
 إســم الشركة   

 رقم التسجيل
(لدى وزارة المالية)

 إلى من السنة المالية
اليوم     الشهـر   السنـة اليوم     الشهـر   السنـة 

الشهرة التجارية   

منطقة التكليفالوحدة المالية

تصريح ضريبة الدخل للشركات القابضة (ھولدنغ)

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات - ضريبة الدخل

سنة األعمال:   
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  معلومات عامة

 إســم الشركة   

الشهرة التجاریة   

محل االقامة المختار للتبلیغ*

عنوان المركز الرئیسي  

 رقم التسجیل
(لدى وزارة المالیة)

الجنسیة   

ال نعم  هل هذا آخرتصریح للشركة ؟ (**)

 إلى من السنة المالیة

ممثل الشركة القانوني    

  اإلسم الكامل 

  اإلسم الكامل 

  الصفة

فاكـس 

فاكـس 

هاتف  

هاتف  

الیوم     الشهـر   السنـة 

. و من قانون االجراءات الضریبیة رقم  تاریخ  ١١/١١/٢٠٠٨ (*) یتم تبلیغ الشخص الطبیعي أو المعنوي في محل اإلقامة المختار الذي یصرح عنه لإلدارة الضریبیة، لذا یرجى االنتباه الى أحكام المادتین  ٤٤ ٢٨ ٢٧

في حال نعم أذكر السبب :

تغییر الشكل القانونيحل الشركةإندماج

حدد غیر

مفوض المراقبة األساسي 

الشخص الذي ساهم بتحضیر التصریح:  

  اإلسم الكامل

هاتف   الرقم في النقابة  

الیوم     الشهـر   السنـة 

النعمهل أسهم الشركة متداولة في السوق المالیة ؟  

مفوض المراقبة اإلضافي

  اإلسم الكامل

هاتف   الرقم في النقابة  

 رقم التسجیل 

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

(لدى وزارة المالیة)

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

نظام المحاسبة
 یدوي

 اسم البرنامج ممكنن

 اسم مورد البرنامج

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

الشخص المكلف بتبلغ البرید  

  اإلسم الكامل 

فاكـس  هاتف  

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

رئیس مجلس اإلدارة:

  اإلسم الكامل

هاتف  

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

 فاكـس

 قضـاء  

المبنـى

 الحـي  منطقة - بلدة 

 الشـارع 

محافظة 

 الطابـق 
هاتف   هاتف  

 فاكـس

  المنطقة رقم صندوق البرید :

: ( e-mailالبرید االلكتروني (

رقم العقار/ القسم المنطقة العقاریة 

 (**) إذا كان التصریح هو األخیر فإنه ال یعفي الشركة من موجب تقدیم تصریح التوقف عن العمل.

تصریح ضریبـــــة الدخل

الجمهوریـة اللبنانیة

وزارة المالیــــة
مدیریة المالیة العامة

شركات الهولدنغمدیریة الواردات - ضریبة الدخل
١/٣صفحة 

١ هـ  

 سعر الصرف المعتمد من قبل الشركة في نهایة العام

یعادلها باللیرة اللبنانیةالوحدة األجنبیة

 قضـاء  

المبنـى

 الحـي  منطقة - بلدة 

 الشـارع 

محافظة 

 الطابـق 
هاتف   هاتف  

 فاكـس

  المنطقة رقم صندوق البرید :

: ( e-mailالبرید االلكتروني (

رقم العقار/ القسم المنطقة العقاریة 



    الئحة البیانات المالیة والمحاسبیة والتكمیلیة 

توضع إشارة X  في المربع المناسب مقابل كل بیان جرت تعبئته من قبل الشركة

تصریح ضریبـــــة الدخل

الوصف رقم البیان

البیانات المالیة والمحاسبیة (إلزامیة)

حساب النتیجة 

٢٣

١١

٢٥

٢٦

المیزانیة العمومیة 

بیان التدفقات النقدیة  
میزان المراجعة العام 

بیان النتیجة

١٢

٣٠

١٤

٢٩

١٥
١٦

٤٣

البیانات التكمیلیة (إلزامیة حسب عملیات الشركة)

٤٣بیان بالمبالغ المدفوعة لغیر المقیمین وفقًا ألحكام المواد  و و ٤٢ ٤١

بیان بالمبالغ المقبوضة بدل خلو، بیان بالتفرغات عن األسهم أو الحصص ٤٤

بیان التفرغ عن أصول رأسمالیة

بیان إعادة التخمین/التقییم 

بیان بالهبات والتبرعات والهدایا

بیان بالمؤونات 

بیان بالمبالغ المدفوعة بدل خلو، تملك حصص في شركات محدودة المسؤولیة او أسهم في شركات مساهمة

بیان األصول واإلستهالكات واإلطفاءات  الجائز تنزیلها واالستهالكات المعتمدة من قبل الشركة ٢٠

الجمهوریـة اللبنانیة
وزارة المالیــــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

بیان باألعباء الواجب توزیعها على عدة دورات مالیة ٥٠

بیان اإلنتقال من النتیجة المحاسبیة الى النتیجة الضریبیة ١٣

شركات الهولدنغ
٢/٣صفحة 

١ هـ  

هـ

بیان توزیع رأس المال٣٥

بیان مقارنة بوجهة تخصیص النتائج وبالتغییرات الحاصلة في الرسامیل الخاصة  ٢٢

بیان بالمشتریات والمصاریف التابعة ورقم األعمال٥١

بیان بالمشاركات وبإیراداتها٤١

وخالفهم من أصحاب المهن الحرّةبیان بالمبالغ المدفوعة لخبراء المحاسبة ومفوضي المراقبة والمحامین والمستشارین    ٥٣

هـ
هـ
هـ
هـ
هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

٤٦ بیان بالضریبة المتوجبة على رأس المال واإلحتیاطیات هـ

بیان ببراءات اإلختراع والحقوق المحفوظة التي تمتلكها الشركة والشركات التابعة التي تستعمل هذه الحقوق  ٥٤

بیان تفصیلي بالخدمات اإلداریة المقدمة للشركات التابعة ٥٥هـ

بیان تفصیلي باإلقتراض من جهات مختلفة  ٥٦هـ

بیان تفصیلي بالقروض الممنوحة للشركات التابعة ٥٧هـ

بیان بالحسابات مع المساهمین والشركات الشقیقة أو المترابطة  ٥٨هـ



( ٤٦الضریبة على رأس المال واإلحتیاطیات (ینقل من البیان رقم هـ

ضریبة١. بیان بالضرائب المتوجبة

الجمهوریـة اللبنانیة
وزارة المالیــــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

تصریح ضریبـــــة الدخل
شركات الهولدنغ

٣/٣صفحة 

١ هـ  

٢. الضرائب المدفوعة مسبقًا عن الدورة المالیة الحالیة حتى تاریخ التصریح

إفادة
الصفةاإلسم

١٤١

١٤٢

١٤٣

١٤٤

١٤٥

(١)

في احتساب الدخل لهذه السنة المالیة هي نفسها الطریقة أنا ممثل الشركة رئیس مجلس اإلدارة/ المدیر المسؤول، المفوض بالتوقیع عنها، أفید أن هذا التصریح وملحقاته هو صحیح ومكتمل، وأؤكد أیضًا أن الطریقة المستعملة

 التاریخ
الیوم     الشهـر    السنـة 

التوقیع

مالحظة: یعتبر مزورا كل من یوقع تصریحا غیر مخول بتوقیعه قانونیًا 

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

 التي إستعملت لتصاریح السنین السابقة ما عدا التغییر المذكور حصرًا في البیانات المرفقة بهذا التصریح

غرامة

(٢)

