
 الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019كانون االول  امتحانات  
 

 %)39أسئلة متعددة اإلجابات (  أوالً :

 عند قیام أحد أعضاء النقابة بأعمال ال تلیق بالمهنة وتمس بكرامتها: .1
 معینة. یحال أمام مجلس التأدیب من قبل النقیب وتفرض بحقه عقوبة اللوم أو التوقف عن العمل لمدة .أ 
یحال أمام مجلس التأدیب من قبل مجلس النقابة فوراً  وقد تفرض بحقه عقوبة اللوم أو التوقف عن العمل لمدة ال  .ب 

 تقل عن سنة.
 یحال أمام مجلس النقابة بعد إجراء تحقیق في المخالفة المنسوبة إلیه ویفرض بحقه عقوبة التنبیه أو اللوم. .ج 
س النقابة بعد إجراء تحقیق في المخالفة المنسوبة یجریه النقیب باإلشتراك یحال أمام مجلس التأدیب من قبل مجل .د 

 مع أحد مجلس النقابة.
 

 انتهت مهمته: اً عندما یخلف خبیر المحاسبة خبیراً  آخر  .2
یحق له أن یبدأ مهمته شخصیاً  أو بواسطة وكالء له في مكتبه على أن یتقید بالواجبات السلوكیة المرعیة في  .أ 

 النقابة.
 یبدأ مهمته مباشرة بصفته الشخصیة مع مراعاة المحافظة على أسرار الخبیر الذي خلفه. .ب 
 یبدأ مهمته بمساعدین له على أن یستوضح الخبیر الخلف عن أسباب إنتهاء مهمته. .ج 
 یتولى المهمة بواسطة مكتبه وعلى مسؤولیته على أن یتقید بإستیضاح الخبیر السلف عن أسباب إنتهاء مهمته. .د 

 
 لخبیر المحاسبة المتقاعد أن یزاول المهنة:یجوز  .3

 لمدة معینة قالبة للتجدید بموجب إذن خاص من لجنة إدارة صندوق التقاعد. .أ 
 لمدة معینة قابلة للتجدید بموجب إذن خاص من لجنة إدارة صندوق وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. .ب 
 لصندوق.لمدة معینة غیر قابلة للتجدید بموجب إذن خاص من لجنة إدارة ا .ج 
 لمدة ال تزید عن خمس سنوات بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. .د 

 
 ال یستفید من معاش التقاعد الذي كان یستفید منه خبیر المحاسبة المتقاعد المتوفي: .4

 الوالدان ولو لم یكن لهما من معیل غیر خبیر المحاسبة المتوفي. .أ 
 من عمرهم. ةالذین لم یبلغوا الثامنة عشر األوالد الشرعیون  .ب 
 الزوجة الثانیة في حال عدم طالق الزوجة األولى .ج 
 قبل استحقاق التقاعد بتسع سنوات ولم یبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم. األوالد المتبنون .د 
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 على خبیر المحاسبة إحترام السریة المهنیة ویمكنه: .5
 الشركة حیث یعمل.كشف المعلومات السریة داخل المكتب أو  .أ 
 كشف المعلومات السریة التي تم جمعها بنتیجة العالقات المهنیة والعملیة لمصلحة العمیل. .ب 
 كشف المعلومات السّریة التي تم جمعها بنتیجة العالقات المهنیة في حاالت الشراكة الطویلة األمد. .ج 
ملیة خارج المكتب أو للشركة المستخدمة لحمایة والع كشف المعلومات السّریة التي تم جمعها بنتیجة العالقات المهنیة .د 

 مصالح الخبیر المهنیة في الدعاوى القانونیة.
 

