدء إيجار )2017

المضافة

8389ـ2

جمعية راىبات الصميب

2020/12/05

2021/12/04

661,170,000

خاضع
(إيجار قديـ )1978

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

الثاني

الجامعة المبنانية

-

المساحةوالبدؿ)

كمية الحقوؽ

وزارة التربية والتعميم
العالي

عموي ,طابؽ ثاني عموي(,بعد تعديؿ

- 745

وزارة التربية والتعميم
العالي

الدكوانة

كمية الزراعة الفرع

5570ـ2

ورثة ادوار صفير

2020/11/24

2021/11/23

772,095,487

خاضع
(إيجار قديـ )1986

طابؽ سفمي ,طابؽ اعمدة ,طابؽ اوؿ

بساتيف
3517

طرابمس

كمية الصحة
العامة الفرع الثالث

طابؽ الخامس مع مساحة
بناء50-ـ2
1150ـ2

طابؽ السابع 2321ـ2

اماـ وىادي ووسيـ
وكريـ ابراىيـ فقيو
رمزي ومحمد رشيد

2020/12/07

2021/12/06

113,000,000

حيدر

شركة مستشفى طرابمس

2020/12/09

2021/12/08

136/150

220,820,000

غير خاضع
(بدء إيجار )2016

غير خاضع

قسـ مف الطابؽ السابع وكامؿ الطابؽ

(بدء إيجار )1997

الثامف

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة التربية والتعميم
1178

العالي
-

5834

زيتوف طرابمس

كمية الفنوف

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو عمى إخبلء

267,485,394

الجميمة والعمارة

المأجور

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1179

العالي
-

5835

زيتوف طرابمس

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو عمى إخبلء

275,873,637

كمية اليندسة

المأجور

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1180

العالي
-

كمية العموـ

1512

النبطية التحتا

االقتصادية وادارة
االعماؿ الفرع

اماـ وىادي ووسيـ
ستة طوابؽ مساحة 4339ـ2

حيدر

الخامس

الجامعة المبنانية

وكريـ ابراىيـ فقيو
رمزي ومحمد رشيد

2020/12/12

2021/12/11

377,000,000

غير خاضع
(بدء إيجار )2017

وزارة التربية والتعميم
1181

العالي
-

41

روميو

كمية اليندسة الفرع
الثاني

3000ـ2

جمعية الراىبات
االنطوانيات

2020/12/23

2021/12/22

357,706,000

خاضع
(إيجار قديـ )1980

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

الجامعة المبنانية
وزارة التربية والتعميم
1182

العالي
-

ريموف وبديعة

27

فرف الشباؾ

كمية التربية العمادة

4600ـ2

1183

واإلنماء

انطواف رزؽ اهلل
سمعاف

الجامعة المبنانية
المركز التربوي لمبحوث

وريموندا وسوزاف

2020/12/31

2021/12/30

519,794,000

4131

بعقميف

طابقاف

30,000,000

143

حمبا

طابقاف

32,997,433

530

القبيات

 3طوابؽ

35,650,000

3238

كوسبا

طابقاف

31,130,000

غير خاضع
(بدء إيجار )2010

زيادة مؤشر التضخـ السنوي

تـ تخفيض
1184

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

)%10( 3,299,743
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1185

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

)%10( 3,565,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1186

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

)%10( 3,113,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

137/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المركز التربوي لمبحوث

1316

واإلنماء

4003

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

تـ تخفيض
1187

عانوت

طابقاف

32,400,000

طابقاف

30,000,000

طابؽ

24,000,000

)%10( 3,240,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1188

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

62

سيؿ الجديدة
زغرتا

)%10( 3,000,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1189

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

2615

الشواغير
اليرمؿ

)%4( 960,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1190

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

طابؽ

تمديد قانوني

10,315,036

1354

جب جنيف

 4طوابؽ

تمديد قانوني

67,671,567

3369

طرابمس

 3طوابؽ

تمديد قانوني

74,712,950

4142

طرابمس

 5طوابؽ

تمديد قانوني

72,490,670

 3طوابؽ

تمديد قانوني

143,890,592

 5طوابؽ

تمديد قانوني

86,766,025

 6طوابؽ

تمديد قانوني

39,954,557

)%5( 515,751
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1191

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

1958

العباسية
صور

)%5( 3,383,578
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1192

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

)%5( 3,735,647
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

1193

1194

1195

1196

1197

المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء
المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء
المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء
المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء
المركز التربوي لمبحوث
واإلنماء