( ٥٥الضریبة على الخدمات اإلداریة (ینقل من البیان رقم هـ

( ٥٤الضریبة على تأجیر الحقوق المحفوظة (ینقل من البیان رقم هـ

( - ٢/٢الضریبة على ربح التحسین الحاصل في لبنان (ینقل من البیان رقم هـ ٤٤

مجموع الضرائب وغرامات التحقق المتوجبة

مجموع ضرائب الدخل المتوجبة عن السنة المالیة الحالیة

مجموع الضریبة المدفوعة من أصل الضرائب أعاله      

رصید غرامة التحقق المتوجب دفعها

١٦٠

١٦٣

غرامة التحقق المتوجبة

إجمالي المتوجب استردادهإجمالي المتوجب دفعه

١٦٥

١٦٨

غرامة التحقق  ١٦١١٦٦

١٦٧

٥١باستثناء ضریبة المادة 

عن السنة المالیة الحالیة

المدفوعة من أصل الغرامات أعاله

١٦٢رصید الضریبة المتوجب دفعها

١٥١

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٢

١٤٦١٥٦

( ٢٦ضریبة المواد  و  و  (ینقل من البیان رقم هـ ٤٣ ٤٢ ٤١



رقم 
رقم 

القیمة الصافیةاإلستهالكات والمؤوناتالقیمة غیر الصافیة

الدورة المالیة السابقة (٢) 

القیمة الصافیة الحساب
الموجودات

السطر

الدورة المالیة الحالیة (١) 

إجمالي األصول الثابتة غیر المادیة٢١٠

فروقات إعادة التخمین

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)

  هـ

مجموع األصول الثابتة

حسابات الشركاء المدینة

الصفة

التوقیـع
الیوم       الشهر     السنة 

إسم الموقع عن الشركة 

التاریخ

المیزانیة العمومیة

إجمالي األصول الثابتة المالیة

١٩٠

١١ الجمهوریـة اللبنانیـة

وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة

١/٢صفحة مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

(٦)

٢٢٠

٢٥٠

٢٧٠

٢٩٠

٣٩٠

٤٠٠

٤٩٠

٥٠٠

إجمالي األصول الثابتة المادیة

٤٥٠

مواد أولية وإستهالكية

قيد الصنع 

منتجات

بضائع

( سلع وأشغال وخدمات )

٥١٠ اجمالي المخزون وقيد الصنع

سلفات ودفعات على حساب 

ذمم مدينة - زبائن وأوراق قبض

ذمم مدينة - المستخدمين  

طلبيات لإلستثمار

٣١٠

٣٣٠

٣٥٠

٣٧٠

٣٠٠

٤٠٩

٤١١

٤٢٨

٤٣٨

٤٤٩

٤٦٨

٤٦٩

٤٧٠

٤١٨

ذمم مدينة - الضمان االجتماعي 

ذمم مدينة - الدولة والمؤسسات العامة 

ذمم االستثمار المدينة االخرى 

ذمم مدينة خارج االستثمار 

حسابات التسوية المدينة 

٥٢٠ اجمالي الذمم المدينة 

٥٠٠

٥١٠

٥٣٠

سندات توظيف (أسهم)

مصارف ومؤسسات مالية - حسابات مدينة

الصندوق

إجمالي الحسابات المالية

مجموع األصول المتداولة

مجموع الموجودات

٥٤٠

٥٥٠

٦٠٠

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

٤٤٢
الدولة والمؤسسات العامة - 

الضريبة على القيمة المضافة 

ضرائب متوجبة على اإلستثمار٤٤١



رقم رقم 
الدورة المالیة السابقة  

الحساب
المطلوبات

السطر
الدورة المالیة الحالیة 

(٦)

  هـ

الصفة

التوقیـع
الیوم       الشهر     السنة 

إسم الموقع عن الشركة 

التاریخ

المیزانیة العمومیة
١١ الجمهوریـة اللبنانیـة

وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة

٢/٢صفحة مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

٦١٠

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

رأس المال ١٠١

فروقات إعادة التخمین والتقییم

اإلحتیاطیات

عالوات اإلصدار واإلندماج والمقدمات

(٧)(٨)

١٠٢

١٠٣

١١٠

١٢٠

١٣٠

١٤٠

١٥٠

١٦٠

النتیجة الصافیة للدورة المالیة (ربح أو خسارة)

نتائج سابقة مدورة (رصید دائن أو مدین)

إعانات للتوظیفات

الرسامیل الخاصة

٤٥٠

إجمالي المؤونات لمواجهة أخطار وأعباء

إجمالي الدیون المالیة الطویلة والمتوسطة األجل

حسابات الشركاء الدائنة

٤١٩

٤٢١

٤٣١

٤٤١

٤٤٣

٤٤٥

٤٦١

٤٦٥

٥١٠

ضرائب متوجبة على اإلستثمار

ذمم دائنة - المستخدمون 

ذمم دائنة (موردو اإلستثمار وموردو األصول الثابتة)

سلفات ومقبوضات على حساب طلبیات قید التنفیذ

٤٠١
٤٠٣
٤٦٣

ذمم دائنة - الضمان اإلجتماعي

ضرائب متوجبة خارج اإلستثمار

ذمم دائنة - الدولة والمؤسسات العامة 

ذمم االستثمار الدائنة االخرى 

ذمم دائنة خارج االستثمار 

حسابات التسوية الدائنة ٤٧٠

اجمالي الذمم الدائنة

مصارف ومؤسسات مالية - حسابات دائنة

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع الرساميل الخاصة والمطلوبات 

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٧٠٠

٧١٠

٧٢٠

٧٣٠

٧٩٠

الدولة والمؤسسات العامة - ٤٤٢
الضريبة على القيمة المضافة 



١/٢صفحة 

١٢ھـ
حســـاب النتيــــــــجة  

رقم 
الدورة المالية السابقة رقم 

الحساب
األعباء

السطر

الدورة المالية الحالية  

٦٢٠

٦۳٥

٦٤٠

١۳۳

٦٥٠

١۳١

٦١٠

٦١١

٦۳٠

٦۳١

٦٠٥

٦٢٦

١۳٢

٦٠١

٦٢٥

٦٦١

٦٠٠

٦٢١

٦٥١

٦٥٥

أعباء خارجية أخرى

- أعباء إجتماعية (ضمان إجتماعي...)

أعباء غير موزعة

ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة

الفائض غير الصافي لإلستثمار

مخصصات اإلستهالكات والمؤونات  لإلستثمار

الهامش التجاري القائم

أعباء المستخدمين

- رواتب وأجور المستخدمين

أعباء تجارية متغيرة

أعباء تصنيع متغيرة

- قيمة التغيير في مخزون البضاعة

القيمة المضافة

إجمالي أعباء اإلستثمار (غير المالية)

- مشتريات البضاعة

- األتاوى

- الخدمات الخارجية

أعباء إدارية عادية أخرى

بدل شراء البضاعة المباعة

- مشتريات من ملتزمين ثانويين

- مخصصات اإلستهالكات

- مخصصات المؤونات

٦٦٥

٦۷۳

٦۷٥

٦۷٦

٦۷٠

٦۷۹

١۳٥

٦۸٠

٦۸١

٦۸٥

١۳٦

٦۹٠

١۳۸

٦۸۹

فوائد وأعباء مشابهة

فروقات صرف سلبية

أعباء صافية على عمليات التفرغ عن سندات توظيف

(١)

(١)

(٢)(۳)(٤)

ل.ل.

إجمالي األعباء المالية 

اإلستهالكات والمؤونات المالية 

أعباء أخرى خارج اإلستثمار

أرباح خارج اإلستثمار

الضرائب على األرباح 

النتيجة (األرباح) 

المجموع العام

مخصصات اإلستهالكات والمؤونات خارج اإلستثمار

النتيجة الجارية قبل الضريبة

إجمالي األعباء خارج اإلستثمار

القيمة الدفترية لألصول الثابتة المتفرغ عنها

حصة المؤسسة من الخسائر على عمليات مشتركة

٢۹٠

١۹٠

١۹٠

٦١٥
- قيمة التغيير في مخزون المواد األولية 
واإلستهالكية

- مشتريات المواد األولية واإلستهالكية

مواد أولية وإستهالكية مستخدمة 

١٠٠

١٢٠

١١٠

١۳٠

١٤٠

١٥٠

١٦٠

١۷٠

١۸٠

١۹٠

٢٠٠

٢١٠

٢٢٠

٢۳٠

٢٤٠

٢٥٠

٢٦٠

٢۷٠

٢۸٠

٢۹٠

۳٠٠

۳١٠

۳٢٠

۳۳٠

۳٤٠

۳٥٠

۳٦٠

۳۷٠

۳۸٠

۳۹٠

۳۸٥

٤٠٠

٤١٠

٤٢٠

٤۳٠

٤٤٠

٤٥٠

٤٦٠

٤۷٠

 (٥)

(١) مخزون أول المدة ناقص مخزون آخر المدة.

٤۸٠

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات - ضريبة الدخل



حســـاب النتيــــــــجة  

رقم 
الدورة المالية السابقة رقم 

الحساب
اإليرادات

السطر

الدورة المالية الحالية  

۷٢١

۷٥٠

۷٦١

۷٦٥

۷۷١

۷١٢

۷١۳

۷٤١

۷٤٢

۷١١

۷۳٠

۷٤٠

۷١٠

۷٢٥

۷۷٥

۷۷۸

۷۷۹

۷۷٠

۷٠٠

۷٢٢

۷۷٢

۷۷۳

- قيد الصنع (السلع)

إستردادات من المؤونات لإلستثمار

إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة

إجمالي إيرادات اإلستثمار (غير المالية)

إيرادات أخرى ناتجة عن اإلستثمار

حصص أرباح العمليات المشتركة

إيرادات سندات المشاركة

- أشغال

- للبضائع

- لإلنتاج

إستردادات من المؤونات المالية

إجمالي اإليرادات المالية

- مبيعات

إعانات لإلستثمار

إيرادات مالية أخرى

المنتجات المباعة

- منتجات

منتجات لها طابع األصول الثابتة

فروقات صرف إيجابية

مبيعات البضاعة 

- قيد الصنع (خدمات)

إيرادات القيم المنقولة األخرى 

فوائد وإيرادات مشابهة

۷۸٢

۷۸١

۷۸۸

۷۸۹

۷۸٠

١۳٦

١۳۹

إيرادات أخرى خارج اإلستثمار

إستردادات من مؤونات خارج اإلستثمار  

إجمالي اإليرادات خارج اإلستثمار

(١)(٢)(۳)(٤)

ل.ل.

خسائر خارج اإلستثمار 

المجموع العام

النتيجة (الخسائر)

إعانات للتوظيفات محولة الى نتيجة الدورة

٢۹٠

١۹٠

١۹٠

اإلنتاج المخزون (قيمة التغيير) (٢)۷٢٠

القيمة الصافية او رقم األعمال

- خدمات

١٠٠

١٢٠

١١٠

١۳٠

١٤٠

١٥٠

١٦٠

١۷٠

١۸٠

١۹٠

٢٠٠

٢١٠

٢٢٠

٢۳٠

٢٤٠

٢٥٠

٢٤٥

٢٦٠

٢۷٠

٢۸٠

٢۹٠

۳٠٠

۳١٠

۳٢٠

۳۳٠

۳٤٠

۳٥٠

۳٦٠

۳۷٠

۳۸٠

۳۹٠

٤٠٠

٤۷٠

 (٥)

(٢) مخزون آخر المدة ناقص مخزون أول المدة.

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات - ضريبة الدخل

٢/٢صفحة 

١٢ھـ



٢٢٠

و في حساب النتیجة)  ١٣٦ الربح المحاسبي (الخسارة) للدورة المالیة الحالیة (ینقل من الحسابین  ١٣٥

بیان االنتقال من النتیجة المحاسبیة 

 مخصصات اإلستهالك كاملة

مخصصات المؤونات كاملة 

٢٦٠

٢٧٠

ضرائب ورسوم

  الضرائب غیر الجائز تنزیلها ضریبیًا

  الضرائب اإلستثنائیة والغرامات الشخصیة 

فوائد غیر جائز تنزیلها ضریبیًا

أعباء األمالك المبنیة

 فوائد رأس المال, فوائد الحسابات الجاریة للشركاء في شركات

 األموال التي تتعدى قیمتها معدالت أسعار السوق.    

یعاد إلى األرباح  ( أو ینزل من الخسارة )

٣٣٠

مختلف
٣٤٠

٤٠٠مجموع المبالغ التي یجب إعادتها الى األرباح  

٣٠٠

٣١٠

 تعویضات ومخصصات  

% من الراتب األساسي  ١٠ تعویضات التمثیل التي تتجاوز 

 تعویضات الصرف من الخدمة المدفوعة زیادة على التعویض القانوني  

٣٢٠ مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة المأخوذة من األرباح

٢٨٠

٢٩٠

الخسائر

  الخسارة الناتجة عن التفرغ عن أصول رأسمالیة بما فیها مصاریف التفرغ

أعباء األمالك المبنیة المؤجرة

  خسارة ناتجة عن أعمال مؤسسات وفروع ووكاالت خارج لبنان 

 الهبات والتبرعات والهدایا كاملة

٢١٠

١۳ هـ

٦٠٠

 إستردادات مؤونات خضعت سابقًا للضریبة

  مجموع المبالغ التـي یجب تنزیلها من األرباح

ینزل من األرباح  ( أو یضاف على الخسارة )

  أرباح تفرغ عن أصول رأسمالیة بما فیها مصاریف التفرغ

 أنصبة األرباح التي تحصل علیها الشركة نتیجة مشاركتها في شركات أموال لبنانیة أخرى   

  بدالت االیجـار غیر الصـافیة المقبوضة والخاضعة لضریبة األمالك المبنیة وسبق إضافتها لألرباح

  األرباح المحققة من الفروع القائمة في الخارج وغیر الخاضعة للضریبة في لبنان سبق إضافتها لألرباح

٤٧٠

  مختلف

 الربح (الخسارة) للدورة المالیة الحالیة 
٧٠٠

 اإلستهالكات الجائز تنزیلها ضریبیًا 

 هبات وتبرعات وهدایا جائز تنزیلها ضریبیًا 

٤١٠

  مخصصات المؤونات الجائز تنزیلها ضریبیًا 

٢٩٥

إلى النتیجة الضریبیة

٢٤٠

٢٣٠

٤٣٠

٤٥٠

٤٤٠

٤٢٠

٤٨٠

٤٩٠

٥٠٠

الجمهوریة اللبنانیــة

وزارة المالیـــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

٢٧٣
٤٩٧/٢٠٠٣ضریبة المادة  من القانون رقم  المقتطعة من اإلیرادات ٥١

٤٧١
 أنصبة األرباح التي تحصل علیها الشركة نتیجة مشاركتها في شركات أموال أجنبیة   



هـ

صافي النتیجة بعد الضریبة

 -١  التدفقات النقدیة من النشاط التشغیلي

 -٢ التدفقات النقدیة من رأس المال العامل

تعاد المؤونات 

 تنقص اإلستردادات

 ینقص ربح التفرغ  عن األصول الثابتة 

 یعاد خسارة التفرغ  عن األصول الثابتة 

مجموع التدفقات النقدیة من النشاط التشغیلي 

صافي التدفقات النقدیة من النشاط التشغیلي (١)

المخزون

زبائن وذمم مدینة أخرى لإلستثمار 

موردون وذمم دائنة أخرى لإلستثمار

تعاد اإلستهالكات

النقص في األصول والزیادة في الخصوم والرسامیل الدائمةالزیادة في األصول والنقص في الخصوم والرسامیل الدائمة

ذمم الضمان اإلجتماعي والمستخدمین

ذمم ضریبیة

حسابات تسویة األصول

حسابات تسویة الخصوم 

مجموع التدفقات النقدیة من رأس المال العامل

*صافي التدفقات النقدیة من رأس المال العامل (٢)