 :بصورة دائمة تعفى من ضریبة األمالك المبنیة .6
 األبنیة التي تملكها المؤسسات العامة ولو كانت مؤجرة. .أ 
 األبنیة المخصصة القامة الشعائر الدینیة حتى ولو كانت مؤجرة .ب 
 تملكها الدولة او البلدیات حتى ولو كانت مؤجرة.التي األبنیة  .ج 
 حتى ولو كانت مؤجرة. أبنیة المیاتم ودور العجزة .د 

 

 یعتبر الشریك في الملكیة الشائعة: .7
 لعقار.اللضریبة المفروضة على بمدیناً   .أ 
 مدیناً  بالضریبة المفروضة باسمه وكافًال الضریبة المفروضة بأسماء شركائه اآلخرین. .ب 
 بالتضامن للضریبة المفروضة على العقار.مدیناً   .ج 
 كافالً  إلیرادات اإلستثمار في حال عدم دفعها من المدین. .د 

 

 ال یعتبر صاحب حق اقتصادي للشركة كل شخص طبیعي: .8
 یملك أكثریة حقوق التصویت. .أ 
 یشغل منصب في اإلدارة العلیا. .ب 
 % من أسهم الشركة.60یملك  .ج 
 % من أسهم الشركة. 15یملك  .د 

 

 إلى اسم: 27/10/2018كیة األسهم لحامله أو األسهم ألمر التي لم یتم استبدالها بأسهم اسمیة بعد تاریخ تنتقل مل  .9
 المساهمین اآلخرین. .أ 
 حملة األسهم اإلسمیة. .ب 
 الدولة اللبنانیة. .ج 
 أعضاء مجلس اإلدارة. .د 
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 ترقیم الدفاتر التجاریة وتوقیعها:  .10
 التجاریة. ةالرقمي یجب أن ترقم من قبل المحكمإن الدفاتر التجاریة الممسوكة بواسطة التطبیق  .أ 
 إن الدفاتر التجاریة الممسوكة بطریقة یدویة یجب أن ترقم من قبل المحكمة التجاریة. .ب 
 إن الدفاتر التجاریة الممسوكة بطریقة یدویة یجب أن ترقم وأن یعلم علیها ویوقعها رئیس المحكمة اإلبتدائیة.  .ج 
واسطة التطبیق الرقمي یجب أن ترقم وأن یعلم علیها ویوقعها رئیس المحكمة إن الدفاتر التجاریة الممسوكة ب .د 

 اإلبتدائیة.
 

 یعاقب كل من أقدم أو حّرض أو تدخل أو اشترك في عملیات تبییض األموال:  .11
 بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة. .أ 
 بالحبس من ثالث سنوات إلى سبع سنوات. .ب 
 بییض.بغرامة تساوي قیمة المبلغ موضوع عملیة الت .ج 
 بالحبس من ثالث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة ال تزید عن مثلي المبلغ موضوع عملیة التبییض. .د 

 

على المحاسبین المجازین عند تنفیذهم معامالت لصالح عمالئهم یشتبهون بأنها تتعلق بتبییض أموال أو بتمویل   .12
 إرهاب فوراً  اإلبالغ عنها إلى:

 القضاء المختص. .أ 
 المالیة.النیابة العامة  .ب 
 مجلس النقابة. .ج 
 رئیس هیئة التحقیق الخاصة. .د 

 

 یمكن للمؤسسة بالنسبة للعقارات المخرجة عن نطاق ضریبة األمالك المبنیة أن تنزل من أرباحها الصافیة:  .13
 بدل القیمة التأجیریة لهذه العقارات. .أ 
 اإلستهالكات القانونیة لهذه العقارات. .ب 
 القانونیة.القیمة التأجیریة واإلستهالكات  .ج 
 األمالك المبنیة المسددة عن هذه العقارات. ةضریب .د 

 

 یسقط بمرور الزمن ویتالشى حق الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي: .14
 التقدیمات المقبوضة من دون وجه حق بعد مرور سنتین من تاریخ قبضها.في  .أ 
 .من دفعه بعد مرور سنة واحدة الخدمةتعویض نهایة الخدمة المدفوع تعسفیاً  بإستعمال حق الصرف من في  .ب 
 التقدیمات المقبوضة من دون وجه حق بعد مرور سنتان من تاریخ علم الصندوق بعدم توجبها.في  .ج 
 التقدیمات المقبوضة من دون وجه حق بعد مرور سنة من تاریخ قبضها.في  .د 
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 ال یخضع لقانون الضمان اإلجتماعي:  .15
 ؤسسة لها فیه مركز رئیسي أو فرع .االجراء اللبنانیون المتعاقدون في لبنان مع م .أ 
 الطالب اللبنانیون أو الذین یحملون جنسیات تحت الدرس. .ب 
 األجراء األجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جاریة في الخارج مع مؤسسات أجنبیة. .ج 
ذا اثبت األجراء األجانب العاملون على األراضي اللبنانیة بموجب عقود جاریة في الخارج مع مؤسسات أجنبیة ا .د 

