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1 دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية

فهر�ست

1- متهيد

5- اأين ميكن الت�رشيح عن مبا�رشة العمل؟

 3- متى يجب الت�رشيح عن مبا�رشة العمل؟

 7- كيفية الت�رشيح عن ن�شاط اآخر

10- اآلية الت�شجيل

 2- من عليه ان ي�رشّح عن مبا�رشة العمل؟

 6- الت�رشيح عن عدم مزاولة العمل

 9- كيفية تعبئة من�ذج مبا�رشة العمل – م�ؤ�ش�شات فردية ومهن

 8- كيفية تعبئة من�ذج مبا�رشة العمل – �رشكات

دائرة  رئي�سة  وال�سادة رمي احلاج �سحادة،  ال�سيدات  الدليل كل من  اإعداد هذا  �سارك يف 
املكلفني يف مالية جبل  دائرة خدمات  رئي�س  املركزية، ميالد �سكيبان،  املكلفني  قاعدة 
لبنان، هيثم بريقدار، رئي�س دائرة االعرتا�س يف مالية جبل لبنان، علي �سالح، مراقب حتقق، 
اليا�س احلداد، مراقب حتقق، رالف �سعد مراقب يف فريق ال�رشيبة املوحّدة على الدخل، 

ورانيا اأبي حبيب عن معهد با�سل فليحان املايل واالقت�سادي.
     

توىل مراجعة الدليل والتاأكد من �سمول املعلومات فيه، االأ�ستاذ االن بيفاين، مدير املالية العام 
واالأ�ستاذ لوؤي احلاج �سحادة، مدير الواردات، واالأ�ستاذ �سالم عيدو، رئي�س دائرة �رشبية الدخل. 
اأ�رشفت على اإعداد الدليل ال�سيدة ملياء املبي�س ب�ساط، مديرة معهد با�سل فليحان املايل 

 ، طباعة مطبعة دبّو�س.Circle-visual communicationواالقت�سادي. ت�سميم الدليل: 
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  4- امل�شتندات املطل�ب اإرفاقها بت�رشيح مبا�رشة العمل

فريق العمل الذي اأعد هذا الدليل
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3دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية2 دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية

اإن عدم الت�رشيح عن مبا�رشة العمل خالل املهلة املحددة يعر�س املكلف 
لغرامة مالية من�سو�س عليها يف البند 1 من املادة 107 من القانون 

املذكور اأعاله وهي ترتاوح  بني ثالثمئة  األف لرية  وبني مليوين لرية لبنانية 
وفقاً ملا يلي: 

    مليونا لرية لبنانية لل�رشكات امل�ساهمة و�رشكات التو�سية باالأ�سهم.
    مليون لرية لبنانية ل�رشكات االأ�سخا�س ولل�رشكات املحدودة امل�سوؤولية

   وللموؤ�س�سات امل�ستثناة من ال�رشيبة. 
   ثالثمئة األف لرية لبنانية لالأفراد ولباقي املكلفني.

اإنتبه : عليك اأن ت�رشح اأي�شاً عن اأي تغيري يف ن�ع عملك اأو عن�ان العمل.  
يعلم هذه  اأن  ال�رشيبية،  االإدارة  لدى  �سخ�س م�سجل  يتوجب على كل 

االإدارة خالل مهلة �شهرين عن كل تغيري يتناول:
اأ-  ا�سمه، عنوانه، مركز عمله، اأو نوع ن�ساطه الرئي�سي.

 ب- العنوان اأو اال�سم التجاري.
 ج- ال�سكل القانوين الذي ميار�س الن�ساط من خالله.

 اإن عدم تبليغ االإدارة ال�رشيبية عن اأي تعديل باملعلومات املذكورة اأعاله
 يعّر�س املكلف لغرامة قدرها:

    مئتا األف ليــرة لبنانيــة لل�رشكــات امل�ساهمة و�رشكات التو�سية
    باالأ�سهم.

    مئة األف لرية لبنانيــة ل�رشكات االأ�سخــا�س وال�رشكــات املحدودة
    امل�سوؤولية واملوؤ�س�سات امل�ستثناة من ال�رشيبة. 

    خم�سون األف لرية لبنانية لالأفراد ولباقي املكلفني.

  اإذا كانت التعديالت املبينة اأعاله تتعلق بعدة �رشائب, تطبق الغرامة مرة واحدة.

مالحظة: ميكن احل�سول على منوذج تعديل العلومــات من خالل املوقع 
االلكرتوين لوزارة املالية: 

هل اأنهيت درا�ستك وت�ستعد لدخول �سوق العمل؟

هل ت�ستعد ملبا�رشة مهنة حرة اأو عمل جتاري؟

هل تريد تاأ�سي�س �رشكة؟

هل اأنت م�ستخَدم لدى �ساحب عمل غري مقيم يف لبنان؟
اأنت اإذاً ملزم بالت�رشيح عن عملك لدى الإدارة ال�رشيبية.

ي�ساعدك هذا الدليل على معرفة حقوقك وواجباتك جتاه االإدارة ال�رشيبية 
لتكون على بينة من كيفية تطبيق القوانني ال�رشيبية واالأ�سول واالإجراءات 
مل�ساحلك  و�سوناً  حقوقك  على  حفاظاً  اتباعها،  عليك  التي  التف�سيلية 

وتوفرياً لوقتك.

اإقراأ هذا الدليل بتمعن ويف حال احتجت ملعلومات اإ�سافية اأو لتو�سيحات،
ال�رشيبية  الدائرة  املكلفني يف  بوحدة خدمات  1710 اأو  الرقم  اإت�سل على 

حيث مكان عملك )اأنظر الغالف اخللفي: عناوين االإدارة ال�رشيبية(.

نتيجة ت�رشيحك عن مبا�رشة العمل حت�سل على �شهادة ت�شجيل تت�سمن 
املالية  وزارة  لدى  ت�سجيلك  رقم  ذلك  يف  مبا  عنك،  االأ�سا�سية  املعلومات 
)رقمك ال�رشيبي املوحد( فيكون هو املفتاح االأ�سا�سي ال�رشوري لتعاملك 

مع دوائر وزارة املالية كافة يف امل�ستقبل.

