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 املجموعة األولى :

 

  %( 03) :اختر اإلجابة الصحيحة

 

 يمكن لخبير املحاسبة املجاز اإلفصاح عن معلومات سرية : .1

 إذا سمح العميل أو رّب العمل بذلك .أ 

 إذا كان اإلفصاح لإلجابة على استفسارات ولحماية مصالح الخبير املهنية .ب 

 وبيان الحاالت املخالفة للقوانينإذا كان اإلفصاح لحماية العميل أمام السلطات العامة  .ج 

 للقانون  .د 
ً
 إذا كان اإلفصاح لتقديم وثائق ومعلومات سمح العميل بها وفقا

 

 يحق لخبير املحاسبة : .2

 آخر إنتهت مهمته وتحديد األتعاب التي يراها مناسبة.خأن ي .أ 
ً
 لف خبيرا

 آخر إنتهت مهمته واإللتزام باألتعاب التي حددها الخبير خأن ي .ب 
ً
 السابق.لف خبيرا

 آخر خأن ي .ج 
ً
 وإنما شرط معرفة األسباب التي دعت إلى اإلستغناء على الخبير وبأتعاب أقل. مهمته ولو لم تنتهلف خبيرا

 آخر إنتهت مهمته بعد معرفة األسباب اخأن ي .د 
ً
د وأن يطلب األتعاب التي يعتبرها مناسبة لدى لتي أدت إلى عدم قبول تجديد العقلف خبيرا

 ومناقشة قبول املهمة.عقد املفاوضات 

 

 أعمال جلسة املجلس : يدرس مجلس النقابة البنود املدرجة على جدول  .3

 أيام. 3على أن يتم تبليغه إلى األعضاء ضمن مهلة  الذي يضعه النقيب دون تدخل من أعضاء املجلس .أ 

 أيام وبالتسلسل. 3ثلث أعضاء مجلس النقابة شرط أن يتم تبليغ النقيب وباقي األعضاء ضمن مهلة  الذي يضعه .ب 

أيام من تاريخ الدعوة وقد يتضمن قضية طلب إدراجها أحد أعضاء مجلس النقابة  3الذي يضعه النقيب ويبلغه إلى أعضاء املجلس قبل  .ج 

 لألصول.
ُ
 بموجب كتاب خطي مسجل وفقا

أيام على األقل من تاريخ الدعوة دون إدراج أي قضية من قبل أحد أعضاء  3ب ويبلغه إلى أعضاء املجلس قبل الذي يضعه النقي .د 

 املجلس.

 

 يطلب من خبير املحاسبة : .4

 تطوير معلوماته واالستناد الى التقارير واملعلومات التي تضعها الشركة التي يدقق حساباتها. .أ 

 للحقيقة. تطوير معلوماته والحرص .ب 
ً
 على تأدية مهمته وإعتبار قراراته وبيان رأيه تأكيدا

 تطوير معلوماته وتحليل ومواكبة كل التطورات التقنية واملهنية وبيان رأيه كتأكيد للحقيقة. .ج 

لتي الى الحدود ا تطوير معلوماته ومهارته ومواكبة كل التطورات التقنية واملهنية ولفت نظر العمالء واملستخدمين واملنتفعين من الخدمة .د 

 تفرضها مهمته.

 

 القيمة على الضريبة قانون  من 59 حكام املادةأل  وفق الجارية، مصاريفها على املدفوعة الضريبة استرداد من تستفيد ال التي األنشطة هي ما .5

 املضافة؟

 .األدوية صناعة .أ 

 .  التعليم .ب 

 .املستعملة في الكتابة والطباعة الورق والكرتون  صناعة .ج 

 .لبنان داخل لألشخاص املشترك النقل عمليات .د 

 



الضرائب والقانون –نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان   

 2017كانون االول  امتحانات

 

Page 2 of 8 

 

  : تخضع لضريبة األمالك املبنّية .6

 .األبنية التي تملكها الدولة أو البلدّيات .أ 

 .األبنية املخّصصة ضمن األراض ي الزراعّية .ب 

 .األبنية املخّصصة إلقامة الشعائر الدينّية .ج 

 .األبنية املؤّجرة من الغير لغايات تجارّية .د 

 .املستعملة مياتم ودور عجزةاألبنية  .ه 

 .األبنية املستعملة من قبل مالكها .و 

 