 رّب العمل أنهم یستفیدون في بلد تنظیم العقد أو في بلدهم من تقدیمات إجتماعیة مماثلة.
 

 ال یلغى تعویض المرض:  .16
 لیه بطریقة الغش.حصل عاستكان قد الناتج عن طارىء عمل  .أ 
 الوفاة الناتجة عن مرض مهني.في حال  .ب 
 انقطاع كسب المضمون.العجز المؤقت عن العمل بسبب خطأ مقصود یؤدي إلى في حال  .ج 
 العجز المؤقت عن العمل بسبب المرض ویؤدي إلى قطع كسب المضمون.في حال  .د 

 
 الطابع المالي احدى الكتابات أدناه:رسم  قانون قال یقصد بالصكوك، من أجل تطبی  .17

 االتفاقات والعقود والتعهدات والكفاالت. .أ 
 االقرارات والتنازالت. .ب 
 .اتذاكر النقل على أنواعه .ج 
 التذاكر والبطاقات الخاضعة لضریبة المالهي. .د 

 
ان انصبة االرباح التي تحصل علیها شركات اموال لبنانیة نتیجة حیازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانیة   .18

 :اخرى
، وهي غیر خاضعة عند اعادة االول تنزل من قیمة وارداتها الخاضعة للضریبة المنصوص علیها في الباب .أ 

 .للضریبةتوزیعها 
، لكنها خاضعة عند اعادة االول المنصوص علیها في البابال تنزل قیمتها من الواردات الخاضعة للضریبة  .ب 

 .توزیعها للضریبة
، لكنها تبقى خاضعة عند اعادة االول المنصوص علیها في البابتنزل قیمتها من وارداتها الخاضعة للضریبة  .ج 

 .توزیعها للضریبة
، لكنها غیرخاضعة عند اعادة االول المنصوص علیها في الباب داتها الخاضعة للضریبةتنزل قیمتها من وار  ال .د 

 .توزیعها للضریبة
 

Page 4 of 12 
 



 الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019كانون االول  امتحانات  
 

  ،وسواء كان البیع اجباریا او اختیاریا ،سواء جرى ذلك مجانا او ببدل ،في حالة تفریغ المؤسسة الى الغیر .19
 .عن تأدیة الضرائب المترتبة عن السنة الجاریة والسنین التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني یعتبر البائع مسؤوال .أ 
عن تأدیة الضرائب المترتبة عن السنة الجاریة والسنین التي لم تسقط بمرور الزمن  سؤوالمیعتبر الشاري  .ب 

 .القانوني
  .السابقةالجاریة والسنین  یعتبر البائع والشاري مسؤولین عن تأدیة الضرائب المترتبة عن السنة .ج 
یعتبر البائع والشاري مسؤولین بالتضامن عن تأدیة الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجاریة والسنین  .د 

 .التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني
 

لومات المتوفرة في حال إعالن إفالس المكلف، تزود المحكمة الناظرة باإلفالس وزارة المالیة بجمیع المستندات والمع  .20
 :لدیها

  .دائرة االلتزام الضریبي بدرس أعماله وٕابالغ النتیجة إلى المالیةتقوم اإلدارة  .أ 
 وٕالى الجهات المعنیة.  وزارة المالیةعماله وٕابالغ النتیجة إلى تعین المحكمة خبیرا من قبلها لدرس أ .ب 
 . المحكمة وٕالى الجهات المعنیةتقوم اإلدارة الضریبیة المختصة بدرس أعماله وٕابالغ النتیجة إلى  .ج 
 المفلس.بدرس أعماله وٕابالغ النتیجة إلى  تقوم اإلدارة  .د 

