
  الجمھورية اللبنانية          
  وزارة المالية             

  مديرية المالية العامة        
 ضريبة الدخل –مديرية الواردات 

  16م  هيئة -صندوق معلوماتتصريح تعديل 
 1/2ص

 
  اسم الصندوق أو الهيئة:......................................

  تاريخ التعديالت: ......./......./.......                                                       :                                             المالية) (لدى وزارةرقم التسجيل 
  (تمأل الخانة المعدلة فقط) التعديالت  (تمأل كافة الخانات) المعلومات السابقة

    رقم تسجيله)................ : أو الهيئةمدير الصندوق 

   رقم تسجيله: ................. :أو الهيئة وديع الصندوق

     رقم تسجيله)................ : أو الهيئةمدير الصندوق 

    رقم تسجيله: ................. :أو الهيئة وديع الصندوق

  أو الهيئة:الصندوق  لمدير عنوان المركز الرئيسي
........ ....................... قضاء: ....................محافظة:.........

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

  تسامح   استثمارإيجارملك  طريقة اإلشغال:......./.......رقم العقار/القسم:
 ...... ...................فاكس:................... هاتف:.........هاتف:....
  .................:....منطقة..... ......:....ص.ب.رقم... ..:...الرمز البريدي

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

  أو الهيئة:الصندوق  لمدير عنوان المركز الرئيسي
........ ............................. قضاء:................محافظة:.........

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

  امح تس استثمار إيجارملك  طريقة اإلشغال:.....رقم العقار/القسم:......./..
  ...... ...................فاكس:................... هاتف:..........هاتف:....
  ..................:....منطقة..... ......:....ص.ب.رقم... ..:...الرمز البريدي

  البريد اإللكتروني:.............................................................
  المختار للتبليغمحل اإلقامة 

........ ........................ قضاء: ...................محافظة:.........
............ شارع:.........منطقة: ..................حي:...................

  ....... ....... المنطقة العقارية:..............طابق:.............مبنى:......
   تسامح  استثمار إيجارملك  طريقة اإلشغال:......./....سم:...رقم العقار/الق

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

  ..............................................البريد اإللكتروني:.............
  الشخص المكلف بتبلغ البريد

  ...........................................سم الكامل:.....................اال
  .............هاتف:........                              :(لدى وزارة المالية)رقم تسجيله 

  اإلقامة المختار للتبليغمحل 
........ قضاء: ................محافظة:.........

........ منطقة: .....................
شارع:...................... ............................حي:..........

  .......... ..... المنطقة العقارية:..............طابق:..............مبنى:......
  تسامح  استثمار إيجارملك  طريقة اإلشغال:.....رقم العقار/القسم:......./..

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

  اإللكتروني:.............................................................البريد 
  الشخص المكلف بتبلغ البريد

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

  أنا الموقع أدناه أشهد بصحة المعلومات التي ينطوي عليها هذا التصريح.  خاص باإلدارة
  اسم الموقع:...................................... الصفة:.....................

  رقمه الضريبي:
                                  

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

  

    النشاط
    رمز النشاط

  .....................منطقة التكليف:.......                                 رقم التسجيل:
  مقطوع      تاريخ الورود....../....../.......      حقيقي      طريقة التكليف:  

 

 

 

 



                      الجمھورية اللبنانية         

  16م    ھيئة         - صندوق                          تصريح تعديل معلومات                               وزارة المالية            
                          مديرية المالية العامة      

    2/2ص                                                                      الشھادات حملة                          ضريبة الدخل –مديرية الواردات  

  رقم التسجيل الفئة الجنسية االسم
  (لدى وزارة المالية)

 النسبة
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      مساهمون مختلفون: حصص أو شهادات اسمية  

      مساهمون مختلفون: حصص أو شهادات لحامله  

      المجموع العام  
  أنا الموقع أدناه أشهد بصحة المعلومات التي ينطوي عليها هذا التصريح.

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

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

  اليوم       الشهر       السنة                                                                              
 