ف  .7
ّ
 : األمالك املبنّية على الضريبة تتوق

  .أ 
ً
 .إذا كان البناء شاغرا

  .ب 
ً
 أو جزئّيا

ً
 واملستأجر لم يشغله كلّيا

ً
 .إذا كان البناء مؤّجرا

 .إذا زال البناء نتيجة كارثة طبيعّية .ج 

 

عتبر من  .8
ُ
 : من اإليرادات غير الصافية األعباء القابلة للتنزيلت

 .فوائد األموال املنفقة على البناء .أ 

 .نفقات الخدمات املشتركة التي يؤّمنها املالك .ب 

 .إستهالك األبنية أو األقسام املؤّجرة من الغير .ج 

 .تعويض اإلخالء الذي يدفعه املالك للمستأجر .د 

 

 تتولى وزارة املالية الضرائب والرسوم التي يشملها قانون اإلجراءات الضريبية هي التي .9

 تحقيقها وتحصيلها بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية  .أ 

 تحقيقها وتحصيلها باستثناء الرسوم العقارية، .ب 

 تحقيقها وتحصيلها باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية .ج 

 تحقيقها وتحصيلها بما فيها الرسوم الجمركية .د 

 

 عند تعارض أحكام قانون االجراءات الضريبية .10

 مع أحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة تطبق أحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة. .أ 

 مع أحكام املعاهدات الدولية، تطبق أحكام قانون االجراءات الضريبية. .ب 

 وأحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة مع أحكام املعاهدات الدولية، تطبق أحكام املعاهدات الدولية. .ج 

 وأحكام قانون الضريبة على القيمة املضافة مع أحكام املعاهدات الدولية، تطبق أحكام قانون االجراءات الضريبية. .د 

 

 

 يحدد كل قانون ضريبي خاص بنوع معين من الضرائب )اختر املجموعة الكاملة( .11

 تاريخ استحقاق الضريبة و يحدد قانون اإلجراءات الضريبية الواقعة املنشئة للضريبة. .أ 

 لواقعة املنشئة للضريبة و يحدد قانون اإلجراءات الضريبية تاريخ استحقاق الضريبةا .ب 

 الواقعة املنشئة للضريبة و يحدد قانون اإلجراءات الضريبية تاريخ استحقاق بعض أنواع الضرائب. .ج 

 الواقعة املنشئة للضريبة وتاريخ استحقاق الضريبة .د 
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 تاريخ استحقاق .12

 عندما تصبح االبنية منجزة بشكل كامل. :ضريبة االمالك املبنية .أ 

 لدى تحقيق الربح في نهاية السنة املالية للمكلف. :ضريبة الباب األول  .ب 

 صافية. :ضريبة الباب الثالث .ج 
ً
 بتاريخ تحقيق شركات االموال ارباحا

 في مهلة اقصاها شهر من تاريخ إنشاء الصكوك والتوقيع عليها. :رسم الطابع املالي .د 

 

  :التكليف الذاتييخضع لنظام  .13

 املكلفون بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي والربح املقطوع في ما خص نتائج أعمالهم والضرائب التي يتم اقتطاعها. .أ 

 عن كل عقار. 20املكلفون بضريبة األمالك املبنية الذين ال تزيد إيراداتهم عن  .ب 
ً
 مليون ليرة سنويا

 عن كامل العقارات التي يملكونها 20الذين تزيد إيراداتهم عن املكلفون بضريبة األمالك املبنية  .ج 
ً
 مليون ليرة سنويا

 املكلفون برسم االنتقال .د 

 

 تفرض الضريبة على االرباح التجارية باسم األشخاص الحقيقيين واملعنويين، .14

 في الخارج.املقيمين في األراض ي اللبنانية أو في الخارج، على مجموع األرباح التي يحققونها في لبنان و .أ 

 املقيمين في األراض ي اللبنانية، على مجموع األرباح التي يحققونها في لبنان وفي الخارج. .ب 

 املقيمين في األراض ي اللبنانية أو في الخارج، على مجموع األرباح التي يحققونها في لبنان. .ج 

 املقيمين في األراض ي اللبنانية، على مجموع األرباح التي يحققونها في لبنان. .د 

 

 الشرط األساس ي العتبار األرباح قد تحققت في لبنان هو حصول األرباح .15

 من جراء جهد أو نشاط بذل في لبنان, بصرف النظر عن محل اقامة او جنسية الشخص الذي حصل على االرباح. .أ 

 حصل على االرباح.من جراء جهد أو نشاط بذل في لبنان أو في الخارج, بصرف النظر عن محل اقامة او جنسية الشخص الذي  .ب 

 في لبنان. .ج 
ً
 من جراء جهد أو نشاط بذل في لبنان أو في الخارج, على ان يكون الشخص الذي حصل على االرباح مقيما

 في لبنان. .د 
ً
 من جراء جهد أو نشاط بذل في لبنان, على ان يكون الشخص الذي حصل على االرباح مقيما

 

 مقطوعة والزوجة موظفة في مؤسسة  .16
ً
 خاصة, ولديهما اوالد على عاتقهمااذا كان الزوج يتقاض ى أجورا

 % من تنزيل األوالد50تستفيد الزوجة من التنزيل املعطى للعازب وتنزيل الزوج و .أ 

 % من تنزيل األوالد100تستفيد الزوجة من التنزيل املعطى للعازب وتنزيل الزوج و  .ب 

 % من تنزيل األوالد100التنزيل املعطى للعازب و  تستفيد الزوجة من .ج 

 % من تنزيل األوالد50تستفيد الزوجة من التنزيل املعطى للعازب و  .د 

 

 تتناول الضريبة على دخل رؤوس األموال املنقولة )اختر الوعاء الضريبي الكامل( .17

 ن و عادت إلى مقيم فيه.مختلف إيرادات هذه األموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها، متى حصلت في لبنا .أ 

 مختلف إيرادات هذه األموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها، متى حصلت في لبنان أو عادت إلى مقيم فيه. .ب 

 مختلف إيرادات هذه األموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها، متى حصلت في لبنان. .ج 

 إلى مقيم في لبنان.مختلف إيرادات هذه األموال وأرباحها وفوائدها وعائداتها، متى عادت  .د 

 

 في حال تقاض ى الطبيب رواتب وأجور نتيجة عمله في املستوصف وهو يمارس املهنة بشكل مستقل في عيادة خاصة، يتوجب عليه .18

( عن مجموع مقبوضاته من 8أن يقدم التصريح السنوي عن اعماله في العيادة الخاصة قبل اول أذار و التصريح الشخص ي )ر .أ 

 األول من شهر أيار من كل سنة عن السنة السابقةاملستوصف وذلك قبل 
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 أن يقدم التصريح السنوي عن مجموع مقبوضاته في العيادة الخاصة ومن املستوصف وذلك ضمن تصريحه السنوي قبل اول شباط .ب 

اول  ( قبل8أن يقدم التصريح السنوي عن مجموع مقبوضاته في العيادة الخاصة ومن املستوصف وذلك ضمن تصريحه الشخص ي )ر .ج 

 أيار.

( عن مجموع مقبوضاته من 8أن يقدم التصريح السنوي عن اعماله في العيادة الخاصة قبل اول شباط و التصريح الشخص ي )ر .د 

 املستوصف وذلك قبل األول من شهر أيار من كل سنة عن السنة السابقة

 

 ان الضريبة على الدخل بالنسبة للتاجر تفرض: .19

 على عمليات منفردة .أ 

 التاجر خالل سنة على اعمال .ب 

 على اعمال التاجر خالل اول السنة املعتمدة لقفل حاسباته .ج 

 

 الودائع في املؤسسات املالية وفي املصارف هي: .20

 الرأسمال املكتتب به من قبل املساهمين  .أ 

 االموال االحتياطية  .ب 

 االموال املتلقاة من الجمهور  .ج 

 كان شكلها من مصارف اخرى التي يستحصل عليها من املصرف بمثابة قروض ايا االموال  .د 

 

 يجوز لخبير املحاسبة القيام باألعمال التالية : .21

 أ. إعداد دراسات إحصائية في مؤسسة خاصة يعمل كمستخدم فيها.

 وتسجل في النقابة.
ً
 ب. تأسيس شركة مع خبراء محاسبة على أن يتضمن عقد الشراكة خطيا

 النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارتها.ج. القيام بأعمال مهنية لدى شركة تربطه أواصر 

 ج. وضع دراسة جدوى إقتصادية ملشاريع شركات يتولى تدقيق بياناتها املالية.

 

 يعين مفوضو املراقبة لدى املصرف التجاري بقرار من جمعية املساهمين ملدة ثالث سنوات: .22

 تعيين غيرهم من املحكمة املختصة بناء على طلب من ثلث املساهميناتخاذ قرار جمعية املساهمين العمومية ويمكن  من تاريخ أ 

من تاريخ اتخاذ قرار جمعية املساهمين العمومية ويمكن تعيين غيرهم بقرار من املحكمة املختصة بناء على اعتراض مجموعة املساهمين  ب 

 الذين يمتلكون ثلث راسمال املصرف التجاري.

لعمومين التي تنظر في حسابات السنة الثالثة ويمكن تعيين غيرهم بقرار من املحكمة املختصة بناء على من تاريخ انعقاد جمعية املساهمين ا ج 

 طلب مجموعة من املساهمين يمثلون عشرة باملئة على األقل من رأسمال املصرف.

الذين تعينهم املحكمة املختصة اال بانتهاء من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة وال يجوز اقالة املفوضين  د 

 مدة واليتهم.

 

حصول نزاع حول  عند متابعة إجراءات التحصيل الجبري عند حصول نزاع حول صفة الورثة أو أصحاب الحق أو تعذر تحديدهم. وفي حال .23

 صفة الورثة:

 مرور شهرين من تاريخ تقديم الطلب.جاز لإلدارة الضريبية تعيين خبير ملتابعة إجراءات التحصيل الجبري بعد  أ 

 طلب.جاز لإلدارة الضريبية تعيين ممثل ملتابعة إجراءات التحصيل الجبري بعد تعيين هذا املمثل أو بعد مرور أربعة أشهر منذ تاريخ تقديم ال ب 

ل أو بعد مرور ثالثة أشهر منذ تاريخ تقديم جاز لإلدارة الضريبية طلب تعيين ممثل للورثة ومتابعة إجراءات التحصيل الجبري بعد تعيين هذا املمث ج 

 الطلب.
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 يم الطلب.جاز لإلدارة الضريبية تعيين ممثل للورثة ومتابعة إجراءات التحصيل الجبري بعد تعيين هذا املمثل أو بعد مرور ستة أشهر منذ تاريخ تقد د 

 

 :باالولوية على امتياز الخزينة تتمتع األموال غير املنقولة املؤمنة واملرهونة واألموال املنقولة املرهونة .24

 متى كانت مودعة بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة أ 

 بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة ب 
ً
 متى كان تسجيلها مثبتا

 بتاريخ صحيح يلي تاريخ تسجيل امتياز الخزينة. ج 
ً
 متى كان تسجيلها أو إيداعها مثبتا

 بتاريخ صحيح سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة.متى كان تسجيلها او ايداعها  د 
ً
 مثبتا

 

 تسري غرامات التأخير في الدفع في حاالت التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحاالت التي تكلف فيها اإلدارة الضريبية بضريبة إضافية: .25

 من تاريخ ابتداء مهلة الدفع األساسية، وفي الحاالت التي تلزم فيها  أ 
ً
 من تاريخ انتهاء املهلة إعتبارا

ً
القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: إعتبارا

 املحددة للدفع.

من تاريخ انتهاء  اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع األساسية، وفي الحاالت التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا ب 

 املهلة املحددة للدفع.

 من تاريخ بداية املهلاع ج 
ً
 من مهلة الدفع األساسية، وفي الحاالت التي تحدد القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا

ً
 ة املحددة للدفع.تبارا

 من تاريخ انتهاء املهلة املحددة : اعتبااعتبارا من تاريخ فترة الدفع األساسية، وفي الحاالت التي تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة د 
ً
را

 للدفع.

 

 املجموعة الثانية :

   :%(14) أجب بصح او خطأ

ود نصيبها إلى يعطى ثلث املعاش التقاعدي الذي كان يستفيد منه خبير املحاسبة املتقاعد املتوفي للزوجة األولى ويسقط حقها في املعاش حال زواجها ويع  -1

 صندوق التقاعد.

 

 املعايير الدولية وحسب املستويات الع يتولى -2
ً
املية ووضعها مجلس نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان إعداد املبادىء املحاسبية وقواعد التدقيق وفقا

 موضع التنفيذ بقرار من الجمعية العمومية.

 

 خارج جدول الخبراء املعمول به لدى وزارة املالية. ان تكلف احد خبراء املحاسبة من فنيةال يمكن للمحكمة من اجل معاينة واستشارة  -3

 

 مفوض املراقبة االضافي لدى الشركة تعينه الجمعية التاسيسية لهذه الشركة والحمعيات العمومية الالحقة. -4

 

تنفيذه من قبل نشره في الجريدة يجوز تخفيض راسمال الشركة مع االحتفاظ بحقوق الغير، وان قرار الجمعية العمومية القاض ي بالتخفيض يجوز  -5

 الرسمية.

 

 شركات األوف شور املحصور نشاطها خارج لبنان تدفع ضريبة الدخل على الرباح اسوة بباقي الشركات العاملة في لبنان. -6
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 على األ إن التعديل الذي يطرأ على القوانين الضريبية، ال سيما معدال  -7
ً
 قد حصلت قبل تاريخ التعديل. رباح التي تكون ت ضريبة ال يسري مبدئيا

 

 عن أعمال املراقبة التي قام بها  3شركات املالية وفي املصارف من جمعية املساهمين العمومية ملدة يعين مفوض املراقبة في ال -8
ً
سنوات وعليه أن يضع تقريرا

 سنوات. 3ونتائجها بنهاية واليته املمتدة 

 

 ملسجل في الضمان اإلجتماعي والذي يقوم رّب عمله بتسديد اإلشتراكات عنه ال يستفيد بالتالي من تقديمات الصندوق.إّن األجير األجنبي العامل في لبنان وا -9

 

تحديد توافر شروط اخضاعها للضريبة على القيمة املتشابهة أو املترابطة لاألنشطة  وأذي تحققه الشركات ذات األعمال يجمع مجمل رقم األعمال ال -10

 املضافة.

 

قيمة الضريبة املتوجبة و  قيمة الضريبة املدفوعة من قبله الحاصلة بينقامت اإلدارة الضريبية مباشرة بإستيفاء مبالغ متوجبة على مكلف من الزيادة  -11

 عليه.

 

شركة اجنبية مركزها روما لتأمين تعتبر املؤسسة الصناعية الخاضعة للضريبة على القيمة املضافة مسؤولة بالتكافل والتضامن عن املبالغ املدفوعة ل -12

 أعمال الصيانة وتدريب العاملين لديها.

 

 عالمات 8 عالج السؤال التالي :

الذي استمر بإستثماره وصّرح عن نتائج أعمال السنة  1/4/2010تنازل السيد سعيد عن مؤسسته التجارية نشاطها )مطعم فئة ثالثة( إلى السيد سامي بتاريخ 

 .2010املالية العائدة للعام 

 .2006و  2007و  2008و  2009إال أنه فوجىء بتكليفه لوحده بضرائب متوجبة عن أعمال األعوام 

 ما هو برأيك املعالجة القانونية للحالة املعروضة.

 

 عالمة كل مسألة( 16) :املجموعة الثالثة

 عالمة كل مسألة( 16) سائل التالية من امل 4من  3عالج 

    :املسألة األولى

 لحساب النتيجة في ل.ل. وبلغت األ  150.000.000ش.م.ل. برأس مال وقدره زدهار تم تأسيس شركة اال  30/6/2015تاريخ ب
ً
مبلغ  31/12/2015رباح وفقا

 بأنها تتضمن الحسابات التالية : 31/12/2015ل.ل. . فهل هذه األرباح هي األرباح الخاضعة للضريبة إذا علمت من البيانات املالية في  52.500.000

 مصاريف شخصية ألحد الشركاء. -1

 ضمان اإلجتماعي.امات للغر  -2

 هبات وتبرعات لجمعية خيرية ليست ذات منفعة عامة. -3

 أنصبة أرباح من شركات مساهمة لبنانية. -4

 نفقات سفر إلى الخارج لرئيس مجلس اإلدارة لإلستجمام. -5

 % من قيمة الرواتب األساسية املدفوعة له. 5تعويض تمثيل للمدير العام يساري  -6

 تمارس فيه املهنة.حل الذي بدل إيجار امل -7
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 فوائد القروض املعقودة مع الغير في سبيل العمل. -8

 بدل تأمين العّمال واملستخدمين ضد حوادث العمل. -9

 ضرائب ورسوم بلدية. -10

 بهم قبل حكم اإلفالس.إحتياطات مأخوذة لزبائن مشكوك  -11

 تبرعات وهبات للدولة اللبنانية بدون وجود مرسوم قبول الهبة. -12

 كها بالفعل.ثبت هالمؤونات ديون مستحقة  -13

 فوائد على رأس املال. -14

 ضرائب ورسوم مستحقة لدولة أجنبية. -15

 نفقات اإلعالن والدعاية التجارية. -16

 خسائر مؤسسة واقعة في الخارج. -17

 إيرادات أمالك مبنية. -18

 أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع سيارة نقل تخص الشركة. -19

 

 :حدد

 الحسابات الواجب إضافتها إلى األرباح. -

 الحسابات الواجب تنزيلها من األرباح.  -

 ضمن النتيجة املحاسبية.الحسابات املقبولة  -

 

 عالمات( 8) :املسألة الثانية

إلى تسجيلها في السجل التجاري الخاص ولم يسجل نفسه  يعمدلم  Hop’sأنشأ سمير مؤسسة تجارية تعاطى من خاللها العمل التجاري تحت إسم معين 

 كتاجر في السجل العام.

 مؤسسة تجارية تعاطى فيها تجارة مختلفة تحت اإلسم نفسه وسجلها في السجل التجاري.بتاريخ الحق أنشأ نبيل 

 منعه من
ً
 اإلسم التجاري. استعمال تقدم سمير بدعوى بوجه نبيل طالبا

 أجاب نبيل بأن الدعوى مردودة لألسباب التالية :

 باإلستعمال السابق. يعتدامللكية على اإلسم وال إن التسجيل في السجل التجاري هو الذي يولي حق  -1

 أو التاجر غير مسجل، ال يمكنه التذرع بصفته هذه تجاه الغير. -2
ً
 إن مالك اإلسم يجب أن يكون تاجرا

  هذا األخير.  إن التجارة التي يمارسها سمير تتطلب رخصة صادرة عن وزارة اإلقتصاد ولم يستحصل عليها -3

 

 على كل من اعالج هذه املسألة 
ً
 سباب املثارة.أل وأعطي جوابا

 

 :ةالثالث سألةامل

ص على الشكل ة وتوزعت الحصبرأسمال مقداره عشرة ماليين ليرة لبنانية موضوعها تجارة األلبس –ج  –ب  –تأسست شركة تضامن بين ثالث شركاء أ 

 :التالي

 حصة للشريك أ. 600
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 حصة للشريك ب. 200

 حصة للشريك ج. 200

 لها له صالحيات تسيير أعمال الشركة. "أ"عّين في نظام الشركة الشريك وقد 
ً
 مديرا

.بدأت الخالفات بين الشركاء وللحؤول دون حّل الشركة وافق "أ" و "ب" أن يتنازل "ج" عن حصته إلى "د" وجرى الشهر )النشر( في السجل الت
ً
 جاري أصوال

 في عّدة مناطق. وبعد هذه التبدالت إزدهرت أعمال الشركة وفتحت لها
ً
 فروعا

 لألصول.
ً
 إال أن هذا االستبدال لم ينشر في السجل التجاري وفقا

ً
 جديدا

ً
 جرى عزل املدير "أ" النظامي وعّين مديرا

 أشهر من تاريخ العقد. 6عمد الشريك "أ" إلى توقيع اتفاقية شراء كمية من األلبسة بمبلغ عشرة ماليين ل.ل. تدفع بعد فترة 

، له الحق التعاقد بإسم الشركة.بتاريخ اإلست
ً
 حقاق، تمنعت الشركة عن الدفع بحجة أن الشريك "أ" بتاريخ توقيع العقد لم يعد مديرا

 

 حّدد من يسأل عن هذا الدين، وهل الشركة ملزمة تجاه الشخص الثالث املتعاقد أن تدفع قيمة الدين؟ في حال اإليجاب بّرر جوابك. -

 الشريك "د" بإيفاء الدين عن الشركة وملاذا؟ وإلى أي مدى وفي حال انسحابه من الشركة هل يسأل عن الدين بالرغم من ذلك.هل من الجائز مالحقة  -

 

     :املسألة الرابعة

 مع سفارة قيمة املضافة نشاطها الرئيس ي دراسات وتعهدات يملكها السيد سعيد ى الوقعت مؤسسة تجارية خاضعة للضريبة عل 1/1/2016بتاريخ 
ً
عقدا

 مليون ل.ل. 750بقيمة  في لبنان إحدى الدول األجنبية لترميم مبنى من مباني السفارة

 ضريبة على القيمة املضافة.مؤسسة فردية أخرى غير مسجلة في العمال املتعلقة باألشغال الهندسية إلى اال قام السيد سعيد بتلزيم 

 مليون ليرة لبنانية. 160بقيمة  10/1/2016بتاريخ وتم توقيع العقد بين السيد سعيد والسيد حليم 

 وقبض الثمن بالتاريخ نفسه. 1/3/2016وتم إستالم الدراسة بتاريخ 

 تحدث عن رسم الطابع املالي ونوعه وفرضه في الحاالت املعروضة. -

 تحدث عن الخضوع للضريبة على القيمة املضافة وتناول حالة مؤسسة السيد حليم. -

 استحقاق الضريبة على القيمة املضافة وحاالت فرضها.تحدث عن اسس  -

 

 سعيد                      
ً
 حظا

ً
 ا