اإنتبه: غرامة عدم الت�رشيح كبرية !!
ن�ّس البند 1 من املــادة 32 من قانون االإجراءات ال�رشيبيـة رقم 44 تاريخ 
على كل  بــاأن  ال�رشيبيـة  االإدارة  لدى  بالت�سـجيل  املتعلق   2008/11/11
�سخ�س يبا�رش عمالً جديداً اأن يحيط االدارة ال�رشيبية املخت�سة علماً بذلك 

خالل مهلة �شهرين من تاريخ مبا�رشة العمل. 

1- متهيد
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5دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية4 دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية

2- من عليه اأن ي�سرح عن مبا�سرة العمل؟

ال�رشكة يف     ت�سجيل  تاريخ  �رشكات الأم�ال: خالل مهلة �سهرين من  اأ- 
ال�سجل التجاري. 

ب- �رشكات الأ�شخا�ص: خالل مهلة �سهريــن من تاريخ ت�سجيل ال�رشكة    
يف ال�سجل التجاري.

ج- ال�رشكات املدنية: خالل مهلة �سهرين من تاريخ ت�سجيل ال�رشكة يف    
ال�سجل اخلا�س بها.  

د- الأ�شخا�ص احلقيقي�ن: خالل مهلة �سهرين من تاريخ مبا�رشة العمل، 
والتي حتدد باال�ستناد اإىل اأحد املعايري التالية: 

                                                      تاريخ اأول عمل من �ساأنه اأن ينتج ريعاً خا�سعاً لل�رشيبة على االأرباح
         ال�سناعية والتجارية وغري التجارية )الباب االأول(. 

         تاريخ الت�سجيل يف ال�سجل التجاري.
            تاريخ �سدور اأي م�ستند يثبت ح�سول عملية جتارية )مثالً: فاتورة اأو اإي�سال(.

         تاريخ ا�ستخدام اأجري.
          تاريخ ا�ستئجار اأو ا�ستعمال مكان ملزاولة املهنة اأو العمل.

            تاريخ الت�سجيل يف النقابة الأ�سحــاب املهن احلرة امللزمني باالنت�ساب
          اإىل النقابة، با�ستثناء:

             -  املحامون: اعتباراً من تاريخ انتقال قيدهم اإىل اجلدول العــام.
                   -   ال�سيادلة: اعتباراً من تاريخ ت�سجيل ال�سيدلية يف ال�سجل التجاري.
          تاريخ اإذن مزاولة املهنة الأ�سحـاب املهن احلرة امللزمني باحل�سول على

         هذا االإذن دون اأن يكونوا ملزمني بالت�سجيل يف النقابة.

د املعايري، يوؤخذ بتاريخ املعيار احلا�سل اأوالً.          يف حال تعدُّ

3- متى يجب الت�سريح عن مبا�سرة العمل؟

ه- امل�ؤ�ش�شات امل�شتثناة من ال�رشيبة على الأرباح: على �سبيل املثال: 
معاهد التعليم، اجلامعــات، اجلمعيات، امل�ست�سفيات التابعة جلمعيــات، 

املوؤ�س�سات العامة... اإلخ.

و-  امل�ؤ�ش�شات املعفاة ب�ش�رة م�قتة من �رشيبة الدخل على الأرباح 
)الباب االأول(: على �سبيل املثال: املوؤ�س�سات ال�سناعية التي اأعفيت ب�رشوط 

معينة.

     تعترب جميع الفئات املذكورة اأعاله م�سوؤولة اأي�ساً عن تقدمي ت�رشيح عن
      مبا�رشة عمل العاملني لديها.

ز-  امل�شتخدم لدى �شاحب عمل غري مقيم يف لبنان.

اأ -   الأ�شخا�ص احلقيقي�ن: ويعني ذلك كل �سخ�س يقوم:
     - باأعمال جتارية اأو �سناعية اأو مهنيــة اأياً كان نوعها، على �سبيــل

      املثال: حدادة، ميكانيك �سيارات، حمال البقالة... اإلخ.
     - باأعمال غري جتاريــة اأو غري �سناعية )�ساحب مهنة حرة(، على

        �سـبيل املثــال: املحامي، الطـبيب، املهند�س... اإلخ.
     -  باأي عمــل يدر ريعاً غري خا�سع ل�رشيبــــة اأخرى على الدخــل وغري

        م�سنف اأعاله. 

ب-   �رشكات الأم�ال: ال�رشكات امل�ساهمة، ال�رشكات املحدودة امل�سوؤولية، 
�رشكات التو�سية باالأ�سهم، �رشكات الهولدنغ، �رشكات االأوف �سور. 

ج -  �رشكات الأ�شخا�ص: �رشكات الت�سامن، �رشكات التو�سية الب�سيطة.

والت�ساريح  العمل  مبا�رشة  ت�رشيح  جلهة  تعامل  املدنية:  ال�رشكات  د- 
ال�رشيبية وفقاً لل�سفة التي تتخذها اأكانت �رشكة اأ�سخا�س اأو �رشكة اأمــوال.

•
•

  •
•
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7دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية6 دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية

ه- امل�ؤ�ش�شات امل�شتثناة من ال�رشيبة على الأرباح: 
         �رشكات اأموال، �رشكـات اأ�سخا�س، موؤ�س�ســات فردية: ح�سـب التواريـخ 

اأعاله.  ج –  ب –          املحددة يف الفقرات اأ – 
        جمعيـات، مــدار�س، جامعــات، م�ست�سفيــات متلكها جمعيات ال  

        تتوخى الربح: تاريخ م�ستند الرتخي�س اأو العلم واخلرب. 

اأ- �رشكات الأم�ال: 
على �رشكات االأموال عند الت�رشيح عن مبا�رشة 
العمل ملء »منوذج مبا�رشة عمل �رشكات« )مناذج 

م1 و م2( ترفق به امل�ستندات التالية: 
   1-  �سورة عن نظـــام ال�رشكة امل�سجل لدى

         ال�سجل التجاري. 
   2-  �سورة عن �سهادة الت�سجيل يف ال�سـجل

        التجاري.
   3-  �سورة عن االإذاعة التجارية.

   4-  �سورة عن العلم واخلرب لفروع ال�رشكــات  
        االأجنبية العــاملة يف لبنــــان من وزارة

        االقت�ساد والتجارة.
   5-  �سورة عن عقد االإيجــار اأو �سند امللكية  
        اأو عقد اال�ســتثمار اأو اإفادة من املالك باأن 
         االإ�سغال هو على �سبيل الت�سامح، مرفقة  
         ب�سورة عن �ســـند امللكية )اأو علم وخرب 

        للعقارات غري املم�سوحة(.
   6-  �سورة عن بطاقة الهوية اأو اإخراج القيد 
        لكل م�ســاهم اأو �رشيك غري معرف على 

        نظام ال�رشائب.
   7-  �سورة عن �سهادة ت�سجيل للم�ســـاهم

         من االأ�سخا�س املعنويني.
   8-  اأي م�سـتند اآخر تطلبه االإدارة ال�رشيبية.

4- امل�ستندات املطلوب اإرفاقها بت�سريح مبا�سرة العمل:

م1 )�س 2/1(

م2

•
•

ب- �رشكات الأ�شخا�ص: 
»منوذج  ملء  العمل  مبا�رشة  عن  الت�رشيح  عند  االأ�سخا�س  �رشكات  على 

مبا�رشة عمل �رشكات« )مناذج م1 و م2( ترفق به امل�ستندات التالية:
   1-  �سورة م�سدقة عن عقد ال�رشاكة. 

   2-  �سورة عن �سهادة الت�سجيل يف ال�سجل التجاري.
   3-  �سورة عن االإذاعة التجارية.

و- مكاتب التمثيل: خــالل مهلة �ســـهرين من 
تاريــخ الت�سجيل يف وزارة االقت�ساد.

ز- امل�شتخدم لدى رب عمل غري مقيم:
خـالل مهلـة �سـهرين من تاريخ ا�ستخدامه. 
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   4-  �سورة عن العلم واخلرب لفروع ال�رشكات االأجنبية العاملة يف لبنــان

        من وزارة االقت�ساد والتجارة.
   5-  �سورة عن بطاقــة الهوية اأو اإخراج قيـد فردي للعازب اأو اإخراج قيد 

        عائلي للمتزوج لكل �رشيك غري معرف على نظام ال�رشائب.
   6-  �سورة عن عقـد االإيجار اأو �ســند امللكية اأو عقد اال�ستثمار اأو اإفادة  
         من املالك باأن االإ�سغال هو على �سبيل الت�سامح، مرفقة ب�سورة عن

        �سند امللكية )اأو علم وخرب للعقارات غري املم�سوحة(.
   7-  اأي م�ستند اآخر تطلبه االإدارة ال�رشيبية.

ج- الأفراد وامل�ؤ�ش�شات الفردية واملهن احلرة: 
على كل �ساحب موؤ�س�سة فردية جتارية اأو �سناعية اأو �ساحب مهنة حّرة 
ملء »منوذج مبا�رشة عمل موؤ�س�سات فردية ومهن« ) مناذج م10 و م11( ترفق به 

امل�ستندات التالية:
   1-  �سورة عن �ســهادة الت�سجيل يف ال�سجل التجـاري اإذا كان املكلف

        م�سجالً.
   2-  �سورة عن بطاقة الهوية اأو اإخراج قيد اإفرادي للعازب اأو عائلي للمتزوج.

   3-   �سورة عن اإذن مزاولة املهنة و�سورة عن بطاقة الت�سجيل يف النقابة  
        التي تبني تاريخ االنت�ساب اأو اإفادة اإنت�ســاب اإىل النقابــة، للملزمني 

        االنت�ساب اإىل نقابة من اأجل ممار�سة املهنة.
   4-  �سورة عن عقد االإيجـار اأو �سند امللكية اأو عقد اال�ســتثمار اأو اإفادة 
         من املالك باأن االإ�سغال هو على �سبيل الت�سامح مرفقة ب�سورة عن 

        �سند امللكية )اأو علم وخرب للعقارات غري املم�سوحة(.
   5-  اأي م�ستند اآخر تطلبه االإدارة ال�رشيبية.

د- الأ�شخـــــــــــــا�ص املعفيــــــــــ�ن من ال�رشيبـــــــــــــــة على الأربـــــــــــــــــــــــاح 
ال�شنــــــاعية والتجارية وغري التجارية:  

والتجارية  ال�سناعية  االأرباح  على  ال�رشيبة  من  املعفيني  االأ�سخا�س  على 
وغري التجارية عند الت�رشيح عن مبا�رشة العمل، ملء »منوذج مبا�رشة عمل 
�رشكات« )مناذج م1 و م2( اأو »منوذج مبا�رشة عمل موؤ�س�سات فردية ومهن« 

م11

م10

القـانـوين  للو�سع  وفقاً  م11(  و  م10  )مناذج 
لل�سخ�س املعفى، ترفق به امل�سـتندات التاليــة:

   1-  �سورة عن نظام املوؤ�س�سة/ال�رشكة. 
   2-  �سورة عن الرتخيـ�س ال�سادر عن املرجــع  

        ال�سالح.
   3-   �سورة عن عقد االإيجار اأو �سند امللكية اأو
         عقد اال�ســتثمار اأو اإفــادة من املالك باأن
         االإ�سـغال هو على �سبيل الت�سامح، مرفقة 
         ب�سـورة عن �ســند امللكية )اأو علم وخرب  

        للعقارات غري املم�سوحة(.
   4-  اأي م�ســتند اآخر تطلبه االإدارة ال�رشيبية. 

ه-  مكاتب التمثيل:
على مكاتب التمثيل عند الت�رشيح عن مبا�رشة 
العمل ملء »منوذج مبا�رشة عمل �رشكات« )م1(، 

ترفق به امل�ستندات التالية:
   1-  �سورة عن العلم واخلرب من وزارة االقت�ساد

        والتجارة.
   2-  �سورة عن �سهادة ت�سجيل ال�رشكة اإذا كان

        املكتب م�سجالً لدى ال�سجل التجاري.
   3-   �سورة عن االإذاعة التجارية اإذا كان املكتب

        م�سجالً لدى ال�سجل التجاري.
   4-  �سورة عن عقد اإن�ساء مكتب التمثيل.