 
 :یجیزه القانونبحسب ما یحق للمكلف أن یطالب باسترداد الضریبة   .21

 نشأ خاللها حق االسترداد. یالسنة التي  بما فیهاسنوات  ثالثضمن مهلة  .أ 
 خاللها حق االسترداد. نشأیالسنة التي  بما فیهاضمن مهلة أربع سنوات  .ب 
 نشأ خاللها حق االسترداد.یبع سنوات تلي انتهاء السنة التي ضمن مهلة أر  .ج 
 نشأ خاللها حق االسترداد.یسنوات تلي انتهاء السنة التي ثالث ضمن مهلة  .د 

 
في حال لم یحدد القانون مهلة خاصة إلجراء ما أو تنفیذ موجب معین، تعطي اإلدارة الضریبیة للمكلف مهلة لهذه   .22

 :الغایة تتناسب مدتها 
 أیام عمل. سبعةشرط أن ال تقل هذه المهلة عن نوع اعمال المنشأة مع   .أ 
 .عمل أیام عشرة عن المهلة هذه تقل ال أن شرط الموجب تنفیذ مع بیئة المنشأة أو .ب 
 مع طبیعة اإلجراء أو تنفیذ الموجب شرط أن ال تقل هذه المهلة عن ثالثة أیام عمل. .ج 
 ة أیام عمل.خمسالموجب شرط أن ال تقل هذه المهلة عن  قدراتاإلجراء أو  حجممع  .د 
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 الطابع لرسم إذا كانت الصكوك أو الكتابات تتضمن عدة أحكام وبنود، وكان كل حكم منها أو بند یخضع أصال ً   .23
 النسبي، فإن الرسم یترتب:

االحكام والبنود   كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت مبلغ ورد في اي من االحكام والبنود اذا اكثر  اساسعلى  .أ 
 ومتممة لبعضها البعض متالحمة

نود االحكام والب  كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت مبلغ ورد في اي من االحكام والبنود اذا اقل  اساسعلى  .ب 
 .ومتممة لبعضها البعض متالحمة

في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع  كل حكم او بند على حدةفي للمبلغ من قبل خبراء  اساس تقییم على  .ج 
  .والتالحم االنفة الذكر

في حال توفر شروط وحدة الموضوع  كل حكم او بند على حدةفي للمبلغ من قبل خبراء  اساس تقییم على  .د 
 .ة الذكرالتالحم االنف

 
النسبي الذي یترتب على االسهم والسندات التي تقرر  على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي  .24

 :اصدارها
الجمعیة التأسیسیة الذي یتضمن االكتتاب بكامل االسهم  االجتماع فيتاریخ  في مهلة ثالثة اشهر اعتبارا من .أ 

 .مهمتهمبالمراقبة  يمفوض، وقبول وتعیین اعضاء مجلس االدارة
الجمعیة التأسیسیة الذي یتضمن االكتتاب بكامل االسهم  االجتماع فيتاریخ  اشهر اعتبارا من ستةفي مهلة  .ب 

 مهمتهمبالمراقبة  يمفوض، وقبول وتعیین اعضاء مجلس االدارة
عند اقرار  الجدیدةالعادیة الذي یثبت االكتتاب باالسهم  غیر الجمعیة العمومیة تعیینمن تاریخ  شهرفي مهلة  .ج 

 .زیادة رأس المال
العادیة الذي یثبت التحقق من االكتتاب باالسهم  في مهلة اسبوع من تاریخ محضر الجمعیة العمومیة غیر .د 

 .عند اقرار زیادة رأس المال الجدیدة
 

خص أصبح وارثاً  له إن األموال المنقولة وغیر المنقولة التي یهبها المورث خالل السنتین اللتین تسبقان وفاته إلى ش  .25
 تعتبر من أجل تصفیة الرسم:

