
 

                                  الجمهورية اللبنانية      
 ۱م                                                                                                                                                     وزارة المالية            
              شركات                 مباشرة عمل                                                                ية العامةمديرية المال       

                                                                                    ۱/۲ص                                                                                                                                    ضريبة الدخل –مديرية الواردات 
                                                                                          :تعريف -١

 ....................................................................:...................اسم الشركة
 ..................رقم السجل التجاري....... ...........:..........................الشهرة التجارية

 .................:...............المحكمة التجارية....... .................:.منطقة السجل التجاري
                                                                             ..................:..مدة الشركة........... ...........الجنسية /......:....../......تاريخ التسجيل
                              السنة   الشهر       اليوم                                

  ....../............/تاريخ مباشرة العمل                    ........................نعم    مدة اإلعفاء   �  كال    �   ؟اءات ضريبيةهل تستفيد الشركة من إعف

                              السنة   الشهر       اليوم                                                                                                                                                                                                                    

 الشكل القانوني

                           مساهمة                     �
 محدودة المسؤولية        � 
 توصية باألسهم                                    � 

 هولدنغ �
 أوف شور           �
 تضامن  � 

 توصية بسيطة� 
 :غير حدد �

..................... 

 :العنوان -٢
 عنوان المركز الرئيسي    

 ........................:........حي........................:.....طقةمن..............................:...قضاء..............................:......محافظة
  ......................:......طقة العقاريةالمن ..............الطابق..................................:.....مبنى.................................:......شارع

 ...............:فاكس ..........:.......هاتف ..........:.......هاتف  تسامح�استثمار� إيجار�ملك �:طريقة اإلشغال ....../........:......القسم/رقم العقار
 ....................................):.....e-mail(البريد اإللكتروني  ..................:...منطقة ............:..رقم. ب.ص...........:.....ز البريديالرم
 محل اإلقامة المختار للتبليغ    

 ........................:........حي........................:.....منطقة..............................:...قضاء..............................:......محافظة
  ......................:......المنطقة العقارية ..............الطابق...................................:....مبنى.................................:......شارع

 .................:فاكس ............:...هاتف ..........:.......هاتف  تسامح�استثمار� إيجار�ملك �:طريقة اإلشغال. .../..........:......القسم/رقم العقار
 ......................................):.....e-mail(البريد اإللكتروني  ...............:......منطقة ............:..رقم. ب.ص...........:.....البريدي الرمز

 :الشخص المكلف بتبلغ البريد
 ........................:....هاتف    :)ة الماليةلدى وزار (الضريبي  هرقم...................................................   :..االسم الكامل

 نوع النشاط -٣
 :وصف النشاط الرئيسي

 
 

 ......%النسبة      :لنشاط الثانيا
 

 ......%النسبة      :النشاط الثالث

 خاص باإلدارة طريقة البيع

 مفرق    جملة   
   

   �        � 
 

   �        � 
   
   �        � 

 رمز النشاط
 

 

 

 فاكس هاتف )لدى وزارة المالية( الضريبي الرقم االسم الكامل 
     رئيس مجلس اإلدارة

     المدير العام
     الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة

     ممثل الشركة القانوني
 

وأخــذت علمــًا ات التــي ينطــوي عليهــا هــذا التصــريح المعلومــ الموقــع أدنــاه أشــهد بصــحة أنــا خاص باإلدارة
 .قتصاديصاحب الحق االبوجوب مسك سجل ل

 ........................الصفة.............................................اسم الموقع

  )في حال وجوده(رقمه الضريبي 
 ..............................................التوقيع                                

 ....../....../...... في                                                              

 الشهر    السنة  اليوم                                                                       

 

         )لدى وزارة المالية( الرقم الضريبي
  مقطوع �   حقيقي  �طريقة التكليف    ......................  ..منطقة التكليف
 ..../........./........تاريخ الورود 

 السنة       الشهر     اليوم                            



 
 

                             أو أصحاب الحق االقتصادي أسماء الشركاء أو المساهمين الرئيسيين     الجمهورية اللبنانية         

 ۱م                                                                                                                          وزارة المالية
 مديرية المالية العامة       

 ٢/٢ص                                                                                                                                 ضريبة الدخل –مديرية الواردات 

 شركاء  �مساهمون               �

  الرقم الضريبي الصفة االسم
 )لدى وزارة المالية(

نسبة األسهم 
أو الحصص 

 المملوكة

اسم صاحب الحق 
 االقتصادي

  الرقم الضريبي
 )رة الماليةلدى وزا(

١       

٢       

٣       

٤       

٥       

٦       

٧       

٨       

٩       

١٠       

١١       

١٢       

١٣       

١٤       

١٥       

      المجموع العام 

 .٢م أو صاحب حق اقتصادي شريك أو مساهم  الرجاء إرفاق نموذج تعريف وزارة المالية، لدى ضريبيرقم  أو لصاحب الحق االقتصادي في حال لم يكن للشريك أو المساهم -
 .الستيعاب جميع هؤالء الشركاءوتضم صفحة أو صفحات إضافية من هذا النموذج يذكر جميع الشركاء في شركات األشخاص أو المحدودة المسؤولية،  -
ضم صفحة أو صفحات  ددهم الخمسة عشر مساهمًا، فيتميذكر جميع الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة، عندما ال يتجاوز عددهم الخمسة عشر مساهمًا، وٕاذا تجاوز ع -

 .من رأس مال الشركة مئةإضافية من هذا النموذج لتدوين فقط المساهمين الذين تتجاوز حصصهم الواحد بال
ركة، أو إذا كان المساهم يشغل منصب يذكر في حقل الصفة، ووفقًا لشكل الشركة القانوني، إذا كان الشريك مفوضًا، موصيًا، متضامنًا، موصيًا قاصر، أو موصيًا تصّرح عنه الش -

  .رئيس أو عضو مجلس اإلدارة
 .عليها هذا التصريح المعلومات التي ينطويأنا الموقع أدناه أشهد بصحة 

                                                   )في حال وجوده(رقمه الضريبي  .........................................الصفة..............................................  اسم الموقع
 ... ..../........../...في                                                       ..................................................التوقيع

 السنة   الشهر       اليوم                                                                           
 
 
 
 
 