   5-  �سورة عن قرار تعيني مدير مكتب التمثيل يف لبنان.
   6-  �سورة عن بطاقة هوية مدير مكتب التمثيل.

    7-  �سورة عن عقد االإيجار اأو �سند امللكية اأو عقد اال�ســتثمار اأو اإفادة
        من املـالك باأن االإ�ســغـال هو على �ســبيل الت�ســامح، مرفقة
           ب�سـورة عن �ســند املــلكية )اأو علم وخرب للعقارات غري املم�سـوحة(.

   8-  اأي م�ستند اآخر تطلبه االإدارة ال�رشيبية.
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و- امل�شتخدم لدى رب عمل غري مقيم:
على كل م�ستخدم لدى رب عمل غري مقيم 
عند الت�رشيح عن مبا�رشة العمل ملء »منوذج 

طلب ت�سجيل م�ستخدم/ اأجري جديد« 
)منوذج ر3( ترفق به امل�ستندات التالية:

   1-  �سورة عن بطاقة الهوية.
   2-  اإخراج قيد عائلي بالن�سبة للمتزوجـني. 
   3-  اأي م�ستند اآخر تطلبه االإدارة ال�رشيبية.    

 

العمل ر3 مزاولة  ملكان  اأو  التجاري  ال�شجل  يف  الت�شجيل  ملكان  تبعاً 
لغري امل�شجلني يف ال�شجل التجاري, على كل من يبا�رش عمالً جديداً اأن 
ي�رشح بذلك اإىل دائرة �رشيبة الدخل يف بريوت اأو دائرة كبار املكلفني يف بريوت 
اأو دائرة �رشيبة الرواتب واالأجور اأو الوحدات املالية املخت�سة يف املحافظـات.

�رشيبياً  رقماً  لديها  ت�سجيله  املكلف عند  ال�رشيبية  االإدارة  تعطي 
والعقارية،  اجلمركية  الر�سوم  فيها  مبا  ال�رشائب  اأنواع  جلميع  واحداً 
بحيث ي�سبح املكلف اعتباراً من تاريخ اإعالمه رقم ت�سجيله اخلا�س 
التي  امل�ستندات  جميع  يف  الرقم  هذا  ا�ستعمال  ملزماً  بال�رشيبة 
ي�ستعملها ويف جميع املعامالت التي يجريها مع االإدارات الر�سمية.

على جميع املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة والبلديات واحتادات البلديات 
اأن  واملعنويني  احلقيقيني  االأ�سخا�س  و�سائر  واجلمعيات  والهيئات 
امل�ستندات  كل  على  املالية  وزارة  لدى  ت�سجيلهم  رقم  يعتمدوا 
اأرقام الت�سجيل املعطاة من  ال�سادرة عنهم واأن يلتزموا ا�ستعمال 
وزارة املالية مل�ستخدميهم واملتعاملني معهم يف م�ستنداتهم كافة.

5-  اأين ميكن الت�سريح عن مبا�سرة العمل؟

كيفية ا�شتعمال الرقم ال�رشيبي املّ�حد

دائرة �رشيبـة الت�رشيح لدى  واالأوف �سور  الهولدنغ  -  على �رشكات 
    الدخل يف بيـروت اأينما كان مركز ت�سجيلها يف ال�سـجل التجــاري

    اأو مركز عملها.
-  على امل�سارف واملوؤ�س�سـات املاليــة و�رشكات التاأمني الت�رشيح عن

    مبا�رشة العمل لدى دائرة كبار املكلفني يف بريوت.

•

•

www.finance.gov.lb
مالحظة: ميكن احل�سول على مناذج مبا�رشة العمل من خالل املوقع االلكرتوين 

لوزارة املالية: 
مالحظة: يف حال كان للمكلف اأكرث من موؤ�س�سـة م�سجلة يف ال�سجل 

التجاري، تعتمد عندها منطقة التكليف االأقدم كمركز تكليف.         
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على املكلف، الذي تتوافر فيه �رشوط 
لــه مبزاولــة  نية  العمل وال  مبا�رشة 
بطلب  يتقـــدم  اأن  فعلياً،  العمـل 
الت�سجيل خالل املهلة املحددة مرفقاً 
»بت�رشيح عدم مزاولة العمل« )منوزج 
م7(. كما عليه اأن يقدم هذا الت�رشيح 
القان�نية  املهلة  �شمن  �شن�ياً 
�رشيبة  ت�رشيح  لتقدمي  العائدة 

الدخل.

6-  الت�سريح عن عدم مزاولة العمل:
م7

�سنوياً  ت�رشيحــاً  يقدمون  الذين  املكلفون  يعفى 
بعدم مزاولة العمل من موجب م�سك ال�سجالت 
�رشيبة  ت�ساريح  تقـــدمي  موجب  ومن  القانونية، 
اإىل حني  املالية امللحـقة بهـا  والبيــانات  الدخل 

مزاولــة العمل الفعلي.

••

•

•

•

العمل  مكان  يف  ن�ساط  باإ�سافة  حقيقي  �شخ�ص  يقوم  عندما 
نف�سه امل�رشح به للدائرة ال�رشيبية املخت�سة اأو يقوم بالن�ساط نف�سه 
يف مكان عمل اآخر، يتوجب عليه الت�رشيح بتعديل املعلومات املتعلقة 
به �سمن مهلة �سهرين من تاريخ التعديل وذلك وفق »منوذج ت�رشيح 
تعديل معلومات �رشكات« )منوذج م4( املعّد من قبل وزارة املالية اأو 
»منوذج ت�رشيح تعديل معلومات موؤ�س�سات فردية ومهن« )منوذج م5(.