 كأنها انتقلت مع سائر عناصر التركة في یوم الوفاة. .أ 
 تستبعد من التركة. .ب 
 یضاف نصف قیمة هذه األموال إلى تركة المتوفي. .ج 
 ال تخضع هذه األموال سوى للرسم المقطوع. .د 
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ات ضریبیة تؤثر على مطرح الضریبة وتخص مكلفًا یحظر على موظف اإلدارة الضریبیة القیام أو المشاركة بأیة إجراء .26
 معینًا، في الحاالت التالیة:

  بین المكلف والموظف، الرابعةفي حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة  .أ 
 في حال وجود مصلحة مادیة بین الموظف والمكلف أو بین أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة، .ب 
 والموظف، المكلف بین الثالثة الدرجة حتى قرابة صلة وجود حال في .ج 
 الثانیة، الدرجة حتى أقربائهما أحد بین أو والمكلف الموظف بین مادیة مصلحة وجود حال في .د 

 
 %)15( صح أم خطأ :ثانیا ً 

 یعین لدى المصارف مفوض مراقبة إضافي من قبل المحكمة. .1
 وانتقال ذمتها المالیة إلى الشركة المستفیدة.یؤدي إندماج الشركات أو أنشطارها إلى حّل الشركة الزائلة بعد تصفیتها  .2
 إن الجمعیات العمومیة المختصة في الشركات المعنیة بالدمج هي صاحبة القرار النهائي في عملیة الدمج. .3
للنائب العام التمییزي أن یخابر مباشرةً  السلطات األجنبیة بغیة طلب معلومات أو اطالع على تفاصیل تحقیقات التي  .4

 التحقیق الخاصة، في معرض قانون مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرهاب، قد قامت بها.تكون هیئة 
 .1/4/2021التطبیق الرقمي إلزامیًا إعتباراً  من تاریخ  بواسطةة یصبح مسك الدفاتر التجاری .5
 یعتبر تقلید السلع والغش في اإلتجار بها من جرائم تبییض األموال. .6
نال العدد األكبر من مركز المرشح الذي الذي إنتخبه أعضاء المجلس یشغل الالنقابة شغر مركز أمین سّر مجلس إذا  .7

  .إنتخابات آخر األصوات من الفائزین في
األجنبي أن یكون عضواً  في النقابة ویحق له التصویت في الجمعیة العمومیة والترشح لمجلس  المحاسبة لخبیریجوز  .8

 النقابة.
 أي عمل تجاري سواءً  مباشرةً  أو عبر وسطاء.ال یجوز لخبیر محاسبة ممارسة  .9

ق لها مبلغ من المال یساوي مجموع معاشاته عن (المتوفي) عند زواجها ویستح یسقط حق األرملة بمعاش المضمون  .10
 ثالث سنوات.

ذا یجاز للمصارف استیفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقداً  عن الوثائق والمستندات التي تصدرها وتؤدي حاصل ه  .11
 الرقم اسبوعیاً  خالل ثالث أیام عمل إلى اإلدارة المالیة المختصة مرفقاً  بالبیانات الالزمة.

إذا تضمن العقد بنداً  جزائیاً  یستوفي رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة لهذا البند الجزائي عند احتساب رسم   .12
 الطابع النسبي.

غیر المادیة على أقساط سنویة لضریبة إستهالك األصول الثابتة لخاضعة لتعتبر عبئاً  ینزل من واردات المكلف ا .13
 متساویة.

 ال تخضع لضریبة االمالك المبنیة االراضي الفضاء كافة بما فیها تلك المستعملة لغایات استثماریة غیر زراعیة.  .14

Page 7 of 12 
 



 الضرائب والقانون  -نقابة خبراء المحاسبة المجازین في لبنان 

2019كانون االول  امتحانات  
 

 لمستوردة فقط. خضع لرسم الطابع المالي البیانات الجمركیة المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد ات  .15
 إذا تضمن العقد بنداً  جزائیاً  فال یستوفي رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في البند الجزائي. .16
ان یطلب إعادة تسجیله بعد  یمكنه إذا صدر قرار تأدیبي بحق أحد أعضاء النقابة بشطب اسمه في جدول النقابة  .17

