
 الجمهورية اللبنانية          
 وزارة المالية             

 مديرية المالية العامة        
 ضريبة الدخل –مديرية الواردات 

 ٤م شركات معلوماتتصريح تعديل 
 ١/٢ص

 : ......./......./.......تاريخ التعديالت                                                       :                                             )لدى وزارة المالية( الضريبي الرقم

 )تمأل الخانة المعدلة فقط( التعديالت )تمأل كافة الخانات( المعلومات السابقة

 .............................................................:...اسم الشركة
 ...............................................:.............التجارية الشهرة

 ..............:...اسم المحكمة التجارية:............... رقم السجل التجاري
 ..........:...الجنسية..../....../...... :.اريخ التسجيل في السجل التجاريت

 ......................................:............................اسم الشركة
 ...............................:...............................الشهرة التجارية

 .................:...اسم المحكمة التجارية:............... رقم السجل التجاري
 ............:..الجنسية:....../....../...... تاريخ التسجيل في السجل التجاري

 ...............................................................:الشكل القانوني .............................................................:الشكل القانوني
 عنوان المركز الرئيسي

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

 تسامح   �استثمار�إيجار�ملك  �:طريقة اإلشغال......./.......:القسم/رقم العقار

 ...... .........:....فاكس.................:...هاتف........ ......:....هاتف
 .................:....منطقة..... ......:....رقم.ب.ص... ..:...الرمز البريدي

 ...................................................:........البريد اإللكتروني

 عنوان المركز الرئيسي
........ .................: ....قضاء........ ................:.........محافظة
:...................... شارع..........:..........حي: ..................منطقة
 .......... .:......المنطقة العقارية.... ...:...طابق................:......مبنى

 تسامح  �استثمار �إيجار�ملك  �:شغالطريقة اإل.....:......./..القسم/رقم العقار
 ...... .........:....فاكس.................:...هاتف........ .......:....هاتف

 ..................:....منطقة..... ......:....رقم.ب.ص... ..:...الرمز البريدي
 :.............................................................اإللكترونيالبريد 

 محل اإلقامة المختار للتبليغ
........ ................: ....قضاء........ ...............:.........محافظة
............ :.........شارع:...................حي: ..................منطقة
 ....... ...:......المنطقة العقارية.... ...:...طابق...............:......مبنى

  تسامح  �استثمار إيجار�ملك  �:طريقة اإلشغال......./....:...القسم/رقم العقار
 ...... .........:....فاكس.................:...هاتف....... .......:....هاتف

 .................:....منطقة..... ......:....رقم.ب.ص... ..:...الرمز البريدي
 ..............................................:.............البريد اإللكتروني

 الشخص المكلف بتبلغ البريد
 ...........................................:.....................سم الكاملاال

 .............:........هاتف                                :)لدى وزارة المالية(رقم تسجيله 

 محل اإلقامة المختار للتبليغ
........ .................: ....قضاء........ ................:.........محافظة
:...................... شارع..........:..........حي: ..................منطقة
 .......... .:......المنطقة العقارية.... ...:...طابق................:......مبنى

 تسامح  �استثمار �إيجار�ملك  �:طريقة اإلشغال.....:......./..القسم/رقم العقار
 ...... .........:....فاكس.................:...هاتف........ .......:....هاتف

 ..................:....منطقة..... ......:....رقم.ب.ص... ..:...الرمز البريدي
 :.............................................................البريد اإللكتروني

 الشخص المكلف بتبلغ البريد
 ...........................:......................................االسم الكامل
 .............:........هاتف                                :)لدى وزارة المالية(رقم تسجيله 

 :نوع النشاط
 .......................................................:وصف النشاط الرئيسي

 .%:....النسبة...............................................................

 :نوع النشاط
 ...........................................:وصف النشاط الرئيسي

 :.....%النسبة....................................................

 طريقة البيع
 فرقمجملة  

           

 ..%..:.النسبة...................................................:النشاط الثاني
 .%..:..النسبة...................................................:الثالنشاط الث

 :.....%النسبة........................................:النشاط الثاني
 ......%النسبة........................................:النشاط الثالث

 
         

 .ل.ل:.................................... قيمة رأس المال
 :.....................................منطقة التكليف

 .ل.ل ..............................:......قيمة رأس المال
 .......................:...............منطقة التكليف

وأخذت علمًا ات التي ينطوي عليها هذا التصريح أنا الموقع أدناه أشهد بصحة المعلوم خاص باإلدارة
 .بوجوب تحديد صاحب الحق االقتصادي

 :.....................الصفة:...................................... اسم الموقع
 :رقمه الضريبي

 .......................................التوقيع                                  
 .../............/......في                                                      

 

 الثالث الثاني الرئيسي النشاط

    رمز النشاط
 .....................:.......منطقة التكليف                                 :الرقم الضريبي
 ....../....../.......مقطوع      تاريخ الورود      حقيقي      :  طريقة التكليف

السنة         الشهر        اليوم   

السنة     الشهر      اليوم  السنة     الشهر      اليوم    



 

 الجمهورية اللبنانية          
 وزارة المالية             

 مديرية المالية العامة        
 ضريبة الدخل –الواردات مديرية 

 معلومات تصريح تعديل 
 ع رأس المالتوزي

٤م شركات
 ٢/٢ص

 شركاء  �مساهمون               �

 الصفة اإلسم
 الرقم الضريبي

 )لدى وزارة المالية(
نسبة األسهم أو 
 الحصص المملوكة

اسم صاحب الحق 
 االقتصادي

 الرقم الضريبي
 )لدى وزارة المالية(
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      المجموع العام 
 .يستخدم هذا البيان فقط للتصريح عن الوضع الجديد لتوزيع كامل رأس مال الشركة وذلك في حال وجود تعديل على الوضع المصّرح به سابقاً  -
 .٢م أو صاحب حق اقتصادي أو مساهمشريك  وزارة المالية، الرجاء إرفاق نموذج تعريف لدى ضريبيرقم  الجديد أو لصاحب الحق االقتصادي في حال لم يكن للشريك أو المساهم -
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
 .التي ينطوي عليها هذا التصريح أنا الموقع أدناه أشهد بصحة المعلومات

 

 :رقمه الضريبي.....................  :................الصفة...... ....................:............................اسم الموقع
                                                                  

 .......................................التوقيع                                                                   
 ....../....../.......في                                                                                                                                

 

السنة     الشهر      اليوم   