عندما يقوم �شخ�ص حقيقي باإ�سافة ن�ساط جديد يف مكان عمل 
مهلة  جديد �سمن  مبا�رشة عمل  عن  الت�رشيح  عليه  يتوجب  اآخر، 
ال�سهرين املن�سو�س عليها، وذلك يف منطقة تكليفه االأ�سا�سيــة. 

يف  نف�سه  بالن�ساط  اأو  جديد  ن�ساط  مببا�رشة  �رشكة  تقوم  عندما 
مكان عمل اآخر، يعترب ذلك مبثابة فرع لل�رشكة ولي�س مبا�رشة عمل 
جديد، وبالتايل عليها تقدمي ت�رشيح تعديل معلومات، وذلك �سمن 

مهلة �سهرين من تاريخ التعديل.

7-  كيفية الت�سريح عن ن�ساط اآخر:

•

م5 م4 )�س 2/1(
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ال�سفحة الأوىل: مبا�سرة عمل �سركات )منوذج م1– �سفحة 2/1( 

الق�سم الأول- تعريف ال�سركة
 

يف  م�سجل  هو  كما  ال�رشكة  ا�سم  اخلانة  هذه  يف  ال�رشكة: يدّون  ا�شم 
ال�سجل التجاري.

ال�شكل القان�ين: تو�سع عالمة »X« يف املربع املنا�سب لل�سكل القانوين 
لل�رشكة: �رشكة م�ساهمة، حمدودة امل�سوؤولية، تو�سية باالأ�سهم، اأوف �سور، 

هولدنغ، ت�سامن، تو�سية ب�سيطة.
اإذا كان ال�سكل القانوين لل�رشكة يختلف عن الت�سميات الواردة يف اخلانة 
تو�سع عالمة »X« يف املربع اىل جانب »غري« ويحدد ال�سكل القانوين مثالً: 

مكتب متثيل... اإلخ.

8-   كيفية تعبئة منوذج مبا�سرة العمل 
       �سركات )م1 و م2(:

يتاألف منوذج مبا�رشة العمل اخلا�س بال�رشكات من ثالث �سفحات:

ال�شفحة الأوىل: 
ال�ســــركة،  تعريــف 
العـنوان وحمل االإقامة 
نوع  للتبليغ،  املختــار 
الن�ساط، طريقة البيع، 
ومعــلومـات تتعلـــق 
االإدارة،  جمل�س  برئي�س 
ال�رشيك  العـام،  املدير 
عن  بالتوقيع  املفو�س 
)منوذج  م1  ال�سـركــة 

�سفحة 2/1(.

ال�شفحة الثانية: 
ال�ســركــاء  اأ�ســـماء 
امل�ســــــــاهمــني  اأو 
الرئي�ســيني، �سفتهم، 
ت�ســجيـلهم  اأرقـــام 
ال�ســخ�سيــــة فــي 
ون�ســبة  املاليــة  وزارة 
احل�س�س  اأو  االأ�ســهم 
قبـلهم  من  املمـلوكة 
قيمــة  تدون  كمــا 
االإ�ســمية  االأ�ســهم 
وحلاملــه فـي اخلانـــة 
م1  )منوذج  بها  اخلا�سة 

�سفحة 2/2(.

ال�شفحة الثالثة: 
ال�ســخ�سي  التعريف 
لل�رشكاء اأو امل�ساهمني، 
ومعلومــات  العنــوان 
بـالزوج/ تتعـلق  اأخرى 

الزوجة )منوذج م2(.

اأي  لل�رشكة،  التجارية  ال�سهرة  اخلانة  هذه  يف  التجارية: يدّون  ال�شهرة 
االإ�سم الذي تتعامل ال�رشكة بوا�سطته مع زبائنها والذي تعرف به يف ال�سوق.

ميكن اأن تختلف ال�سهرة التجارية عن اال�سم القانوين الوارد يف ال�سجل 
اللبنانيــــة  العامليــة  ال�سـركــة  املثــــال:  �سـبيل  على  التجــاري، 

التجارية(. )ال�سهرة  بلو�ســي   – القانوين(  )اال�سم  للفنادق 

رقم ومنطقة ال�شجل التجاري, املحكمة التجارية وتاريخ الت�شجيل: 
يدون يف هذه اخلانات رقم الت�سجيل يف ال�سجل التجاري، منطقة ال�سجل 
التجاري وا�سم املحكمة التي مت فيها الت�سجيل )بريوت، بعبدا، طرابل�س... 

اإلخ.( اإ�سافة اإىل تاريخ الت�سجيل.

جن�شية ال�رشكة: لبنانية، فرن�سية، اأملانية... اإلخ.
 

مدة ال�رشكة: مدة ال�رشكة كما هو مذكور يف نظام ال�رشكة.

اإذا كـانت ال�رشكــة ت�ستفيد من  اإفادة ال�رشكة من اإعفاءات �رشيبية: 
اإعفاءات �رشيبية تو�سع عالمة »X« يف املربع املنا�سب مع حتديد مدة االإعفاء 

للم�ستفيدين فقط.

تاريخ مبا�رشة العمل: يدون يف هذه اخلانة تاريخ مبا�رشة العمل لل�رشكة.

الق�سم الثاين - العنوان

عن�ان املركز الرئي�شي: يدون يف هذه اخلانة عنوان مركز ال�رشكة الرئي�سي 
كامالً ومف�سالً )املحافظة، الق�ساء، املنطقة، احلي، ال�سارع... اإلخ، اإ�سافة 
والربيد  االإ�سغال  العقار/الق�سم، طريقة  رقم  العقارية،  املنطقة  ذكر  اإىل 

االإلكرتوين )يف حال وجوده((.

 
 اإن رقم �سندوق الربيد اأو رقم الهاتف غري كاف كعنوان.
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االإقامة  ال�رشكة يف حمل  تبليـغ  يتم  للتبليغ:  املختار  الإقامة  حمل 
املركز  عنوان  اختالفه عن  حال  ال�رشيبية يف  لالإدارة  ي�سـّرح عنه  الذي 
العنوان كامالً ومف�سالً )املحافظة، الق�ساء،  اأن يكون  الرئي�سي، ويجب 

املنطقة، احلي، ال�سارع... اإلخ.(

ال�شخ�ص املكلف تبلغ الربيد: يتبلغ عن ال�رشكة ال�سخ�س املكلف منها 
تبّلغ الربيد، ويذكر رقم ت�سجيله لدى وزارة املالية.

الق�سم الثالث - نوع الن�ساط
ن�ع الن�شاط الرئي�شي والأ ن�شطة الأخرى: يدون نوع الن�ساط الرئي�سي 
لل�رشكة يف اخلانة املخ�س�سة له، تذكر االأن�سطة االأخرى الثانوية ح�سب 
ن�سبتها املئوية من رقم االأعمال. وتو�سع اإ�سارة »X« يف املربع املنا�سب وذلك 
فهو  الن�ساط  رمز  اأما  )جملة/مفّرق(.  ن�ساط  لكل  البيع  لتحديد طريقة 

خا�س باالإدارة.

  كيفية حتديد ن�ع ن�شاط ال�رشكة:
  يذكر نوع الن�ساط االقت�سادي الذي ميار�سه املكلف فعلياً:

        اذا كان املكلف ميار�س ن�سـاطاً جتاريـاً، يتوجب حتديد نوعية التجارة
        )جملة/مفرّق( مع حتديد اأنواع ال�ســلع واملواد االأ�سا�سيــة مو�سوع
         املتاجرة. مثالً: جتارة جملة لالألب�سة اجلاهزة للرجال اأو جتارة جملة ملواد
املنزليـة لالأدوات  بالتجزئـة  البيع  لالأقم�سة،  جتزئة  جتارة  البناء،        

        الكهربائية كالربادات والراديو والتلفزيون...
ال�سلع  نوع  حتديد  يجب  �سناعياً  ن�ساطاً  ميار�س  املكلف  كان  اذا        
         واملواد املنتجة. مثالً: �سناعـة ال�سابون، �سناعـة االأقم�سة، �سناعـة

        اخلبز اأو �سناعة علب بال�ستيك...
        اذا كان املكلف ميار�س ن�ساطاً خدماتياً فعليه حتديد نوع اخلدمة.

           مثالً: فندق، مطعم 4 جنوم، مدر�ســة تدريب �سواقة، م�ست�سفى خا�س،
اأفراح، �سالون حالقة رجايل، حمامـاة،         طب �سحة عامة، �سالة 

          هند�سة  مدنية...
          اذا كان املكلف ميار�س خدمات ال�سيانة والت�سليحات فيجب حتديد نوع
           اخلدمة، مثالً: ميكانيكي �سيارات، كهربائي �سيارات، ت�سليح ملبو�سات،

        ت�سليح اأثاث...

العام,  املدير  الإدارة,  جمل�ص  برئي�ص  املخت�شة  املعل�مات  تعبئة 
ال�رشيك املف��ص بالت�قيع, ممثل ال�رشكة القان�ين: اال�سماء الكاملة، اأرقام 

ت�سجيلهم لدى وزارة املالية، الهاتف، الفاك�س.

•

•

•
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ال�سفحة الثانية: اأ�سماء ال�سركاء و/اأو امل�ساهمني الرئي�سيني
 )منوذج م1 �سفحة 2/2(

اأوالً يتم حتديد م�ساهم اأو �رشيك يف اأعلى ال�سفحة وبعدها تدون يف هذه 
ال�سفحة اأ�سماء ال�رشكاء و/اأو امل�ساهمني الرئي�سيني، وال�سفة، مع اأرقام 
اأو االأ�سهم اململوكة من  اإىل احل�س�س  اإ�سافة  ت�سجيلهم يف وزارة املالية 

قبل كل منهم يف ال�رشكة وتدون:
      - يف خــانة "م�ســاهمون خمتلفون، اأ�سـهم ا�سمية": اإجمايل عــدد

         االأ�سهم اال�سمية.  
          واإجمايل قيمتهــا وذلك لباقي حملة االأ�سهم الذين مل ترد اأ�سماوؤهم

        يف الئحة اأ�سماء امل�ساهمني.
       - ويف خانة"م�ساهمون خمتلفون، اأ�سهم حلامله": اإجمايل عدد االأ�سهم 

          حلامله واإجمايل قيمتها.

        بالن�سبة لل�رشكات املحدودة امل�سوؤوليــة و�رشكات االأ�سخـا�س، تذكر   
        اأ�سمـاء كل ال�رشكاء ون�سب ح�س�سهم يف ال�رشكة.

        بالن�سبة لل�رشكات امل�ساهمة يذكر جميع  امل�ساهمني
        اإذا مل يتجاوز عددهم خم�سـة ع�رش م�ساهماً. واإذا مت 
         جتاوز هذا العدد يتم �سم �سفحة اإ�سافيـة اإىل تدوين

         امل�ساهمني الذين تتجاوز م�سـاهمة كل منهم 1% من
        راأ�س مال ال�رشكـة ويتم جمع باقي امل�سـاهمني �سمن

        خانة "م�ساهمون خمتلفون".
  

         يتم التحديد يف  حقل ال�سفـة اإذا كان ال�رشيك مفو�ساً، مو�سياً...
        الخ، اأو اإذا كان امل�ساهم هو رئي�س اأو ع�سو جمل�س االإدارة.

•

•

•

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



21دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية20 دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية

ال�سفحة الثالثة: تعريف ال�سريك اأو امل�ساهم الرئي�سي
)منوذج م2(:

اإذا مل يكن ال�رشكاء اأو امل�ساهمون الرئي�سيون م�سجلني يف وزارة املالية يجب 
ملء هذا النموذج من قبل كل �رشيك اأو م�ساهم رئي�سي، وهو يحتوي:

      - الق�سم الأول: تعريف ال�رشيك/امل�ساهــم، معلومــات عامـة عنه  
        وعن الزوج/الزوجة.

      -   الق�سم الثاين: العنــوان ال�سـخ�سي املف�سل للمكلف وحمـل
        االإقـامة املختار للتبليغ

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



23دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية22 دليلك لت�سجيل مبا�رشة عمل يف وزارة املالية

9-  كيفية تعبئة منوذج مبا�سرة العمل
      موؤ�س�سات فردية ومهن )م10 و م11(: 

يتاألف منوذج مبا�رشة العمل اخلا�س باملوؤ�س�سات الفردية واملهن من �سفحتني: 

ال�سفحة الأوىل: مبا�سرة عمل موؤ�س�سات فردية ومهن
 )منوذج م10(:

الق�سم الأول - تعريف �ساحب املوؤ�س�سة اأو املهنة 
     

ا�شم املكلف: يدون يف هذه اخلانة ا�سم املكلف الثالثي كما هو وارد يف 
اأ�سحاب  كانوا  �سواء  املكلفني  كافة  ي�سمل  احلقل  )وهذا  الهوية  بطاقة 

مهن �سناعية اأو جتارية اأو غري جتارية(.

رقم  للمكلف  كان  اإذا  املالية:  وزارة  يف  ال�شخ�شي  الت�شجيل  رقم 
ت�سجيل �سخ�سي معطى له من وزارة املالية، يدون هذا الرقم يف اخلانة 
املخ�س�سة له، واإذا مل يكن للمكلف رقم ت�سجيل �سخ�سي، يجب ملء 

النموذج »تعريف �سخ�سي« )منوذج م11(.
  عن رقم ت�سجيل املوؤ�س�سة اأو املهنة.  اإن رقم التكليف ال�سخ�سي هو رقم خا�س باملكلف كفرد ويختلف 

ال�شفحة الأوىل: 
املوؤ�س�ســــات  باأ�سحـاب  تعريف 
تعريـــف  املهــن،  اأو  الفرديــــة 
اأو املهنــة، العنوان،  املوؤ�س�ســـة 
التكليف،  طريقة  الن�ساط،  نوع 

ومعلومات اأخرى )منوذج م10(. 

ال�شفحة الثانية: 
ب�ســــاحب  �سخ�ســي  تعريف 
العنــوان  املهنة،  اأو  املوؤ�س�ســـة 
وحمـل االإقـامة املختــار للتبليــغ 

)منوذج م11(. 

الق�سم الثاين - تعريف املوؤ�س�سة - خا�ص باأ�سحاب املوؤ�س�سات 

الفردية.

ا�شم امل�ؤ�ش�شة : يدون يف هذه اخلانة ا�سم املوؤ�س�سة كما هو م�سجل يف 
ال�سجل التجاري. 

ال�شهرة التجارية: تدون يف هذه اخلانــة ال�سهرة التجارية للموؤ�س�سة، اأي
به يف  تعرف  والذي  زبائنها  مع  املوؤ�س�سة  بوا�سطته  تتعامل  الذي  اال�سم 

ال�سوق.

  ميكن اأن تختلف ال�سهرة التجارية عن اال�سم القانوين للموؤ�س�سة،   

الوردة       على �سبيل املثال: موؤ�س�سة العالء للتجارة )اال�سم القانوين( – 

 

   احلمراء )ال�سهرة التجارية(.

رقم ومنطقة ال�شجل التجاري, املحكمة التجارية وتاريخ الت�شجيل: 
يدون يف هذه اخلانات، اإن وجد، رقم ت�سجيل املوؤ�س�سة يف ال�سجل التجاري، 
منطقة ال�سجل التجاري وا�سم املحكمة التي مت فيها الت�سجيل )بريوت، 

بعبدا، �سيدا... اإلخ(، اإ�سافة اإىل تاريخ الت�سجيل. 

اجلن�شية: تُدّون يف هذه اخلانة جن�سية املوؤ�س�سة.

تاريخ مبا�رشة العمل: يدون يف هذه اخلانة تاريخ مبا�رشة العمل. يحدد هذا 
التاريخ كما هو مذكور �سابقاً يف هذا الدليل. 

كانت  اإن  اخلانة  هذه  يف  يدون  �رشيبية:  اإعفاءات  من  امل�ؤ�ش�شة  اإفادة 
املوؤ�س�سة ت�ستفيد من اإعفاءات �رشيبية مع مدة االإعفاء يف حال وجودهـا.
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الق�سم الثالث - خا�ص باأ�سحاب املهن احلرة

املهنة املزاولة: يدون يف هذه اخلانـة املهنة اأو العمل الذي ميار�سه املكلف. 

ن�ع الخت�شا�ص: لبع�س املهن واالأعمال املـزاولة اخت�سا�سات تدون يف 
هذه اخلانة. مثالً: املهنة: طبيب، االخت�سا�س: جهاز ه�سمي.

تاريخ مبا�رشة العمل: يدون يف هذه اخلانة تاريخ مبا�رشة العمل، يحدد هذا 
التاريخ كما هو مذكور �سابقاً يف هذا الدليل. 

النقابة املنت�شب اإليها يف حال وجودها، تاريخ االنت�ساب، ورقم االنت�ساب.

الق�سم الرابع - العنوان

عن�ان املركز الرئي�شي: يدون يف هذه اخلانة عنوان مركز املوؤ�س�سة كامالً 
ومف�سالً )املحافظة، الق�ساء، املنطقة، احلي، ال�سارع... اإلخ. اإ�سافة اإىل ذكر 
املنطقة العقارية، رقم العقار/الق�سم، طريقة االإ�سغال، الهاتف، الفاك�س، 

الربيد االلكرتوين )يف حال وجوده((.

 
 اإن رقم �سندوق الربيد اأو رقم الهاتف غري كاف كعنوان.

 
حمل الإقامة املختار للتبليغ: يدون يف هذه اخلانة العنوان الذي يختاره 
املكلف ليكون مكاناً خمتاراً للتبّلغ، وذلك يف حال اختالفه عن عنوان مركز 
العمل. ويجب اأن يكون هذا العنوان كامالً ومف�سالً )املحافظة، الق�ساء، 

املنطقة، احلي، ال�سارع... اإلخ(.  

الق�سم اخلام�ص - نوع الن�ساط
     

ن�ع الن�شاط الرئي�شي و الأن�شطة الأخرى: يدون نوع الن�ساط الرئي�سي 
للموؤ�س�ســة يف اخلانة املخ�س�سة لــه، و تذكر االأن�سطة االأخرى ح�ســب 
ن�سبتها من رقم االأعمال، مع حتديد طريقة البيع لكل من االأن�سطة )جملة/

مفرق(. اأما حقل رمز الن�ساط فهو خا�س باالإدارة.

  كيفية حتديد ن�ع ن�شاط امل�ؤ�ش�شة:
  يذكر نوع الن�ساط االقت�سادي الذي ميار�سه املكلف فعلياً:

       اإذا كان املكلف ميار�س ن�ساطاً جتارياً، يتوجب حتديد نوعية التجارة
        )جملة/مفرق( مع حتديد اأنواع ال�سلع واملواد االأ�سا�سية املتاجر بها.  
        مثالً: جتارة جملة لالألب�سة اجلاهزة للرجال اأو جتارة جملة ملواد البــناء، 
       جتارة جتزئة لالأقم�سة، البيع بالتجزئة لالأدوات املنزلية الكهربائية

        كالربادات والراديو والتلفزيون...

          اإذا كان املكلف ميار�س ن�ساطاً �سناعياً فيجب حتديد نوع ال�سلع واملواد 
        املنتجة. مثالً: �سناعة ال�سابون، �سناعة االأقم�سة، �سناعة اخلبز اأو 

        �سناعة علب بال�ستيك... 

  اإذا كان املكلف ميار�س ن�ساطاً خدماتياً يجب عليه حتديد نوع اخلدمة. 
          مثالً: فندق، مطعم 4 جنوم، مدر�سة تدريب �سواقة، م�ست�سفى خا�س،        

         طّب �سحة عامة، �سالة اأفراح، �سالون حالقة رجايل، حماماة، هند�سـة
        مدنية...

      اإذا كان املكلف ميار�س خدمات ال�سيانة والت�سليحات
       يجب حتديد نوع اخلدمة، مثالً: ميكانيكي �سيارات،

       كهربائي �سيارات، ت�سليح ملبو�سات، ت�سليح اأثاث...

•

•

•

•
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الق�سم ال�ساد�ص - طريقة التكليف 

تو�سع اإ�سارة »X« يف املربع املنا�ســب: الربح احلقيقي اأو الربح املقطـوع.

الق�سم ال�سابع - معلومات اإ�سافية عن الن�ساط احلايل اأو ال�سابق 

يف هذا الق�سم يعطي املكلف علماً لالإدارة مبا يلي وي�سع اإ�سارة »X« يف 
املربع املنا�سب:

        اإذا كان املكلف قد زاول اأو ال يزال يزاول ن�ساطاً يجب ذكر ا�سـم
املحافظـة  املاليـة،  وزارة  لدى  ت�سجيلها  رقم  املوؤ�س�سة/املهنة،        

        ومنطقة التكليف.
        اإذا كان املكلف م�ستخدماً اأو موظفاً يجب ذكر مكان العمل، رقــم 

        ت�سجيل رب عمله لدى وزارة املاليـة والهاتف.
        اإذا كـان املكلف �سـريكاً يف �سـركة يجب ذكر ا�سـم ال�رشكة، رقــم 

        ت�سجيلها لدى وزارة املالية ومنطقة تكليفها.
        اإذا مل يكـن املكلف يزاول اأي ن�ســاط �سابق لتاريخ مبا�سـرة العمل.

         اإذا كـان املكلف يتابــع درا�سـته، يجب ذكـر ا�سـم املعهد اأو اجلامعــة 
         مع حتديد نوع االخت�سا�س.

        اإذا كان املكلف مقيماً خارج االأرا�سـي اللبنانية،    
         يجب حتديد املكـان وحتديد تاريخ الرجوع املتوقع

        اإىل االأرا�سي اللبنانية. 

•

•
•
•
•
•

11 من قانون �رشيبة الدخل الفئــات امللزمــة  مالحظة: حددت املــادة 
بالت�رشيح على الربح احلقيقي.   
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ال�سفحة الثانية: تعريف �سخ�سي – موؤ�س�سات فردية ومهن 
)منوذج م11(

ال�سفحة الثـانية هي عبـــارة عن معـلومـــات عن املكلفني الذين لي�س 
لديهم رقم ت�سـجيل �سخ�سي يف وزارة املالية، متالأ هذه املعلومات مف�سلة 

يف اخلانات املخ�س�سة لها. 

          - الق�سم الأول: تعريـف املكلف، معلومـات عنه وعن الزوج/الزوجة.

        - الق�سم الثاين: العنــوان ال�سخ�سي املف�سل للمكلـف وحمـل
         االإقامة املختار للتبليغ. 
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              ت�شليم ت�رشيح مبا�رشة العمل: 
      ي�سلم املكـلف »منوذج مبـا�رشة العمل« مع امل�سـتندات املرفقـة به
      اإىل الوحدة املــالية املخت�سة ب�رشيبـــة الدخـل عن طريــق اإحدى

      الو�سـيلتني التاليتني:
     1-   ح�سور املكلف �سخ�سياً اأو من ينوب عنه قانوناً.
     2-   بوا�سطة الربيد من خـالل �رشكة »ليبان بو�ست«. 

               اإ�شدار �شهادة الت�شجيل لالأفراد وال�رشكات:
       بعد مراجعة ت�رشيح مبا�رشة العمل وامل�ستندات املطلوبــة من قبل
       املوظف املخت�س، ت�سـدر �سهــادة ت�سـجيل للمكـلف حتمل اال�سم 

       والرقم ال�رشيبي لدى وزارة املــالية.
         يتوجب عر�س �سهـادة الت�سجيل يف مكان بارز للعيان يف حمل مزاولة            

       املهنة اأو العمل.

      يجب طبع رقم الت�سجيل لدى وزارة املاليــــة على جميع االأوراق
      واالإي�ساالت امل�ستعملة من قبل املكلف ب�سورة وا�سحة، ويعتمد

      املكلف هذا الرقم جلميع معامالته لدى وزارة املالية. 

10-  اآلية الت�سجيل:

•

•

مالحظة: يتوجب ال�ساق طابع مايل )1000 ل.ل.( على 
�سهادة الت�سـجيل.  
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