57

حوش األمراء
زحمة

2900

النبطية

1005

الدكوانة

مستأجر لصالح
التعميـ الميني
والتقني

2023
3160

بشري

طابؽ

22,577,083

تمديد قانوني

3170

138/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

1198

اإلدارة /المؤسسة العامة

رئاسة
مجمس الوزراء

رقم العقار

المنطقة العقارية

978

زقاؽ الببلط

10

الباشورة

134

ميناء الحصف

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

مطرانية االرمف

محميف متبلصقيف

االرثوذكس بشخص

جيدة

المطراف جورجي

2017/08/11

11/08/2020

30,150,000

غير خاضع

مشمولة في إيجار العقد

أنترانيؾ بانوسياف
1199

1200

رئاسة
مجمس الوزراء
رئاسة

مكاتب
وزير دولة

جيدة

121ـ2

شركة أنت ار لبلستثمار
ش.ـ.ؿ

2008/01/12

19/05/2020

40,129,650

غير خاضع

مكاتب وزير الدولة

مجمس الوزراء

النواب

مجمس الوزراء

 8طوابؽ

26,620$
وافقت إدارة األبحاث والتوجيو

70,766,068

لشؤوف مجمس

11,972,565

اإليجار السنوي يعادؿ

عمى إخبلء المأجور

رئاسة
1201

ػػػػػػػػ

647

زقاؽ الببلط

6310

1,018,590,000

1963/01/01

ـ2

خاضع

تـ تجديد العقد في
 1995و 2009

ديوان المحاسبة
خاضع
(مع االشارة انو بتاريخ
 2016/12/14تقدـ
المحامي فيصؿ طربيو
بكتاب الى مجمس الخدمة
المدنية افاد فيو اف مالكة
العقار قد توفيت وانو
1202

مجمس
الخدمة المدنية

2507

رأس بيروت

مكاتب

جيدة

2507

رأس بيروت

مكاتب

جيدة

ورثة الشيخ احمد بف
عمي آؿ ثاني

تعذر عميو تنظيـ عقود

272,129,700

28/10/1960

اإليجار عف العاـ 2016
بسبب فقدانو الصفة

ط1و420(2ـ)2

القانونية لتمثيؿ المالكة

و400ـ2مف االرضي

تمت التعديبلت عمى بدالت اإليجار وفؽ
القوانيف الصادرة بيذا الشأف وبالرجوع الى
و ازرة العدؿ (ىيئة التشريع واالستشارات )
في حينو

المتوفاة وعدـ حيازتو
عمى الوكاالت البلزمة
مف الورثة ,وقد تعذر
عمى المجمس تنظيـ عقود
إيجار وذلؾ اعتبا ار مف
العاـ )2016

1203

مجمس
الخدمة المدنية

الشقتيف الغربيتيف مف ط3

ورثة الشيخ احمد بف
عمي آؿ ثاني

18,917,220

1963/03/15

139/150

خاضع

يحتاج المجمس إلى مبنى جديد

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

خاضع
(مع االشارة انو بتاريخ
1204

مجمس
الخدمة المدنية

2507

رأس بيروت

مكاتب

جيدة

2507

رأس بيروت

مكاتب

جيدة

2662

المصيطبة

الشقتيف الشرقيتيف مف ط3

ورثة الشيخ احمد بف
عمي آؿ ثاني

1964/08/16

16,767,540

1970/04/04

7,657,330

 2016/12/14تقدـ
المحامي فيصؿ طربيو
بكتاب الى مجمس الخدمة
المدنية افاد فيو اف مالكة

تمت التعديبلت عمى بدالت اإليجار وفؽ

العقار قد توفيت وانو
تعذر عميو تنظيـ عقود

القوانيف الصادرة بيذا الشأف بالرجوع الى

اإليجار عف العاـ 2016

و ازرة العدؿ في حينو (ىيئة التشريع

بسبب فقدانو الصفة

واالستشارات )

القانونية لتمثيؿ المالكة

1205

مجمس
الخدمة المدنية

قاعة في الجية الشرقية
الجنوبية مف الطابؽ
االرضي(80ـ)2

المتوفاة وعدـ حيازتو

ورثة الشيخ احمد بف
عمي آؿ ثاني

عمى الوكاالت البلزمة
مف الورثة ,وقد تعذر
عمى المجمس تنظيـ عقود
إيجار وذلؾ اعتبا ار مف
العاـ )2016

1206

1207

1208

ىيئة رعاية شؤون
الحج والعمرة
مؤسسة المحفوظات

2328 +

الوطنية

172/3

مؤسسة المحفوظات

2328 +

الوطنية

172/3

مؤسسة المحفوظات

2328 +

الوطنية

172/3

الحمراء رأس بيروت

الحمراء رأس بيروت

مكاتب

مقر الييئة

مستودع ثاني سفمي

مكاتب طابؽ
سادس

جيدة

400؟

سامي العشي وشركاه-

320م2

الحسف سيتي سنتر

وسط

750ـ2

وسط

420ـ2

المؤسسة الوطنية
لضماف الودائع

2008/10/13

2021/06/20

66,704,000

غير خاضع

1980/01/01

لغاية تاريخو

68,028,291

خاضع

7,000,000

1981/09/01

لغاية تاريخو

67,725,943

خاضع

14,000,000

مع االشارة الى انو ومنذ العاـ 2012
تجر لغاية تاريخو
عقود مصالحة بيذا الشأف

المؤسسة الوطنية
لضماف الودائع

1820م=2

1209

الحمراء رأس بيروت

مكاتب طابؽ سابع

جرى خبلؼ عمى نسبة الزيادة آنذاؾ ولـ

وسط

650ـ2

اشتراك كاراج
المؤسسة الوطنية
لضماف الودائع

1995/09/01

لغاية تاريخو

628,240,000

ما يعادل
$81250

غير خاضع

سنوي36,000,000:
واشتراك مولد كيربائي
سنوي 26.664.000 :
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-----كمؼ مجمس الوزراء بق ارره
رقـ  36تاريخ 2017/3/27
مجمس اإلنماء واإلعمار
بتأميف مبنى خاص لممؤسسة
ولغاية تاريخو لـ يتـ تنفيذ ىذا القرار

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

1210

الييئة العميا لإلغاثة

1211

الييئة العميا لإلغاثة

1212

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

الييئة رقـ
812-814816-817-

ستاركو)

 10مكاتب

جيدة

547ـ2

شركة االنشاء
والتحسيف العقاري

2019/09/01

2020/08/31

)%10( 22,883,000

تخفيض بدؿ إيجار المتر الواحد مف
غير خاضع

17,235,000

مف بدالت اإليجار دوف الخدمات

818-819-

ميناء الحصف (بناية
ستاركو)

مكاتب

جيدة

135ـ2

شركة االنشاء
والتحسيف العقاري

2019/11/01

2020/10/31

غير خاضع

5,647,000

طابقاف
مؤسسة اليسار

2227

المصيطبة العقارية

االقتصادية الخاصة في

15/4303

بساتيف طرابمس

جيدة

مساحة كؿ طابؽ 241,5ـ2
 +مستودع سفمي 19ـ+ 2

تـ تخفيض
الصندوؽ التقاعدي
لنقابة الميندسيف

2011/02/01

ال زاؿ مستمر

182,407,500

غير خاضع

عمى عاتق المؤجر

طرابمس

مكاتب ادارية
قسماف

جيدة

540ـ2

)%25( 35,154,900
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

موقؼ سيارات ( 16سيارة)

الييئة العامة لممنطقة
1213

تجاري
مكاتب المؤسسة

الطابؽ  7و)Blok B( 8

إيجار الخدمات المشتركة بسعر $25
عقد اإليجار عند تجديده

تاريخ 3/12/2019

56,475,000

 $250الى  $225عمى اف يبقى بدؿ
لممتر المربع الواحد عمى اف يطبؽ عمى

سنداً لمتعميـ رقـ 37/2019

)820-821

الييئة رقـ

تـ تخفيض

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

تـ االتفاؽ مع الشركة المؤجرة عمى

(متضمناً خدمات و)TVA

ميناء الحصف (بناية

)808-810

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

251,709,719

مكاتب( 134

مكاتب( 134

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

وليد خالد دبوسي

2017/11/01

2020/10/31

75,000,000

غير خاضع

بولس نصري الياف,

الجميورية المبنانية
1214

-

353

االشرفية

الييئة العميا لمتأديب

مكاتب

مقر الييئة

جيدة

طابقاف اوؿ وثاني

كريـ انطواف الياف,
زياد انطواف الياف,

حوالي 280ـ 2لكؿ طابؽ شريؼ كميؿ الياف,

1973/07/01

مجدد حتى 31/12/2020

21,800,574

خاضع

5,500,000

طارؽ شربؿ الياف,

مرواف شربؿ الياف

1215

1216

إدارة اإلحصاء المركزي

166

الحدث

مكاتب ادارية

مقر األدارة

حددت مدة اإليجار لتسع
سيئة

2200ـ2

ناظـ مصطفى عطوي

2016/01/20

سنوات مف دوف تغيير في

596,970,000

غير خاضع

31,080,000

البدالت
اف الييئة الوطنية لشؤوف المرأة المبنانية

الييئة الوطنية لشؤون

لـ تعمد الى استئجار اي مبنى اذ انيا

المرأة المبنانية

تممؾ العقارات التي تشغميا

141/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

تجدر االشارة بعدـ وجود اي بناء
مستأجر مف قبؿ المؤسسة العامة
1217

المؤسسة العامة

لبلسواؽ االستيبلكية فيي تشغؿ عقا ار

لالسواق االستيالكية

في منطقة الكرنتينا عمى جزء مف ارض
االمبلؾ البحرية المسجمة بإسـ الدولة
المبنانية.

المؤسسة العامة

غير خاضع

لتشجيع االستثمارات في
1218

لبنان

1470

-

الباشورة

مقر المؤسسة

مبنى المعا ازرية

(مكاتب)

جيدة

طابقاف
2

1374ـ

شركة غولدف روؾ
ش.ـ.ؿ

2003/04/10

تنتيي مدة العقد الحالي
في 8/4/2022

444,194,000

1219

المؤسسة الوطنية

265,456$

الخطي و الصريح)