 مرور سنة على سنة على رفض طلبه للمرة الثالثة على التوالي.
 غیر الممارس بتقدیم خدمات مهنیة وٕانما یمنع علیه أي ظهور علني یختص بشؤون النقابة.یحق للخبیر   .18
اإلجتماع استثنائیاً  كلما رأى یمثل النقیب النقابة أمام القضاء على إختالف أنواعه ودرجاته ویدعو مجلس النقابة إلى  .19

 ذلك ضروریاً  وهو الذي یوقع على العقود والوثائق ویحل النزاعات الناشئة بین أعضاء النقابة.
ال یمكن إعادة تدقیق فترة ضریبة مدققة سابقاً  إال في حالة ورود معلومات جدیدة تؤثر على إحتساب قیمة الضریبة  .20

 فقط.المتوجبة وضمن نطاق هذه المعلومات 
ش التقاعد لخبیر المحاسبة ال یمكن التفرغ عنه وال یحجز ألنه مخصص لتأمین المعیشة غیر أنه یمكن الحجز امع .21

 علیه لغایة النصف فقط إذا كان ألصوله أو فروعه.
تشیید بناء في عقار ال یملكه واستثماره بالتأجیر ي أو معنوي یقوم من دون وجه حق بالمستثمر هو كل شخص طبیع .22

 لغیر أو باإلشغال الذاتي.من ا
 حصص في شركة توصیة بسیطة. تملك شركة هولدنغل یمكن .23
 تملك العقارات عن طریق اإلرث وفرزها وبیعها یعتبر من األعمال المدنیة غیر التجاریة.إن  .24
 یعّین مفوضو المراقبة لدى المصارف لمدة سنتین. .25
الفاعلین الرئیسین مفوضو المراقبة لدى المصارف الذین یعتبر شركاء وتطبق علیهم نفس العقوبات التي تطبق على  .26

 یكونون، عن قصد أو عن أعمال، قد أخلوا بواجباتهم المحددة في القانون.
 یستحق رسم االنتقال ویحتسب بتاریخ تقدیم التصریح. .27
 تسقط بمرور الزمن رسوم اإلنتقال بعد عشر سنوات على وفاة المورث. .28
 لحیاة من عناصر التركة.ال تعتبر عقود التأمین على ا  .29
 تحدد الغرامة المتعلقة بمخالفات رسم الطابع المالي بعشرة أضعاف قیمة الرسم ویمكن تخفیضها إلى خمسة أضعاف. .30

 

  المسائلثالثاً :

 %)8( 1المسألة #
وتصدیر ارة االلبسة استیراد جموضوعها تسیس شركة محدودة المسؤولیة ش.م.م. أكل من نبیل وسمیر ورامي على تاتفق 

من بین الشركاء القاصر و  ا اصدار االسهم والسنداتبرأسمال بلغ عشرة مالیین لیرة لبنانیة. وورد بند في نظام الشركة یجیز له
 في الشركة.  رامي ویبلغ الخامسة عشرة من العمر، وهو ابن نبیل الشریك
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 ة قدموا حصص نقدیة.اریة والبقیجكحصة في حین قدم سمیر مؤسسته التقدم نبیل عمله في الشركة 
 ذو توقیع خاص ولم یصادق علیه اصوًال ولم یسجل لدى المرجع المختص. عقد  الشركةبقي 

وزعت الحصص بین الشركاء وتعین عدد حصص كل منهم واتفق على ایداع المبالغ المدفوعة لدى أحد المصارف وعلى 
 ها لدى المرجع المختص.أنه یجوز لمدیر الشركة ان یسحب المبالغ المودعة حتى قبل تسجیل

 أعِط رأیك حول كل نقطة من النقاط المطروحة والمتصلة بمدى صحة الشركة وآلیة تأسیسها وما ورد في نظامها.  .1
مدى  ات المحدودة المسؤولیة ش.م.م.حسب رأیك باالستناد الى االحكام القانونیة التي ترعى تأسیس الشرك ناقش .2

وما هي واجبات الدائنین تجاه  تحمل هذه الشركة عبء دیون المