
�وذج الّترصيح عن الّذمة املالية واملصالح يف لبنان 
والخارج١ املتوّجب عىل املوظف العمومي٢

طبقاً ملوجبات قانون اإلثراء غ� املرشوع٣  الجمهورية اللبنانية

البيانات الشخصية للمكلف بالترصيح ولألزواج واألوالد القرص

اإلسم الثال� للمكلف بالترصيح

رقم الّسجل 

الرَّقم الّرضيبي

أية جنسية أخرى

عنوان الربيد 

EMAIL ¤عنوان الربيد اإللكرتو

رجة الوظيفية                                  الجهة الوظيفية  الوظيفة                                                              الدَّ

الوضع العائيل

اليوم             الشهر             السنة

اليوم          الشهر          السنة

اليوم          الشهر          السنة

عنوان اإلقامة الفعلية/ الربيد اإللكرتو¤/ الهاتف

نوع العمل

حّي                                                                                            

هاتف 

خليوي

عازب                 متزوج                منفصل               مطلق                أرمل

االسم الثال� للزوج/ الزوجة٤

اليوم          الشهر          السنة

اليوم          الشهر          السنة

تاريخ والدة األبناء أس·ء األوالد القرصَّ

 ١ تستعمل هذه االست�رة لألنواع الثالثة من التصاريح املتوجبة: عند الدخول اىل الوظيفة (الترصيح األول)، كل ثالث سنوات تيل الترصيح األول (الترصيح الدوري) وعند انتهاء الوظيفة 

    (الترصيح األخ�).

 ٢ استع�ل أوراق منفصلة الستك�ل املعلومات املطلوب الترصيح عنها اذا كانت املساحة يف هذه االست�رة ال تكفي؛ الرجاء اإلشارة يف كل صفحة إضافية موضوع الترصيح الخاص اإلضايف.

 ٣ يجب الحرص عىل ان يكون الترصيح كامال ودقيقا وصحيحا. للتذك�، يعترب الترصيح الكاذب جرما جزائيا يرتب عىل املخالف عقوبة الحبس من ستة اشهر اىل سنة وغرامة ترتاوح ب¶١٠ و ٢٠ مرًة الحد 

    األدÈ الرسمي لألجور.  

 ٤ استع�ل است�رة مختلفة لكل من األزواج والزوجات واألوالد القرص الذين لديهم ذمة مالية يجب الترصيح عنها. كونهم يعتربون Îثابة الشخص الواحد مع املكلَف. يف هذه الحالة الرجاء كتابة اسم الزوج 

   أو الزوجة أو األوالد يف خانة املكلف بالترصيح.

التوقيع

مكان الوالدة

تاريخ الوالدة

  شارع      طمنزل/بناية

قضاء                                                محافظة

البلدة/املدينة

 Áنوع الترصيح                الترصيح األول              ترصيح الدوري             الترصيح األخ

منطقة/بلدة  

صفحة رقم ١

حّدد



أوال ً- الّدخل من املصادر التي توفرها الوظيفة العمومية٥

الوظيفة األساسية

الراتب األسايس

متّم·ت الراتب 

املكافآت والعالوات

التوقيع

ل.ل

ل.ل

ل.ل

ل.ل أي دخل إضايف بسبب 
الوظيفة أو Èناسبتها

الوظائف األخرى، الحالية والسابقة

ل.لاملجموع

الوظيفة

الراتب األسايس

متّم·ت الراتب

املكافآت والعالوات

أي دخل إضايف بسبب 
الوظيفة أو Èناسبتها

املجموع

الوظيفة

الراتب األسايس

متّم·ت الراتب

املكافآت والعالوات

أي دخل إضايف بسبب 
الوظيفة أو Èناسبتها

املجموع

صفحة رقم ٢

 ٥  الرجاء كتابة األرقام باألحرف العربية (١٢٣) وتفقيطها بالكل�ت املناسبة (مثال: خمسة مالي¶ ومئتي ألف ل�ة لبنانية او بالدوالر). Óكن تعبئة القيم املالية بالل�ة اللبنانية او بالدوالر األم�Ñ أو 

بأية عملة أخرى يحصل Îوجبها الدخل (مثال: اليورو).



التوقيع

الوظائف األخرى، الحالية والسابقة

الوظيفة

الراتب األسايس

متّم·ت الراتب

املكافآت والعالوات

أي دخل إضايف بسبب 
الوظيفة أو Èناسبتها

املجموع

الوظيفة

الراتب األسايس

متّم·ت الراتب

املكافآت والعالوات

أي دخل إضايف بسبب 
الوظيفة أو Èناسبتها

املجموع

املجموع العام

الوظيفة

الراتب األسايس

متّم·ت الراتب

املكافآت والعالوات

أي دخل إضايف بسبب 
الوظيفة أو Èناسبتها

املجموع

صفحة رقم ٣



التوقيع

ثانياً - األموال املنقولة  يف لبنان والخارج

 األموال املنقولة

األموال النقدية والشيكات املرصفية التي تتجاوز عرش مرات الحد األدÌ الرسمي لألجور أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

األموال املودعة لدى املصارف و/أو املؤسسات املالية التي تتجاوز عرش مرات الحد األدÌ الرّسمي لألجور أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

املرصف

عنوانه

رقم الحساب

القيمة املودعة

العملة

املرصف

عنوانه

رقم الحساب

القيمة املودعة

العملة

املرصف

عنوانه

رقم الحساب

القيمة املودعة

العملة

املرصف

عنوانه

رقم الحساب

القيمة املودعة

العملة

القيمة ل.لالوصف                                         

١

٢

٣

حساب رقم ٢حساب رقم ١

حساب رقم ٤حساب رقم ٣

صفحة رقم ٤

IBANIBAN

IBAN IBAN



األموال املنقولة

املعادن الثمينة واألملاس واألحجار الكرÑة 

غÁ املصاغة التي تتجاوز قيمتها املقدرة 

عرش مرات الحد األدÌ الرسمي لألجور أو ما 

يعادلها بالعمالت األجنبية.

الحىل واملجوهرات التي تتجاوز قيمتها 

املقدرة عرش مرات الحد األدÌ الرسمي 

لألجور أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

الساعات الثمينة التي تتجاوز قيمتها

املقدرة عرش مرات الحد األدÌ الرسمي 

لألجور أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

اللوحات والتحف الفنية التي تتجاوز

 Ìقيمتها املقدرة عرش مرات الحد األد

الرسمي لألجور أو ما يعادلها بالعمالت 

األجنبية.

قطع األثاث املنزيل التي تتجاوز قيمتها 

املقدرة عرشون مرة الحد األدÌ الرسمي 

لألجور أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية. 

املركبات اآللية الربية عىل أنواعها.

الطائرات والسفن واليخوت و ايّة آلة 

ميكانيكية أخرى.

أية أموال منقولة أخرى التي تتجاوز 

 Ìقيمتها املقدرة عرش مرات الحد األد

الرسمي لألجور أو ما يعادلها بالعمالت 

األجنبية.

التوقيع

املجموع
صفحة رقم ٥

القيمة املقّدرةالوصف 

القيمة املقّدرةالوصف 

القيمة املقّدرةالوصف 

القيمة املقّدرةالوصف 

القيمة املقّدرةالوصف 

القيمة املقّدرةالوصف 

القيمة املقّدرةالوصف 



ل.ل

ثالثاً- األموال غÁ املنقولة والعقارات يف لبنان والخارج٦ 

١ - العقارات

رقم العقار                                              املنطقة العقارية

              ممسوح                 غÁ ممسوح               نوع امللكية                 رقبة                استث·ر

نسبة امللكية من ٢٤٠٠ سهم                                                       املساحة

الحقوق واإلرتفاقات املرتبطة بالعقار

القيمة املقدرة للمرت املربع                                                          القيمة اإلج·لية

 سند التملك                            رشاء مسجل               وكالة غÁ قابلة للعزل               وعد بالبيع مسجل

بيانات إضافية

التوقيع

٦ الرجاء استع�ل صفحات إضافية للعقارات اإلضافية أو إرفاق جدول كامل بها.

غÁه (حدد)

غÁه (حدد)

صفحة رقم ٦

ل.ل

رقم العقار                                              املنطقة العقارية

              ممسوح                 غÁ ممسوح               نوع امللكية                 رقبة                استث·ر

نسبة امللكية من ٢٤٠٠ سهم                                                       املساحة

الحقوق واإلرتفاقات املرتبطة بالعقار

القيمة املقدرة للمرت املربع                                                          القيمة اإلج·لية

 سند التملك                            رشاء مسجل               وكالة غÁ قابلة للعزل               وعد بالبيع مسجل

بيانات إضافية

غÁه (حدد)

غÁه (حدد)



١ - العقارات

التوقيع صفحة رقم ٧

ل.ل

رقم العقار                                              املنطقة العقارية

              ممسوح                 غÁ ممسوح               نوع امللكية                 رقبة                استث·ر

نسبة امللكية من ٢٤٠٠ سهم                                                       املساحة

الحقوق واإلرتفاقات املرتبطة بالعقار

القيمة املقدرة للمرت املربع                                                          القيمة اإلج·لية

 سند التملك                            رشاء مسجل               وكالة غÁ قابلة للعزل               وعد بالبيع مسجل

بيانات إضافية

غÁه (حدد)

غÁه (حدد)

ل.ل

رقم العقار                                              املنطقة العقارية

              ممسوح                 غÁ ممسوح               نوع امللكية                 رقبة                استث·ر

نسبة امللكية من ٢٤٠٠ سهم                                                       املساحة

الحقوق واإلرتفاقات املرتبطة بالعقار

القيمة املقدرة للمرت املربع                                                          القيمة اإلج·لية

 سند التملك                            رشاء مسجل               وكالة غÁ قابلة للعزل               وعد بالبيع مسجل

بيانات إضافية

غÁه (حدد)

غÁه (حدد)



التوقيع                    

٢ – الحقوق العينية العقارية

ÙلÚ ٧ مثالً، مرسوم يجيز استث�ر امالك عمومية، إيجار طويل األجل (يتجاوز ١٠ سنوات)، إيجار

نوع الحق العيني العقاري٧ 

ل.ل

رقم العقار                                              املنطقة العقارية

              ممسوح                 غÁ ممسوح                                           نوع امللكية                 رقبة                     استث·ر

نسبة امللكية من ٢٤٠٠ سهم                                                       املساحة

الحقوق واإلرتفاقات املرتبطة بالعقار

القيمة املقدرة للمرت املربع                                                          القيمة اإلج·لية

 سند التملك                            رشاء مسجل               وكالة غÁ قابلة للعزل               وعد بالبيع مسجل

بيانات إضافية

غÁه (حدد)

نوع الحق العيني العقاري٧ 

ل.ل

رقم العقار                                              املنطقة العقارية

              ممسوح                 غÁ ممسوح                                           نوع امللكية                 رقبة                     استث·ر

نسبة امللكية من ٢٤٠٠ سهم                                                       املساحة

الحقوق واإلرتفاقات املرتبطة بالعقار

القيمة املقدرة للمرت املربع                                                          القيمة اإلج·لية

 سند التملك                            رشاء مسجل               وكالة غÁ قابلة للعزل               وعد بالبيع مسجل

بيانات إضافية

غÁه (حدد)

صفحة رقم ٨



رابعاً- املصالح التي ينتج عنها مداخيل يف لبنان والخارج

أ – جميع النشاطات واالستث·رات يف املشاريع االقتصادية

النشاطات واالستث·رات يف أية مشاريع إقتصادية واملصالح االئت·نية٨ 

السندات واملحفظات االستث·رية عىل أنواعها

ب – ١ – املناصب واألدوار يف القطاع العام

املناصب واألدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيè أو باالنتخاب، يف أي شخص من أشخاص القانون العام٩  

املنصب أو الوظيفة 

اسم ونوع الشخص القانون العام 

الدخل

املنصب أو الوظيفة 

اسم ونوع الشخص القانون العام 

الدخل

املنصب أو الوظيفة 

ل.ل ل.ل

١

٢

            النشاط                                               املساهمة أو دور املرصح يف النشاط                                                الدخل

العقار املؤّجر

الّدخل السنوي من البدالت

نوع السندات

املرصف                 

عنوانه                

رقم الحساب

القيمة املودعة               

العملة

الرشاكة                             الحصص                             األسهم                              الشهادات

التوقيع
                    

صفحة رقم ٩

٨  مثالً: كالرشاكة، الحصص، األسهم والسندات، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات؛
٩  مثالً: عضوية مجالس إدارة املؤسسات العامة والهيئات الرقابية واللجان والوظائف االستشارية يف اإلدارات العامة Îا فيها الهيئات املنظمة بقوان¶ أو البلديات أو اتحاداتها؛

بدالت اإليجارات



ب – ٢ – املناصب واألدوار يف القطاع الخاص

املنصب أو الوظيفة 

اسم ونوع الشخص القانون العام 

الدخل

املنصب أو الوظيفة 

اسم ونوع الشخص القانون العام 

الدخل

املنصب أو الوظيفة 

املناصب واألدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيè أو باالنتخاب، يف أي شخص من أشخاص القانون الخاص١٠

ج – العالقات املهنية

العالقات املهنية١١                            اسم العميل                                        مجال العمل                                          الدخل

١١ مثالً: عقود استشارية، وكاالت. يكتفى بالترصيح عن املجاالت االقتصادية واملهنية لعمل كل من الزبائن واملوكل¶ الرئيسي¶.

د – مصالح أخرى ينتج عنها حقوق مبارشة وحقوق إقتصادية 

مصالح أخرى عن الحقوق االقتصادية

 Beneêcial Ownership 

الشخص املتويل الحق األصيلمصدر املصلحة

 

الدخل 

١

٢

٣

١

٢

٣

٤

التوقيع                     

صفحة رقم ١٠

١٠ مثالً: عضوية مجالس اإلدارة وعضوية الرشكات والجمعيات واألندية والنقابات املهنية، وأي تكتل رشكات محلية و/أو أجنبيه فازت بعقد التزام أو رشاكة ب¶ القطاع¶ العام والخاص)؛



خامساً- املصالح التي ال ينتج عنها مداخيل داخل وخارج لبنان

املساه·ت يف أية مشاريع ونشاطات١٢ 

النشاط                                                  

املنصب أو الوظيفة                                  

١٢   مثالً: كالرشاكة، الحصص، األسهم والسندات، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات؛

١٣   مثالً: عضوية مجالس إدارة املؤسسات العامة والهيئات الرقابية واللجان والوظائف االستشارية يف اإلدارات العامة Îا فيها الهيئات املنظمة أو البلديات أو اتحاداتها؛

١٤   (مثال: عضوية مجالس اإلدارة وعضوية الرشكات والجمعيات واألندية والنقابات املهنية، واي تكتل رشكات محلية و/او اجنبيه فازت بعقد التزام أو رشاكة ب¶ القطاع¶ العام والخاص)؛

١٥   مثال: عقود استشارية، وكاالت. يكتفى بالترصيح عن املجاالت االقتصادية واملهنية لعمل كل من الزبائن واملوكل¶ الرئيسي¶.

املناصب واألدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيè أو باالنتخاب، يف أي شخص من أشخاص القانون العام١٣  

املساهمة او دور املرصح يف النشاط

املساه·ت يف أية مشاريع ونشاطات 

النشاط                                                  

املساهمة او دور املرصح يف النشاط

 اسم ونوع شخص القانون العام

 اسم ونوع شخص القانون الخاصاملنصب أو الوظيفة                                  

املناصب واألدوار والوظائف والعضويات، ان كانت بالتعيè أو باالنتخاب، يف أي شخص من أشخاص القانون الخاص١٤  

١

٢

٣

١

٢

٣

١

٢

٣

العالقات املهنية١٥                                                      اسم العميل                                                      مجال العمل

التوقيع
                    

صفحة رقم ١١



سادساً- االلتزامات والديون داخل وخارج لبنان

أ – الديون

قيمة االلتزام/ الدين

بيانات الدائن

بيانات املدين

بيانات الدين                                              تاريخ الدين                                             تاريخ استحقاق الدين

ض·نات الدين

الفوائد املرتتبة                                  الدفعة الشهرية                                   الرشوط املرتبطة 

بيانات إضافية

أية التزامات وديون اخرى

املجموع

اليوم          الشهر          السنةاليوم          الشهر          السنة

قيمة االلتزام/ الدين

بيانات الدائن

بيانات املدين

بيانات الدين                                              تاريخ الدين                                             تاريخ استحقاق الدين

ض·نات الدين

الفوائد املرتتبة                                  الدفعة الشهرية                                   الرشوط املرتبطة 

بيانات إضافية

أية التزامات وديون اخرى

املجموع

اليوم          الشهر          السنةاليوم          الشهر          السنة

التوقيع
صفحة رقم ١٢



بدل اإليجار املتوجب

بيانات الدائن

بيانات املدين

بيانات الدين                                   تاريخ الدين                                                         تاريخ استحقاق الدين

ض·نات الدين

الفوائد املرتتبة                                  الدفعة الشهرية                                   الرشوط املرتبطة 

بيانات إضافية

أية التزامات وديون اخرى

املجموع

اليوم          الشهر          السنةاليوم          الشهر          السنة

التوقيع

ب -إيجارات

ج – إلتزامات أخرى

بدل اإليجار املتوجب

بيانات الدائن

بيانات املدين

بيانات الدين                                   تاريخ الدين                                                         تاريخ استحقاق الدين

ض·نات الدين

الفوائد املرتتبة                                  الدفعة الشهرية                                   الرشوط املرتبطة 

بيانات إضافية

أية التزامات وديون اخرى

املجموع

اليوم          الشهر          السنةاليوم          الشهر          السنة

صفحة رقم ١٣



١٢   مثالً: كالرشاكة، الحصص، األسهم والسندات، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات؛

١٣   مثالً: عضوية مجالس إدارة املؤسسات العامة والهيئات الرقابية واللجان والوظائف االستشارية يف اإلدارات العامة Îا فيها الهيئات املنظمة أو البلديات أو اتحاداتها؛

١٤   (مثال: عضوية مجالس اإلدارة وعضوية الرشكات والجمعيات واألندية والنقابات املهنية، واي تكتل رشكات محلية و/او اجنبيه فازت بعقد التزام أو رشاكة ب¶ القطاع¶ العام والخاص)؛

١٥   مثال: عقود استشارية، وكاالت. يكتفى بالترصيح عن املجاالت االقتصادية واملهنية لعمل كل من الزبائن واملوكل¶ الرئيسي¶.

التوقيع

التوقيع

سابعاً- حقوق ومداخيل أخرى يف لبنان والخارج

مداخيل من نشاطات تجارية مختلفة 

هبات  

األموال املنتقلة باإلرث أو الوصايا؛ 

أية مداخيل أخرى غÁ ملحوظة يف هذه اإلست·رة  

املجموع 

 انا املوقع ادناه أقر واتعهد، وتحت طائلة املسؤولية القانونية، عني وعن زوجي/زوجتي وأوالدي الُقّرص (متى وجدوا) بأن 

الترصيح املدون يف هذه اإلست·رة هو ترصيح صحيح وكامل عن ذمتي املالية وعن مصالحي و(زوجي/زوجتي) و(اوالدي القرص) 

يف لبنان ويف الخارج وحتى تاريخه املدون ادناه.

نوع الترصيح١٦ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسم الثال�: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

         

                                                                التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٦ عند الدخول اىل الوظيفة (الترصيح األول)، كل ثالث سنوات تيل الترصيح األول (الترصيح الدوري) وعند انتهاء الوظيفة (الترصيح األخ�).  

                    

صفحة رقم ١٤