ايدال

لضمان االستثمارات

أو ما يعادل

(يمدد باتفاؽ
الفريقيف المتعاقديف

ال شيء

مكاتب المؤسسة

773

المرفأ

45,226,937

الوطنية لضماف
االستثمارات

142/150

وافقت إدارة األبحاث والتوجيو
عمى إخبلء المأجور

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

1220

التفتيش المركزي

2/211

رأس بيروت

1221

مجمس الجنوب

3392

العباسية

1222

مجمس الجنوب

2013

النبطية

1223

مجمس الجنوب

2069

الدكرماف

1224

مجمس الجنوب

4346

منطقة الشياح العقارية

1225

مجمس الجنوب

129

حاصبيا

1226

مجمس الجنوب

2190

جب جنيف

1227

مجمس الجنوب

2261

جديدة مرجعيوف العقارية

1228

مجمس الجنوب

غير ممسوح

بنت جبيؿ 170

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

شقتاف غربية ط 6وشمالية

المركزي
مكاتب ادارية

مقبولة

 12طابؽ

مكتب صور
االقميمي لممجمس

مكتب النبطية
االقميمي لممجمس

مكتب صيدا
االقميمي لممجمس

مكتب المجمس
الرئيسي في بيروت

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

2001/10/25

غير خاضع

3شقؽ ط 7وط 9وط11

2000/10/23

غير خاضع

شقتاف شرقية وغربية ط10

1981/09/22

خاضع

ط12

مقر التفتيش

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

3شقؽ
ط 9وط 10وط111

آؿ بيضوف

1996/04/01

1,064,532,000

غير خاضع

غربية طابؽ 7

1981/04/02

خاضع

شرقية ط7

1981/04/01

خاضع

غربية ط12

1980/11/05

خاضع

17شقة

1999/12/01

غير خاضع

70,000,000

مكتب حاصبيا

مكتب جب جنيف

مكتب جديدة
مرجعيوف االقميمي

وسط

360ـ2

دوف الوسط

300ـ2

وسط

170ـ2

حسيف يوسؼ جعفر

13/10/1992
رحمة عبد الحسف
اسماعيؿ

قرار 19/4/2004
مجمس االدارة 2870

2022/04/18

7,200,000

خاضع

صفر

تاريخ 14/4/2004
تـ تخفيض

قرار 01/01/1997
وداد محمد الغزاوي

مجمس االدارة 645

2020/12/31

9,000,000

خاضع

صفر

تاريخ 20/3/1997

جيدة جداً

 7طوابؽ
4265ـ2

قرار 9/1/1985
جمعية امؿ لممحروميف

مجمس االدارة 2892

2020/11/07

961,777,160

خاضع

50,000,000

تاريخ 3/9/1985

بحاجة لدىاف

80ـ2

فؤاد محمد زوييد

جيدة

300ـ2

زينب خضر ىاشـ

ال بأس

100ـ2

نياد سركيس عبدو

جيدة

17000ـ2

اسماعيؿ عباس موسى

قرار مجمس االدارة
رقـ 2483

1997/01/03

2021/05/31

4,788,000

خاضع

صفر

2023/02/28

8,200,000

خاضع

صفر

2022/01/31

7,200,000

خاضع

صفر

قرار مجمس االدارة
 3483تاريخ
2001/6/19
 3484تاريخ

)%20( 1,800,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

قرار مجمس االدارة
مستشفى بنت جبيؿ

مجموع المساحة العامة 5214ـ2

بموجب 01/03/1993
قرار مجمس االدارة تاريخ

2021/02/28

7,560,000

خاضع

تاريخ 2001/6/19
االقميمي لممجمس

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

صفر

01/03/1997
لممجمس االقميمي

مالحظات

2051/06/26

2001/6/26

143/150

30,000,000

خاضع

صفر

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

200

المرفأ

1118

المدور

1118

المدور

4858

برج حمود

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

مكاتب
1229

المجمس االقتصادي
واالجتماعي

مقر المجمس
+

1230

تعاونية
موظفي الدولة

المستودع التابع

(السادة)

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

جديد

طابقاف
1365ـ2

وسط بيروت -

وسط

طابؽ سفمي
350ـ2

ما يعادل 28,000$

ما يعادل  $19,680لمموقف
01/03/2001

2021/02/28

668,283,795

سوليدير

ىربسيمو ابراىامياف

دوالر أميركي

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

او ما يعادل + $280,000

الشركة المبنانية
لتطوير واعادة اعمار

 20موقؼ سيارة

لئلدارة المركزية

الجية المؤجرة

البدل السنوي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

1973/10/01

تمديد قانوني

4,438,000

بالميرة المبنانية بحسب سعر

بالميرة المبنانية بحسب سعر
غير خاضع

الصرف الرسمي المعتمد

الصرف الرسمي المعتمد لدى

لدى مصرف لبنان بتاريخ

مصرف لبنان بتاريخ الدفع

الدفع

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

تـ تخفيض
)%18( 119،968،659
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

خاضع
تـ تخفيض

1231

تعاونية
موظفي الدولة

المستودع التابع

مستودع

لئلدارة المركزية

 180ـ2

2000/01/01

10,251,000

2016/01/01

669,330,000

)%15( 1,809,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/2/3
تـ تخفيض

1232

تعاونية
موظفي الدولة

 4طوابؽ
 2000ـ2

)%15( 1,400,000
سنداً لمتعميـ رقـ 37/2019
تاريخ 3/12/2018

1233

تعاونية
موظفي الدولة

حمبا
15

ناصوب الغربي

تـ تخفيض
مكاتب
فرع عكار

جيدة

طابؽ
283ـ2

محمد ىشاـ العبداهلل

2016/01/16

2020/12/31

20,000,000

)%20( 4,000,000

غير خاضع

سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1234

تعاونية
موظفي الدولة

101

بيت الديف

مكتب

1998

طابؽ  200ـ2

بيت الديف

)%10( 1,492,425

14,924,250

2006

سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1235

تعاونية
موظفي الدولة

2694

بعمبؾ

فرع بعمبؾ

طابؽ  300ـ2

2015/01/01

21,600,000

38

حبوش

فرع النبطية

طابؽ  360ـ2

2005/01/01

20,000,000

2411

المزرعة

محكمة بيروت

1985/02/01

177,697,680

)%10( 2,400,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3
تـ تخفيض

1236

تعاونية
موظفي الدولة

)%20( 5,000,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

المديرية العامة
1237

المحاكم الشرعية السنية

جيدة

طابؽ ومستودع 1438ـ2

لبلوقاؼ االسبلمية
في بيروت

144/150

خاضع

1,000,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

غير خاضع

1,000,000

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

المديرية العامة
1238

المحاكم الشرعية السنية

2411

المزرعة

المحكمة العميا

جيدة

غرفة طابؽ ثاني 35ـ2

1239

المحاكم الشرعية السنية

2411

المزرعة

محكمة بيروت

جيدة

مستودع ارضي 22ـ2

1240

المحاكم الشرعية السنية

2411

المزرعة

محكمة بيروت

جيدة

طابؽ اوؿ 200ـ2

1241

المحاكم الشرعية السنية

1880

محكمة جبيؿ

جيدة

طابؽ اوؿ

جمعية النيضة الخيرية

لبلوقاؼ االسبلمية

3,251,745

2001/07/01

في بيروت
المديرية العامة
لبلوقاؼ االسبلمية

2,043,954

2001/01/01

غير خاضع

750,000

في بيروت
المديرية العامة
لبلوقاؼ االسبلمية

52,170,000

1997/03/04

غير خاضع

1,000,000

في بيروت

حارة جيجاه

1999/02/18

9,000,000

غير خاضع

1,000,000

1242

المحاكم الشرعية السنية

248

شتو ار

محكمة شتورة

جيدة

طابؽ اوؿ 115ـ2

رحمو محمود حسيف

2002/01/01

20,000,000

غير خاضع

1,000,000

1243

المحاكم الشرعية السنية

1597

عرساؿ

محكمة عرساؿ

جيدة

ارضي  270ـ2

الشيخ محمد الرفاعي

2002/12/16

12,000,000

غير خاضع

797,000

1244

المحاكم الشرعية السنية

314

برالياس

محكمة البقاع

جيدة

طابؽ اوؿ

دائرة اوقاؼ البقاع

1980/01/01

21,499,000

خاضع

1,000,000

1245

المحاكم الشرعية السنية

2190

جب جنيف

1246

المحاكم الشرعية السنية

6283

الشياح

جبيؿ

محكمة البقاع

عماد سعيد قسماس

2001/07/01

20,000,000

غير خاضع

1,000,000

رياض نمر كنج

2003/07/01

50,000,000

غير خاضع

1,000,000

1247

المحاكم الشرعية السنية

431

برجا

محكمة الجية

جيدة

طابؽ اوؿ

خميؿ و ىاجر االلطي

2000/04/12

9,000,000

غير خاضع

1,000,000

1248

المحاكم الشرعية السنية

3288

بعمبؾ

محكمة بعمبؾ

جيدة

طابؽ اوؿ 250ـ2

شادية احمد الحجيري

2002/01/01

21,000,000

غير خاضع

1,000,000

1249

المحاكم الشرعية السنية

1460

حاصبيا

محكمة حاصبيا

جيدة

طابؽ اوؿ 160ـ2

محمد ىبلؿ حديفة

2004/01/01

9,000,000

غير خاضع

1,000,000

1250

المحاكم الشرعية السنية

1026

شحيـ

محكمة جبؿ لبناف

جيدة

 9غرؼ طابؽ ثاني

رامي وفادي وغازي

300ـ 2تقريبا

حاج عمي

1251

المحاكم الشرعية السنية

غير ممسوح

البيرة

محكمة البيرة

جيدة

ارضي 200ـ2

محمد احمد الحبلؽ

1252

المحاكم الشرعية السنية

11

سير

محكمة سير

جيدة

الغربي
محكمة بعبدا

جيدة

جيدة

ارضي 300ـ2
طابؽ اوؿ 270ـ2
240ـ2

طابؽ

2001/03/10

34,500,000

غير خاضع

1,000,000

2003/02/25

9,000,000

غير خاضع

750,000

لجنة اوقاؼ سير

1986/01/01

15,356,000

خاضع

1,000,000

1253

المحاكم الشرعية السنية

2194

صور

محكمة صور

جيدة

طابؽ ثاني 380ـ2

حسف يوسؼ جعفر

2002/07/11

15,000,000

غير خاضع

1,000,000

1254

المحاكم الشرعية السنية

654

الوسطاني

محكمة صيدا

جيدة

طابؽ اوؿ

دائرة اوقاؼ صيدا

1994/06/01

52,170,000

غير خاضع

1,000,000

1255

المحاكم الشرعية السنية

654

الوسطاني

محكمة صيدا

جيدة

ارضي 60ـ2

دائرة اوقاؼ صيدا

2002/08/01

13,320,000

غير خاضع

1,000,000

1256

المحاكم المذىبية الدرزية

749

ارضي

مقر محكمة

حاصبيا

حاصبيا المذىبية

-

الدرزية العميا

الجنوب

-

جيدة جدا

250ـ2

اياد ابو غيدا

01/01/2010

2020/12/31

24,000,000

غير خاضع

تـ تخفيض

يجدد العقد كؿ سبع

)%5( 1,200,000

سنوات (قابؿ
لمتجديد)

الدرجة االولى

145/150

1,200,000

سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

1257

المحاكم المذىبية الدرزية

943

عاليو العقارية

1258

المحاكم المذىبية الدرزية

1259

المحاكم المذىبية الدرزية

1260

المحاكم المذىبية الدرزية

1261

المحاكم المذىبية الدرزية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

مقر محكمة عاليو
جيدة جدا

450ـ2

-

معروؼ نزيو عقؿ
وسامية فييـ رضواف

16/06/2004

2021/06/14

33,000,000

الدرجة االولى

728
القسميف 5و6

المذىبية الدرزية

القمعة المتف الجنوبي

حسنة

400ـ2

ورمزي مرواف ابو

2006/01/04

2021/03/31

34,500,000

الحسف

مقر محكمة

4530

جيدة

-

طابؽ

ابراىيـ ومحمود خميؿ

350ـ2

ابراىيـ وجميؿ سميماف

2002/01/01

2020/12/31

54,000,000

راجح

الدرجة االولى

1134
القسـ 11

2,000,000

لمتجديد)

مقر ديواف محكمة

رأس بيروت

يجدد العقد كؿ
تسعة سنوات (قابؿ

تـ تخفيض
)%10( 5,400,000
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37
تاريخ 2019/12/3

غير خاضع

االستئناؼ المذىبية
الدرزية العميا

سنوات (قابؿ

1,300,000

غير خاضع

فراس وفيصؿ امؿ

بيروت المذىبية

يجدد العقد كؿ ست
لمتجديد)

الدرجة االولى

المصيطبة /بيروت

ثبلثة سنوات (قابؿ

1,800,000

غير خاضع

وليد زياد ابو الحسف

-

الدرزية العميا

يجدد العقد كؿ
لمتجديد)

مقر محكمة المتف
العميا

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

غير خاضع

المذىبية الدرزية
العميا

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

مالحظات

جيدة جدا

-

محمد حيدر حسيف
550ـ2

وريا فاروؽ جواد

01/22/2020

2021/01/21

يجدد العقد كؿ ست
90,000,000

سنوات (قابؿ

7500000

لمتجديد)

الدرجة االولى

→ ما يعادؿ
130,000$
مع الخدمات المشتركة

مقر محكمة

1134
القسـ 8

غير خاضع

االستئناؼ المذىبية

رأس بيروت

الدرزية العميا

جيدة جدا

550ـ2

وداد حيدر حسيف

2020/01/22

2021/01/21

90,000,000

-

غير خاضع

مقر محكمة راشيا
1262

المحاكم المذىبية الدرزية

950

راشيا الوادي

1263

المحاكم المذىبية الدرزية

1631

بعقميف

-

جيدة

طابقان
400ـ2

عمي صالح داغر

2020/09/29

2021/09/28

15,000,000

الدرجة االولى

-

يجدد العقد كؿ ست
سنوات (قابؿ

1,500,000

لمتجديد)
غير خاضع

مقر محكمة بعقميف
المذىبية الدرزية

سنوات (قابؿ
لمتجديد)

الدرجة االولى

المذىبية الدرزية

يجدد العقد كؿ ست

7,500,000

حسنة

طابؽ

يسر خضر وميى

225ـ2

خضر

1995/01/11

2020/12/31

الدرجة االولى

13,300,000

يجدد العقد كؿ
ثبلثة سنوات (قابؿ
لمتجديد)

146/150

1,500,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

214

رأس بيروت

وجية اإلستعمال حالة العقار

مقر المديرية
1264

المجمس المذىبي
لطائفة الموحدين الدروز

العامة لممجمس
المذىبي لطائفة

 3طوابؽ
جيدة

1266

1267

1268

1269

1270

طابؽ الثالث
 1056ـ2

الموحديف الدروز
1265

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

شركة مركز فرداف
ش.ـ.ؿ.

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

بدء

إنتياء

ليرة لبنانية

2007/12/27

2020/12/26

 183,070,000ل.ل.

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

غير خاضع
يجدد العقد سنوياً

صيانة عامة لممبنى (صفر)

مشيخة عقل طائفة

شق ار بنت جبيل
اإلفتاء الجعفري في
بعمبك
اإلفتاء الجعفري في جبيل
المجمس االسالمي
الشيعي االعمى
المجمس االسالمي
الشيعي االعمى

2893

شقراء بنت جبيؿ

2128

بعمبؾ

2352

جبيؿ

1478

الحازمية

2486

الشويفات (خمدة)

4582

زيتوف طرابمس

مقر اإلفتاء
الجعفري في شق ار
اإلفتاء الجعفري
في بعمبؾ

جيدة

5غرؼ ومنتفعاتيا

محمد حسف األميف

1980

غير محدد

4,764,000

خاضع

1,000,000

جيدة

5غرؼ ومنتفعاتيا

اليحفوفي

1973

غير محدد

5,960,000

خاضع

1,000,000

5غرؼ ومنتفعاتيا

جاف الخوري و شركاه

2003/10/04

غير محدد

25,500,000

غير خاضع

1,000,000

جيدة

1722ـ2

الييئة العامة لبلوقاؼ

1973

2020/12/31

54,056,000

خاضع

7,000,000

جيدة

629ـ2

1979

2020/12/31

48,863,000

خاضع

3,000,000

جيدة

245ـ2

ىيثـ شعباف حمداف

2019/07/23

2020/07/22

36,000,000

سفمي وارضي

المديرية العامة

واوؿ وثاني

لبلوقاؼ االسبلمية

اإلفتاء الجعفري
في جبيؿ
مقر المجمس
مكاتب وغرؼ
وقاعات لممجمس

الجامعة االسبلمية في
لبناف

غير خاضع
1271

المجمس االسالمي
العموي

ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

قيمة اعتماد الصيانة السنوية
( /31,930,000/ؿ.ؿ ).غير مصروفة

ال ابنية مستأجرة

الموحدين الدروز
اإلفتاء الجعفري في

مالحظات

مكاتب لممجمس
االسبلمي العموي

(امكانية تجديد
العقد باتفاؽ
الطرفيف)

 4طوابؽ

المصيطبة
1272

دار الفتوى

293

1273

دار الفتوى

3870

1274

دار الفتوى

4137

1275

دار الفتوى

1080

1276

دار الفتوى

946

-

دار إفتاء بيروت

جيدة

بيروت

3577ـ2

الجية
-

طابقاف

دار افتاء جبؿ لبناف

ممتازة

طابؽ سفمي واوؿ

جمعية حصاد

820ـ2

جبؿ لبناف
بعمبؾ
-

1969/01/01

2020/12/31

37,343,000

طابقاف

دار افتاء بعمبؾ

ممتازة

ارضي واوؿ
مساحة؟

البقاع

دائرة اوقاؼ بعمبؾ
اليرمؿ

20/04/2016

23/01/2014

2021/04/19

2021/01/22

42,000,000

30,000,000

غير خاضع

غير خاضع

حاصبي
-

دار افتاء حاصبيا

جيدة

طابؽ اوؿ

وديع نايؼ عماشة

2007/01/06

2020/12/31

10,530,000

غير خاضع

النبطية
صور
الجنوب

دار افتاء صور

جيدة

طابؽ سفمي

دائرة اوقاؼ قضاء
صور االسبلمية

2015/01/07

2021/05/07

147/150

36,000,000

غير خاضع

3,600,000

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

1277

مجمس االنماء واالعمار

1

زقاؽ الببلط

1278

مجمس االنماء واالعمار

5135

المزرعة

1279

مجمس االنماء واالعمار

1479

المرفأ

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).
ان بعض تكاليف الصيانة

البدل السنوي لإليجار لمسنة

مكاتب
لصالح المجمس

مأجور مؤلؼ مف ثبلث

التاجيرية التاسعة واالخيرة والممتدة

طبقات مساحتيا  2712ـ,2

من  2020/3/15ولغاية

باإلضافة الى مستودعات في
جيدة جدا

مستودعاف
الطابؽ السفمي االوؿ والثاني
بمساحة اجمالية  524ـ2

الشركة المبنانية
لتطوير واعادة اعمار

03/15/2012

وسط بيروت -

 2021/3/15مبمغاً وقدره

2021/03/15

 815،936/80د.أ .باإلضافة الى

سوليدير

مصاريف الخدمات المشتركة التي
تبمغ  %10من قيمة اإليجار

تقريبا

السنوي اي  81،593/68د.أ.

داخمة ضمن مصاريف
غير خاضع

الخدمات المشتركة المذكورة

(تنتيي فترة العقد

في خانة البدل السنوي،

بتاريخ

باإلضافة الى تكمفة صيانة

 2021/3/15غير

المصعدين حوالي 3566

خاضع لمتمديد

د.أ سنوياً ،باإلضافة الى

يمكف تمديده باتفاؽ

بعد تكاليف الصيانة التي

الفرقاء)

تحدد وفقا لمحاجة عند
حدوث اعطال وتوجب
تصميحات

مكاتب لمجنة
استمبلؾ جبؿ

طابؽ واحد ,القسـ السابع:

لبناف الجنوبي
االبتدائية ولجنة
االستمبلؾ

حؿ مجمس االنماء
واالعمار مكاف و ازرة

مدخؿ وسبع غرؼ مكاتب
جيدة جدا

ومطبخ واوفيس وغرفة

فادي فريد جبر

محفوظات وممر مساحتو

االبتدائية االضافية

منذ عاـ  ,2009ويتـ

 361ـ2

في الجنوب

الزراعة في ىذا المأجور

يتجدد 31/12/2020
العقار سنوياً باتفاؽ الفرقاء

غير خاضع لمتمديد
52,406,977

تحدد وفقا لمحاجة عند

يتجدد ,سنوياً

حدوث اعطال وتوجب

باتفاؽ الفرقاء

تصميحات

تجديد العقد سنوياً

(منسوب )800

ما يعادل 330،000د.أ لمسنوات

مكتب مستأجر

الشركة المبنانية

لصالح صندوؽ
التنمية االقتصادية
واالجتماعية

جيدة جدا

الطابؽ الثالث مساحتو

لتطوير واعادة اعمار

 1282ـ2

وسط بيروت -

وزارة المالية
1280

المديرية العامة

774

المرفأ

المديرية العامة
لمجمارؾ

لمجمارك

2019/01/01

سوليدير

ESFD

مكاتب

الثالث االولى تتم زيادتيا لتصبح
تسع سنوات مف تاريخ

 346،000د.أ لمسنوات الرابعة

1/1/2019

والخامسة والسادسة و363،825
د.أ لمسنوات السابعة والثامنة
والتاسعة

طابقاف
 1534ـ2

480,498,639

1979/01/01

وزارة المالية
1281

المديرية العامة

108

زقاؽ الببلط

مكاتب المجمس

طابقاف

األعمى لمجمارؾ

 935ـ2

295,333,000

1963/01/01

لمجمارك

148/150

تحدد وفقا لمحاجة عند
غير خاضع

حدوث اعطال وتوجب
تصميحات

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة المالية
1282

المديرية العامة

472

المصيطبة

المركز اآللي
الجمركي

طابؽ ومستودع ومواقؼ

81,186,000

1986/01/12

لمجمارك
وزارة المالية
1283

المديرية العامة

1209

مرجعيوف

شعبة ومفرزة

طابقاف ومستودع

مرجعيوف

 202ـ2

22,500,000

2004/01/11

لمجمارك
وزارة المالية
1284

المديرية العامة

2863/2

برج حمود

مرآب ومستودع
برج حمود

 941ـ2

53,750,848

1966/01/04

لمجمارك
تـ تخفيض

وزارة المالية
1285

المديرية العامة

)%8( 1,500,000
9

صيدا الوسطاني

مكتب جمارؾ صيدا

طابؽ

18,000,000

2003/01/09

مف بدالت اإليجار
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37

لمجمارك

تاريخ 2019/12/3

وزارة المالية
1286

المديرية العامة

423

شتو ار

رئاسة إقميـ جمارؾ

 3طوابؽ

19,350,000

1966/01/04

لمجمارك
وزارة المالية
1287

المديرية العامة

1305

المنارة

مفرزة

شقة وكاراج

البقاع الغربي

بيادر العدس

 246ـ2

9,438,000

1994/01/03

لمجمارك
تـ تخفيض

وزارة المالية
1288

المديرية العامة

)%5( 363,000
1739

عرساؿ

مفرزة عرساؿ

 250ـ2

7,260,000

2017/01/01

سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37

لمجمارك

تاريخ 2019/12/3

وزارة المالية
1289

المديرية العامة

مف بدالت اإليجار

1957

بعمبؾ

شعبة ومفرزة بعمبؾ

 230ـ2

3,584,000

25/11/1967

لمجمارك

149/150

األبنية المستأجرة وفق قيود الجيات الرسمية المعنية
تاريخ اإليجارة
#

اإلدارة /المؤسسة العامة

رقم العقار

المنطقة العقارية

وجية اإلستعمال حالة العقار

مساحة العقار

الجية المؤجرة
(السادة)

البدل السنوي

ال تخضع العقود المبرمة بعد  1992/7/23لمتمديد القانوني

إنتياء

بدء

ليرة لبنانية

دوالر أميركي

مدى خضوع العقد

قيمة الصيانة السنوية

لمتمديد القانوني

(ل.ل).

مالحظات
ال يشمؿ التضخـ اإليجارات ما بعد العاـ 1992

وزارة المالية
1290

-

راشيا الوادي

المديرية العامة

مفرزة

1966/01/11

 250ـ2

راشيا الوادي

1,791,000

لمجمارك
تـ في العاـ  2018تخفيض

وزارة المالية
1291

المديرية العامة

3073

عندقت
عكار

)%41( 7,000,000
مفرزة عندقت

17,000,000

2010/01/12

طابؽ

مف بدالت اإليجار
سنداً لمتعميـ رقـ 2019/37

لمجمارك

تاريخ 2019/12/3

وزارة المالية
1292

مديرية اليانصيب

1435

الباشورة (شارع بشارة

مكاتب لمديرية

الخوري)

اليانصيب الوطني

الوطني

 464ـ( 2الطابقيف االوؿ
جيدة

والثالث مف الجية الجنوبية
والطابؽ الثاني بكاممو)

شركة غناجو العقارية
وشركائيا

2019/01/01

2019/12/31

 84,000,000ل.ل.

1293

ادارة التبغ والتنباك

50672

بعمبؾ

غالب عمي شريؼ

25,000,000

1294

ادارة التبغ والتنباك

262

بنت جبيؿ

عباس شريؼ بوصي

6,000,000

1295

ادارة التبغ والتنباك

تبنيف

حسيف سعيد فواز

4,282,540

1296

ادارة التبغ والتنباك

14043

حمبا

صدقي ابراىيـ سميماف

1,770,562

1297

ادارة التبغ والتنباك

1444

حمبا

1298

ادارة التبغ والتنباك

الصوانة

1299

ادارة التبغ والتنباك

262

صور

1300

ادارة التبغ والتنباك

202

صور

1301

ادارة التبغ والتنباك

مرفأ بيروت

صدقي وصباح

1,362,626

ابراىيـ سميماف

4,000,000

محمد حسيف مزنر
ورثة المرحوـ يوحنا

3,832,387

غنيمة

9,800,000

مطرانية الروـ الكاثوليؾ
ادارة واستثمار مرفأ

16,588,000

بيروت

150/150

او ما يعادل
$55,680