صافي التدفقات النقدیة من النشاط التشغیلي ورأس المال العامل

إقتناء األصول الثابتة المادیة وغیر المادیة

تملك األصول الثابتة المالیة

إیرادات التفرغ عن األصول الثابتة

ذمم مدینة لألطراف المقربة

ذمم مدینة خارج اإلستثمار

رأس المال 

النتائج السابقة المدورة

ذمم دائنة لألطراف المقربة

ذمم دائنة خارج اإلستثمار

١٤
بیان التدفقات النقدیة 

مجموع التدفقات النقدیة من النشاط اإلستثماري

صافي التدفقات النقدیة من النشاط ااإلستثماري

مجموع التدفقات النقدیة من النشاط التمویلي 

صافي التدفقات النقدیة من النشاط التمویلي

١٨٠

٢٨٠

٣٦٠

١٣٠

٢١٠

٣١٠

٣٩٠

١٢٠

٢٠٠

٢٨٥

٣٠٠

٣٨٠

١٥٦

١٦٠

١٦٥

٢٦٠

١٧٠

٢٧٠

٣٥٠

١٥٠

١٥٥

٢٥٠

٢٣٠

٣٣٠

٤١٠

٤٢٠

٤٣٠

٢٤٠

١٩٠

٣٧٠

١٤٠

٢٢٠

٣٢٠

٤٠٠

عناصر البیان

أ - التدفقات النقدیة من النشاط التشغیلي ورأس المال العامل

اإلحتیاطیات

فروقات إعادة التخمین / التقییم

رصید أول المدة لقیم األموال الجاهزة

رصید آخر المدة لقیم األموال الجاهزة

صافي قیم األموال الجاهزة من التدفقات النقدیة ٥١٠

٥٣٠

٥٢٠

* صافي التدفقات النقدیة من رأس المال العامل یساوي مجموع إستخدامات التدفقات النقدیة من رأس المال العامل ناقصًا موارد التدفقات النقدیة من رأس المال العامل.

 

( )٢+١

(١)

إستخدامات 

(٢)

موارد

الجمهوریة اللبنانیــة

وزارة المالیـــة

مدیریة المالیة العامة
مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

ب - التدفقات النقدیة من النشاط اإلستثماري

ج - التدفقات النقدیة من النشاط التمویلي

مجموع  صافي التدفقات النقدیة من(أ+ب+ج) ٥٠٠



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

١٠١

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

١٥ هـ 

وفقاً للتصميم
المحاسبي

١٠٢

١٠۳

١٠۹

١١١

١١٢

١١۹

١٢١

١٢٥

١۳٠

رأس المال 

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

عالوات االصدار واالندماج والمقدمات

فروقات إعادة التخمين والتقييم

الحساب الشخصي لصاحب المؤسسة

احتياطي قانوني

احتياطيات نظامية وتعاقدية 

 احتياطيات أخرى 

نتائج سابقة مدورة دائنة 

نتائج سابقة مدورة مدينة

النتيجة الصافية للدورة المالية  (ربح أو خسارة)

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

١/٨صفحة 

إعانات للتوظيفات مقبوضة

إعانات للتوظيفات محولة للنتائج

دائنمدين

١٤١

١٤٥

١٥١

١٥٥

١٦١

١٦٢

١٦۸

١۸١

١۸٦

١۸۷

مؤونات لمواجهة اخطار

مؤونات لمواجهة أعباء

قروض لقاء سندات دين

قروض من مؤسسات التسليف 

 قروض وديون مختلفة

حسابات ارتباط المؤسسات والفروع وشركات المشاركة 

األموال والخدمات المتبادلة بين الفروع (أعباء) 

األموال والخدمات المتبادلة بين الفروع (إيرادات)



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

وفقاً للتصميم
المحاسبي

٢١١

٢١٢

٢١۳

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

 المؤسسة التجارية (الخلو٬ الشهرة٬ الزبائن)

 مصاريف التأسيس

 مصاريف البحوث والتطوير

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

٢/٨صفحة 

٢١٤

٢١۹

 براءات االختراع االجازات العالمات والقيم المماثلة

  أصول ثابتة غير مادية أخرى

١٥ هـ 

دائنمدين

٢٢١

٢٢۳

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢۷

٢٢۸

 األراضي

 األبنية

 التجهيزات الفنية واآلالت الصناعية

 آليات النقل 

 أصول ثابتة مادية أخرى

 أصول ثابتة مادية قيد الصنع 

 سلفات ودفعات على حساب شراء أصول ثابتة مادية

 سندات مشاركة

 ذمم مدينة مرتبطة بمشاركات

 سندات أخرى مجمدة

 قروض طويلة ومتوسطة االجل

 ذمم مدينة أخرى مجمدة

فروقات إعادة التخمين

٢٥١

٢٥٢

٢٥۳

٢٥٥

٢٥۹

٢۷٠

٢۸٠

٢۸١

استهالكات المؤسسة التجارية (الشهرة)

استهالكات األصول الثابتة غير المادية االخرى



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

وفقاً للتصميم
المحاسبي

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

استهالكات األصول الثابتة المادية

مؤونات ھبوط قيمة المؤسسة التجارية

 مؤونات ھبوط قيم االصول الثابتة غير المادية

 مؤونات ھبوط أسعار االصول الثابتة المادية

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

٣/٨صفحة 

مؤونات ھبوط أسعار االصول الثابتة المالية

 مخزون مواد أولية 

١٥ هـ 

دائنمدين

٢۸٢

٢۹٠

٢۹١

٢۹٢

٢۹٥

۳١١

۳۳١

۳۳٢

۳۳٥

۳۳٦

۳۷٠

۳۹١

۳۹۳

۳۹٥

۳۹۷

٤٠١

منتجات قيد الصنعمخزون 

أشغال قيد التنفيذ مخزون 

دراسات قيد االعدادمخزون 

 مخزون البضائع المعدة للبيع 

 مؤونات ھبوط أسعار مخزون المواد األولية واالستهالكية

مؤونات ھبوط أسعار االنتاج قيد الصنع

مؤونات ھبوط أسعار االنتاج المخزون

مؤونات ھبوط أسعار البضاعة المخزونة

 ذمم دائنة (موردو االستثمار)  

۳٥١

۳٥٥

۳٥۸

مخزون منتجات وسيطة 

مخزون منتجات تامة الصنع 

مخزون فضالت اإلنتاج

خدمات قيد التقديممخزون 

مواد ولوازم استهالكية أخرى۳١٥ مخزون  



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

وفقاً للتصميم
المحاسبي

٤٠۳

٤٠۹

٤١١

٤١۳

٤١٥

٤١۸

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

موردو االصول الثابتة

سلفات ودفعات على حساب طلبيات لالستثمار

 ذمم مدينة (زبائن)

أوراق قبض - زبائن

ذمم مدينة على أشغال لم تبلغ مرحلة تحرير فواتير بها

 فواتير قيد اإلعداد

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

٤/٨صفحة 

١٥ هـ 

دائنمدين

٤٢۸

٤۳١

٤۳۸

٤٤١

٤٤٢

٤٤۳

٤٤٥

٤٤۹

٤٥١

٤٥١

٤٥۳

حسابات المستخدمين المدينة

ذمم دائنة تجاه مؤسسات الضمان االجتماعي

ذمم مدينة على مؤسسات الضمان االجتماعي

 ضرائب متوجبة على االستثمار 

الدولة والمؤسسات العامة-الضريبة على القيمة المضافة

ضرائب متوجبة خارج االستثمار    

الدولة والمؤسسات العامة (ذمم دائنة أخرى) 

 الدولة والمؤسسات العامة (ذمم مدينة)

حسابات الشركاء الجارية المدينة       

حسابات الشركاء الجارية الدائنة  

أنصبة أرباح برسم الدفع

٤٢١ مدفوعات متوجبة للمستخدمين  

ذمم دائنة أخرى للشركاء٤٥٥

سلفات ومقبوضات على حساب طلبيات قيد التنفيذ٤١۹



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

وفقاً للتصميم
المحاسبي

٤٦١

٤٦۳

٤٦٥

٤٦۸

٤٦۹

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

ذمم االستثمار الدائنة األخرى  

أقساط برسم الدفع على أصول ثابتة مالية

دائنون مختلفون خارج االستثمار 

مدينون مختلفون لالستثمار

مدينون مختلفون - خارج االستثمار

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

٥/٨صفحة 

ذمم الشركاء المدينة  ٤٥۹

١٥ هـ 

دائنمدين

٤۸١

٤۸٢

٤۹١

٤۹٥

٤۹٦

٥٠١

٥٠٢

٥٠٥

٥٠٦

٥١١

حسابات التوزيع الدوري لألعباء

حسابات التوزيع الدوري لإليرادات

مؤونات ھبوط قيم الذمم المدينة - الزبائن

مؤونات ھبوط قيم حسابات الشركاء

مؤونات ھبوط قيم حسابات الذمم المدينة المختلفة

أسهم صادرة عن الشركة ومعاد شراؤھا من قبلها

سندات تمنح حامليها حق الملكية

سندات دين وقسائم صادرة عن الشركة

سندات تمنح حامليها حقوق الدائنين

أعباء برسم الدفع     

إيرادات محتسبة مسبقاً

٤۷٢ أعباء محتسبة مسبقاً 

٤۷۳

٤۷٤

األعباء الواجب  توزيعها على عدة دورات ٤۷١

شيكات وقسائم برسم القبض



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

وفقاً للتصميم
المحاسبي

٥١٢

٥١۹

٥۳٠

٥۸٠

٥۹٠

٦٠١

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

بنوك

مؤسسات التمويل            

التحويالت الداخلية

مشتريات البضاعة

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

٦/٨صفحة 

 الصندوق

مؤونات ھبوط أسعار سندات التوظيف

١٥ هـ 

دائنمدين

٦٢١

٦٢٥

٦٢٦

٦۳١

٦۳٥

٦٤١

٦٤٢

٦٤۳

٦٤٤

٦٤٥

مشتريات من ملتزمين ثانويين   

 األتاوى

 الخدمات الخارجية

 رواتب وأجور المستخدمين     

 أعباء اجتماعية (ضمان اجتماعي)  

ضرائب ورسوم على الرواتب واألجور وبدالت األتعاب 

ضرائب ورسوم للبلديات

ضرائب على المبيعات غير قابلة لإلسترداد

رسوم تسجيل

٥١ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة أخرى - بما فيها ضريبة المادة 

 قيمة التغيير في مخزون المواد األولية واالستهالكية 

مشتريات المواد االولية واالستهالكية

قيمة التغيير في مخزون البضاعة ٦٠٥

٦١١

٦١٥

 مخصصات االستهالكات       ٦٥١



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

وفقاً للتصميم
المحاسبي

٦٥٥

٦٦١

٦٦٥

٦۷۳

٦۷٥

٦۷٦

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

 مخصصات المؤونات

أعباء إدارية عادية أخرى

فوائد وأعباء مشابهة

أعباء صافية على عمليات التفرغ عن سندات توظيف

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

٧/٨صفحة 

 حصة المؤسسة من الخسائر على عمليات مشتركة

فروقات صرف سلبية

١٥ هـ 

دائنمدين

٦۸٥

٦۸۹

٦۹٠

۷٠١

۷٠۹

۷١١

۷١٢

۷١۳

۷١۷

۷١۹

۷٢١

۷٢٢

أعباء أخرى خارج االستثمار

مخصصات االستهالكات والمؤونات خارج االستثمار

الضرائب على األرباح

 مبيعات البضاعة - فواتير

حسومات ممنوحة

 مبيعات 

خدمات

إيرادات النشاطات الفرعية

حسومات ممنوحة

 قيمة التغيير في المخزون قيد الصنع (سلع)

قيد الصنع (خدمات) قيمة التغيير في المخزون   

 أشغال

 القيمة الدفترية لالصول الثابتة المتفرغ عنها

مخصصات االستهالكات والمؤونات المالية ٦۷۹

٦۸١



كشف باإللتزامات العامة

الدورة المالية الحاليةرقم الحساب

ميزان المراجعة العام
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

وفقاً للتصميم
المحاسبي

۷٢٥

۷۳١

۷۳٢

۷٤١

۷٤٢

۷٥٢

الرقم الموازي

المكلف
المعتمد من قبل

منتجات قيمة التغيير في مخزون ال 

منتجات لها طابع األصول الثابتة المادية

 إعانات لالستثمار لالنتاج

استردادات من مؤونات ھبوط أسعار األصول الثابتة

المجاميع
الدورة المالية السابقة

األرصدة
دائنمدين

األرصدة
دائنمدين

الحســاب

٨/٨صفحة 

 منتجات لها طابع األصول الثابتة غير المادية

 إعانات لالستثمار للبضائع

١٥ هـ 

دائنمدين

۷٦٥

۷۷١

۷۷٢

۷۷۳

۷۷٥

۷۷۸

۷۷۹

۷۸١

۷۸٢

۷۸۸

۷۸۹

حصص أرباح العمليات المشتركة

 إيرادات سندات المشاركة

 إيرادات القيم المنقولة األخرى

 فوائد وإيرادات مشابهة

 فروقات صرف إيجابية

 إيرادات مالية أخرى

 استردادات من المؤونات المالية

 إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة

 إعانات للتوظيفات محولة الى نتيجة الدورة المالية

 إيرادات أخرى خارج االستثمار

 استردادات من مؤونات خارج االستثمار

 استردادات من مؤونات ھبوط أسعار األصول المتداولة

إيرادات عادية أخرى ناتجة عن االستثمار

۷٥۳

۷٦١

المجاميع



رقـم

التفاصيل السطر

الدورة المالية الحالية

المجموع
الدورة المالية السابقة

مبيعات اإلنتاج

٢٠٠

٢١٠

٢٢٠

٢۳٠

 كلفة اإلنتاج المباع

٢٤٠

٢٥٠

٢٦٠

كلفة األشغال

  أتاوى 

٢۷٠

٢۸٠

٢۹٠

۳٠٠

الخدمــات الخارجيـــة 

 كلفة اللوازم اإلستـهالكيـة

صيانة وتصليحات
۳٢٠

۳۳٠
۳٤٠
۳٥٠
۳٦٠
۳۷٠
۳۸٠
۳۹٠
٤٠٠
٤١٠

٤۸٠

٤۹٠
٥٠٠

٥۳٠

كلفة البضاعة المباعة

مبيعات األشغال

 رقـم األعمــال

إجمالــي الكلفـــة 

الربح القائم 

دعاية وإعالن 
نقليات

إيجارات 
مصاريف تمثيل

مصاريف السفر 
أعباء مستشارين وخبراء 

تأمين 

مجموع الخدمات الخارجية

مجموع أعباء المستخدمين

رواتب وأجور

عموالت 

ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة 

مجموع الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة 

أعباء إدارية أخرى

مخصصات اإلستهالكات والمؤونات لإلستثمار

مجموع مخصصات اإلستهالكات والمؤونات لإلستثمار

مخصصات اإلستهالكات*

مخصصات المؤونات 

مجموع األعباء 

۳١٠

٤۷٠
٤٦٠

٥۳٠

(١)(٢)(۳)(٤)

١/٢صفحة  

مبيعات الخدمات

مبيعات البضاعة

كلفة أداء الخدمات

مصاريف تشريفات

٤٤٠

٤۳٠

٤٥٠

٥١٠
٥٢٠

٥٤٠

٥٥٠

٥٦٠

٥۷٠

٥۸٠

٥۹٠

٦٠٠

 وصف الحساب

١٦ھـ

تنقالت
إطعام المستخدمين
مصاريف التدريب

مصاريف آخرى
تأمينات للمستخدمين

ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة

غرامات 

ضمان إجتماعي

بيان النتيـــــجة 
الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

عموالت مدفوعة٤١٥

خدمات خارجية أخرى  ٤٢٠

أعباء المستخدمين

( ٢/٢* يدون في ھذه الخانة مخصصات إستهالكات االصول الثابتة المعتمدة من قبل المكلف (ش ص  ٢٠

٤۹۷/٢٠٠۳ضريبة المادة  من القانون رقم ٥۳۳ ٥١



رقـم

التفصيل السطر

الدورة المالية الحالية

المجموع
الدورة المالية السابقة

 فوائد وإيرادات مشابهة

فروقات صرف إيجابية

٦١٠

٦٢٠

٦۳٠

٦٤٠

٦٥٠

 الضريبة على األرباح 

۷۸٠

۸٠٠

۸١٠

۷۹٠

إيرادات القيم المنقولة األخرى

منتجات لها طابع االصول الثابتة

إستردادات من المؤونات غير المالية

حصص أرباح العمليات المشتركة

إجمالي اإليرادات المالية

إيرادات أخرى

ربح أو خسارة ناتجة عن االستثمار

إجمالي إيرادات االستثمار غير المالية

إيرادات سندات المشاركة والتوظيف

   إيرادات مالية أخرى

   إستردادات من المؤونات المالية

النتيجة قبل الضريبة على األرباح 

صافي النتيجة بعد الضريبة ( أرباح أو خسائر)

۷۷٠

٦۸٠

٦۹٠

۷٠٠

۷١٠

۷٢٠
۷۳٠

۷٤٠

۷٥٠

۸٦٠

خسائر ناتجة عن التفرغ عن أصول ثابتة

إيرادات أحداث إستثنائية 

أعباء صافیة على عملیات التفرغ عن سندات توظیف

فروقات نتيجة تغيير السياسات المحاسبية

إجمالي األعباء األخرى 

إجمالي اإليرادات األخرى 

فروقات صرف سلبية

خسائر أحداث إستثنائية

مخصصات اإلستهالكات والمؤونات المالية

۷٦٠

حصة المؤسسة من الخسائرعلى عمليات مشتركة

(١)(٢)(۳)(٤)

وصف  الحساب

٦٦٠

٦۷٠

ھبات وتبرعات وھدايا

مصاريف مؤسسات مالية

فوائد مؤسسات مالية

فوائد أخرى

۸٤٠

۸٥٠

۸۳٠

۸٢٠

أعباء أخرى

أرباح صافیة من عملیات التفرغ عن سندات التوظیف

بيان النتيــــــــجة  

إيرادات أخرى

   أرباح التفرغ عن أصول ثابتة

إجمالي األعباء المالية

صافي اإليرادات واألعباء المالية

الجمهوريـة اللبنانيـة
وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة
٢/٢صفحة  مديرية الواردات - ضريبة الدخل

١٦ھـ

۸۷٠

۸۸٠

۸۹٠

۹٠٠

۹١٠

۹٢٠

۹۳٠

۹٤٠

۹٥٠

۹٦٠



بیان اإلستهالكات

بیان اإلستهالكات

الزیادات

نتیجة إعادة نتیجة شراء   

القیمة غیر 

إســم األصل*

المجموع

(٨) (٦) (٥) (٤)
أصولالدورة المالیة الحالیة

الصافیة في بدایة 
التخمین/التقییم 

بیان األصول واإلستهالكات واإلطفاءات الجائز تنزیلها

(فرق)

القیمة الدفتریة غیر 

الدورة المالیة الحالیة

الصافیة في نهایة 

التخفیضات الجاریة
على األصول
(القیمة الدفتریة

(٧)
غیر الصافیة)

قیمة اإلستهالك

المالیة الحالیة

القانوني للدورة  

(٣)(٩)

الجمهوریـة اللبنانیـة

وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة

مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

* یرجى عدم دمج أصلین ذات نسب استهالك مختلفة

 اإلستهالكات المجمعة
رمز 

المالیة الحالیة
في نهایة الدورة 

الفئة

(١)(٢)( )١٠

٣٠٠

نسبة 

اإلستهالك 

٢٠هـ

القانونیة 

القانوني 

١/٢صفحة 



بیان اإلستهالكات

بیان اإلستهالكات

الزیادات اإلستهالكات المجمعةقیمة اإلستهالكرمز 

المالیة الحالیةالمالیة الحالیة

في نهایة الدورة المعتمدة للدورة  نتیجة إعادة نتیجة شراء   

القیمة غیر 

الفئة
إســم األصل*

المجموع

(١)(٢)(٣)(٨)(٩) (٦) (٥) (٤)( )١٠

٣٠٠

نسبة 

اإلستهالك 

أصولالدورة المالیة الحالیة

الصافیة في بدایة 
التخمین/التقییم 

بیان األصول واإلستهالكات واإلطفاءات المعتمدة من قبل الشركة

(فرق)

القیمة الدفتریة غیر 

الدورة المالیة الحالیة

الصافیة في نهایة 

الجمهوریـة اللبنانیـة

وزارة المالیــة

مدیریة المالیة العامة

مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

٢٠هـ

المعتمدة 
التخفیضات الجاریة

على األصول
(القیمة الدفتریة

(٧)
غیر الصافیة)

* یرجى عدم دمج أصلین ذات نسب استهالك مختلفة.

المعتمدة

٢/٢صفحة 

مالحظة: ال لزوم لتعبئة هذه الصفحة في حال إعتماد معدالت اإلستهالك الجائز تنزیلها.



بيان بوجهة  تخصيص النتائج

النتیجة المحاسبیة الصافیة بعد الضریبة

 يطرح : 

يضاف :

يطرح :

 احتیاطي  قانوني

 احتیاطي نظامي و تعاقدي

  احتیاطیات أخرى

 نتیجة الدورة المالیة قبل ضم النتائج المدورة

النتائج المدورة (+\-)

تعدیالت سنوات سابقة

رصید النتائج 

األموال المأخوذة من اإلحتیاطیات  

األموال المأخوذة من اإلحتیاطیات إلسترداد أسهم  

 أنصبة االرباح المخصصة للتوزیع

 توزیعات أخرى

النتیجة الصافیة المدورة للدورة المالیة الالحقة (١)

 = تعديالت ناتجة عن تغيير في السياسات المحاسبية أو عن تصحيح أخطاء محاسبية.

سنة سنة  سنة  سنة 

٢٠٠

٢٦٠

٢۷٠

٢۷٥

٢۸٠

٢۹٠

۳٠٠

۳١٠

۳٢٠

(١)(٢)(۳)(٤)

٢٢ ھـ

واألرباح لرفع رأس المال

بيان مقارنة بوجهة  تخصيص النتائج وبالتغييرات 

 (-/+) (*)

(*)

الجمهوريـة اللبنانيـة
وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات - ضريبة الدخل

٢١٠

٢٢٠

٢۳٠

٢٥٠

أ- التغييرات الحاصلة في النتائج

ب- التغييرات الحاصلة في رأس المال وعالواته

 رأس المال االسمي وعالوات االصدار

+ الزیادات الطارئة على رأس المال 

- التخفیضات الطارئة على رأس المال 

+ فروقات اعادة تخمین االصول 

+ حسابات المساهمین الدائنة على رأس المال 

- حسابات المساهمین المدینة على رأس المال 

= مقدار رأس المال والعالوات بعد التعدیالت أعاله(٢) 

ج- التغييرات الحاصلة في االحتياطيات

الدورة المالية

مجموع االحتیاطیات في أول الدورة المالیة

+ مجموع مخصصات االحتیاطیات المحولة من النتیجة

- المقتطع من االحتیاطیات لرفع رأس المال  

- المقتطع من االحتیاطیات السترداد أسهم  

= رصید االحتیاطیات في نهایة الدورة (٣) = رصید االحتیاطیات في نهایة الدورة (٣) 

= صافي رصید الرسامیل الخاصة (٤)** 

٤١٠

٤٢٠

٤۳٠

٤٤٠

٤٥٠

٤۹٠

٥١٠

٥٢٠

٥۳٠

٥٤٠

٥۹٠

٦٠٠

٤٦٠

 الحاصلة في الرساميل الخاصة

 =٤ ۳+١+٢  (**)



رمز
إســم األصلالفئة

تاريخ 
الشراء

قيمة االدخال 
في القيود 

مصاريف
 التفرغ

إيرادات
 التفرغ

الربح او 
الخسارة 

المجموع العام

أصول قابلة لإلستهالك 

أصول غير قابلة لإلستهالك 

۳٠٠

۳١٠

مجموع

مجموع

(١)(٢)(۳)(٤)(۷)(۸)(۹)

٢۷٠

٢۹٠

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

حتى تاريخ التفرغ

(٥)(٦)

القيمة الدفترية قيمة اإلستهالك

الصافية لألصل

٢۳ھـ   بيان التفرغ عن أصـــول رأسمالية 

إجمالي الربح (أو الخسارة) الناتج عن التفرغ عن أصول قابلة لإلستهالك



بيان إعــــــادة التخمين/ التقييم
 ربح التحسين الخاضع لضريبة الدخل

٤٥المادة  من قانون ضريبة الدخل

(۸)

المجموع

٢٥

- تاريخ إجراء عملية إعادة التخمين/التقييم                                      
 السنة  الشهراليوم

  وجهة استعمال فروقات اعادة التخمين :

- وجهة اإلستعمال

- الضريبة المتوجبة على فروقات إعادة التخمين/التقييم

- رصيد فرق إعادة التخمين غير المستعمل

استعمل في تغطية خسائر مقبولة  ضريبياً ضمن  حدود ما يستعمل منه لتغطية ھذه الخسائر أو في -١ ال يخضع ربح التحسين لضريبة الدخل في حال        مالحظة :

 حال بقي مستقالً في حساب خاص  في كل من  جانبي األصول والخصوم  من الميزانية.

-٢ يرفق مع ھذا البيان موافقة الدائرة المالية المختصة على وجهة اإلستعمال.

أصول قابلة لإلستهالك 

أصول غير قابلة لإلستهالك 

مجموع

مجموع ٢۹٠

٢۷٠

۳٢٠

(۸)

۳۳٠

ھـ

۳١٠- المبلغ المستعمل

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

۳٠٠

رمز    
تنزيلها حتى تاريخ إعادة     في القيود    

التخمين/التقييم    
التخمين/التقييم        إعادة التخمين/التقييم        الصافية لألصل    الفئة

(١)(٢)(۳)(٤)(٥)(٦)(۷)

قيمة األصل بعد        فرق إعادة قيمة اإلستهالك الجائز   القيمة الدفترية  التكلفة التاريخية
إســم األصل    



 لقاء التعويض عن خدمة

المبلغ  اإلجمالي المدفوع  

%٥٠المبلغ الخاضع للضريبة 

 مبالغ أخرى 

المبلغ اإلجمالي المدفوع

% ١٥المبلغ الخاضع للضريبة 

مجموع الضرائب  المتوجبة عن مبالغ مدفوعة لغير المقيمين

٢١٠

٢٢٠

٢۳٠ % %١٥الضريبة المتوجبة       ١٥الضريبة المتوجبة      

٢٦

(١) لقاء التعويض عن خدمة:

(٢) مبالغ أخرى مدفوعة لغير المقيمين عن أعمال وحقوق  لقاء تقديم مواد ولوازم وأشغال وبضاعة باألمانة ٬ الخ...

تمثل الخدمة تقديم الخبرة والجهد الشخصي مثل الدراسات واإلستشارات الهندسية والتقنية٬ وغيرھا.

( )١( )٢

بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين
٤۳  وفقاً ألحكام المواد  و  و من قانون ضريبة الدخل  ٤٢ ٤١

(۳)

ھـ

٢١٠

٢٢٠

٢۳٠

۳٠٠

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

- يعتبر غير المقيم في لبنان٬ األشخاص أو الشركات أو المؤسسات الذين ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة.



المؤونـــــات 

المجموع  العام

في اول الــدورة

 الماليــــة

 مخصصــــات

الدورة المالية  

الحالية

 اإلستـــردادات

  الجارية خــالل

 الدورة المالية الحالية

   قيمة المؤونـات عند

 إقفــال حسابــات 

      الدورة المالية الحالية    

مؤونات مقبول تنزيلها ضريبيا

مؤونات غير مقبول تنزيلها ضريبيا

- مؤونة لمواجهة خسائر الديون عند إعالن اإلفالس

- مؤونة لدفع تعويض الصرف من الخدمة

- مؤونة لدفع معاشــات التقاعد 

- مؤونة لتعويضات طوارئ العمل 

بيان بالمؤونـــــات 

٢٠٠

٢١٠

٢٢٠

٢۳٠

(٥)* (۳) (٢)(٤) (١)

٢۹

٢۷٠

المجموع ٢۹٠

المجموع 

ھـ

۳٠٠

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

= ٤(*)٥-۳+٢

قيمة المؤونات



مجموع الهبات والتبرعات والهدایا

بیان بالهبات والتبرعات والهدایا

رقم التسجيل

المبلغ المدفوعالدولة اللبنانیة : الوزارة أو المؤسسة العامة

٢٠٠المجموع

مؤسسات ذات منفعة عامة*

رقم التسجيل
أفراد وجمعیات ومؤسسات أخرى

المجموع 

٢٢٠المجموع

۳٠

* يتعين على المكلف الحصول على إيصال من المتبرع له مع رقم تسجيله في وزارة المالية مطبوعاً على االيصاالت٬ كما يتعين عليه الحصول على صورة من مرسوم اكتساب

ل.ل.  (١)

ل.ل.  (١)المبلغ المدفوع
 (لدى وزارة المالية)

 (لدى وزارة المالية)

ھـ
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

٢۷٠

ل.ل.  (١)المبلغ المدفوع

المجموع 

ل.ل.  (١)المبلغ المدفوعهدایا عینیة

هدایا عینیة مقبولة ضریبیًا 

هدایا غیر مقبولة ضریبیًا

المؤسسة صفة المنفعة العامة.

٢۳٠

المجموع (١)

المجموع (٢)

٢٤٠

٢٥٠

٢٦٠  (٢)+(١)



االسم الثالثي/الشركة
  نسبة األسهم رقم التسجيل 

  المملوكة %

بيـان توزيـع رأس المـال

- يذكر جميع المساھمين الرئيسيين وباقي المساھمين  يذكرون كمساھمين  مختلفين.

- في حال عدم وجود رقم تسجيل٬ يرجى إرفاق نموذج تعريف عن المساھمين الرئيسيين.

۳٥ ھـ

(لدى وزارة المالية)

١

٢

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

١١

١٠

١۳

١٢

الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

١٤

١٦

١٥

١۸

١۷

١۹

عدد األسهم

مساھمون مختلفون: أسهم اسمية

مساھمون مختلفون: أسهم لحامله

٪١٠٠المجموع العام



المجموع 

٤١ھـ   

(لدى وزارة المالية)
رقم التسجيلأ - شركات لبنانية

عدد األسهم في
 أول المدة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

مديرية المالية العامة
بيان بالمشاركات وبإيراداتها   وزارة الماليـــة

الجمهورية اللبنانيــة

١/٢صفحة 

نوع النشاط
رأس المال المكتتب

نسبة الملكية في
 أول المدة

عدد األسهم في
 آخر المدة

نسبة الملكية في
 آخر المدة

القيمة ل.ل.

٣٠٠



٤١ھـ   

البلدب- شركات أجنبية
عدد األسهم في

 أول المدة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

مديرية المالية العامة
وبإيراداتها بيان بالمشاركات    وزارة الماليـــة

الجمهورية اللبنانيــة

٢/٢صفحة 

نوع النشاط

رأس المال المكتتب

نسبة الملكية في
 أول المدة

عدد األسهم في
 آخر المدة

نسبة الملكية في
 آخر المدة

القيمة ل.ل.

الجنسية

نوع العملةالرمز

٣٠٠المجموع 



إسم المتفرغ

المبلغ المدفوع

  الشهر السنةاليوم                                  التاريخ

عدد األسهم/الحصص 

٤۳
بيان بالمبالغ المدفوعة بدل خلو٬ 

 تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساھمة

٢٠٠

 قضـاء  

المبنـى

 منطقة - بلدة 
 الحـي 

 الشـارع 

محافظة 

 الطابـق 

/  ھاتف  

 فاكـس

 صندوق البريد

الشكل القانوني للمتفرغ

الرمز 

الشكل

المجموعتملك  خلو  تملك  خلو تملك  خلو 

  الشهر السنةاليوم                                  

٢٢٠

 /

  الشهر السنةاليوم                                  

٢١٠

 /

۳٠٠

ھـ
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

 عنوان  المتفرغ

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل



إسم المستفيد

المبلغ المقبوض

  الشهر السنةاليوم                                  التاريخ

٤٤ بيان بالمبالغ المقبوضة بدل خلو 

٢٠٠

 قضـاء  

المبنـى

 منطقة - بلدة 
 الحـي 

 الشـارع 

محافظة 

 الطابـق 

/  ھاتف  

 فاكـس

 صندوق البريد

الشكل القانوني للمؤسسة

الرمز 

الشكل

المجموع (١)

  الشهر السنةاليوم                                  

٢٢٠

 /

  الشهر السنةاليوم                                  

٢١٠

 /

۳٠٠

ھـ
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

 عنوان  المستفيد

١/٢صفحة 

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل



٤٤ ھـبيان بالتفرغات عن األسهم أو الحصص 
الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة
مديرية المالية العامة

٢/٢صفحة مديرية الواردات - ضريبة الدخل

أسهم أو حصص في شركات لبنانية

 اسم الشركة 
 عدد األسهم

 المتفرغ عنها 
    تاريخ

 شراء السهم 
قيمة الضريبة قيمة التفرغ تاريخ التفرغ  القيمة عند الشراء 

أسهم أو حصص في شركات أجنبية

 اسم الشركة 
 عدد األسهم

 المتفرغ عنها 
    تاريخ

 شراء السهم 
قيمة التفرغ تاريخ التفرغ  القيمة عند الشراء 

٣٠٠المجموع

ربح التفرغ 



على رأس المال واإلحتياطيات 
 

١٠٠

٢٠٠

١١٠

٢١٠

٢٢٠

١٥٠

رأس مال الشركة 

(١)

الضريبة المحتسبة 

اإلحتياط 

الحد األقصى للضريبة 

الضريبة المتوجبة 

المجموع

٤٦ ھـ

(٢)

بيان بالضريبة المتوجبة
 

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل



ھـ ٥٠بيـان باألعباء الواجب توزيـعها على عدة دورات مالية 

تاريخ نشوء وصف العبء
   العبء

عدد الدورات
    المالية(*)

المبلغ الموزع في الدورة المالية الحاليةالمبلغ المطلوب توزيعه

المجموع

المبلغ الموزع لغاية 

(*) عدد الدورات المالية التي سيوزع عليها العبء

الجمهورية اللبنانيــة

وزارة الماليـــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

(عند نشوء العبء)

رصيد المبلغ 

(**) رصيد المبلغ المطلوب توزيعه = المبلغ المطلوب توزيعه عند نشوء العبء ناقص المبلغ الموزع لغاية الدورة المالية الحالية

٢٠٠

(١)(٢)

الدورة المالية الحالية

(۳)

المطلوب توزيعه(**)

(٤)



بیان المشتریات والمصاریف التابعة
(٢)

٥١٠

٥٠٠

٥٢٠

٥٣٠

٥٤٠

بیان المشتریات والمصاریف التابعة ورقم األعمال   
الجمهوریة اللبنانیــة

وزارة المالیـــة
مدیریة المالیة العامة

مدیریة الواردات - ضریبة الدخل

مشتریات محلیة للبضائع والمواد األولیة واالستهالكیة

٥٦٠

٥٥٠

بیان برقم األعمال

٥٧٠

٥٨٠

٥٩٠

(١)

مصاریف محلیة تابعة للمشتریات والمواد األولیة واالستهالكیة

اجمالي مشتریات محلیة والمصاریف التابعة

مشتریات خارجیة للبضائع والمواد األولیة واالستهالكیة

رسوم جمركیة

شحن ونقلیات

مصاریف أخرى تابعة

إجمالي مشتریات خارجیة والمصاریف التابعة

حسومات مكتسبة

إجمالي المشتریات والمصاریف التابعة

مبیعات محلیة للبضائع والمنتجات

رقم 

السطر

رقم القیمة ل.ل.

السطر

القیمة ل.ل.

مبیعات خارجیة للبضائع والمنتجات

ایرادات أشغال

ایرادات خدمات

ایرادات نشاطات فرعیة

حسومات ممنوحة

اجمالي رقم األعمال

اجمالي مبیعات بضاعة ومنتجات

عموالت مقبوضة

إجمالي ایرادات اخرى

٥١ھـ 

٦١٠

٦٠٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٦٠

٦٥٠

٦٨٠

٦٩٠

٦٧٠

٥٩١

٥٩٢

٦٩١مشتریات خاضعة للضریبة على القیمة المضافة

٦٩٢ مشتریات غیر خاضعة للضریبة على القیمة المضافة

مبیعات خاضعة للضریبة على القیمة المضافة

مبیعات غیر خاضعة للضریبة على القیمة المضافة



اإلســـــم الثالثي
رقم التسجيل 

المبلغ المدفوع ل.ل.

ھـ٥۳

(لدى وزارة المالية)

١

٢

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

١١

١٠

١۳

١٢

الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

١٤

١٦

١٥

الصفة

١٣٠إجمالي المبالغ المدفوعة

الصفة

التوقیـع
الیوم       الشهر     السنة 

إسم الموقع عن الشركة 

التاریخ

(لدى وزارة المالیة) رقم التسجیل 

أنا الموقع أدناه أشهد بصحة المعلومات التي ینطوي علیها هذا التصریح 

بيـان بالمبالغ المدفوعة لخبراء المحاسبة ومفوضي المراقبة 

 والمحامين والمستشارين وخالفهم من أصحاب المهن الحرّة



٥٤بيان ببراءات اإلختراع والحقوق المحفوظة التي تمتلكها الشركة   ھـ الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

الضريبة المتوجبةإسم الشركة

شركات أجنبية

شركات لبنانية

والشركات التابعة التي تستعمل ھذه الحقوق  

بدل اإليجار السنويكلفة الحق المؤجرنوع الحق المؤجر

بدل اإليجار السنويكلفة الحق المؤجرنوع الحق المؤجرإسم الشركة

۳٠٠المجموع



بيان تفصيلي بالخدمات اإلدارية المقدمة للشركات التابعة 
٥٥ ھـ الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

إسم الشركة
قيمة الخدمات

اإلدارية المقدمة

رأس مال

الشركة التابعة

رقم أعمال

الشركة التابعة

نسبة الخدمات

إيرادات الشركة

الضريبةاإلدارية من

إسم الشركة
قيمة الخدمات

اإلدارية المقدمة

رأس مال

الشركة التابعة

إيرادات

الشركة التابعة

نسبة الخدمات

إيرادات الشركة
اإلدارية من

شركات أجنبية

شركات لبنانية

۳٠٠المجموع



بيان تفصيلي باإلقتراض من جهات مختلفة (مصارف - سندات دين*...)   
٥٦ ھـ الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

مدة القرضقيمة القرضالجهة المقرضة
نوع مستند معدل الفائدة 

اإلقراض   السنوية

قيمة الفائدة 

المدفوعة
الضريبة المقتطعة

۳٠٠المجـــموع

* إن الحد األقصى إلصدار سندات الدين ھو خمسة أضعاف رأس المال واإلحتياطيات 



بيان تفصيلي بالقروض الممنوحة للشركات التابعة 
٥۷ ھـ الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

إيرادات الفوائدقيمة القرضإسم الشركة
من الشركة التابعة

الضريبة

أ- شركات لبنانية

   مدة
 القرض

 معدل 
على الفائدةالفائدة

مصدر األموال 
المقترضة

كلفة األموال 

المقترضة

(معدل الفائدة)

نسبة المشاركة

 الشركة التابعة

في

ب- شركات أجنبية

۳٠٠ المجموع

إيرادات الفوائدقيمة القرضإسم الشركة
من الشركة التابعة

   مدة
 القرض

 معدل 
الفائدة

نسبة المشاركة

 الشركة التابعة

في



بيان بالحسابات مع المساھمين والشركات الشقيقة أو المترابطة   
ھـ٥۸ الجمهوريـة اللبنانيـة

وزارة الماليــة

مديرية المالية العامة

مديرية الواردات - ضريبة الدخل

الصفة*اإلسم
الفائدة الدائنة 

المقبوضة
 حساب جاري دائن حساب جاري مدين

الفائدة المدينة

المدفوعة

 * مساھم أو شركة تابعة أو شركة مترابطة أو شقيقة
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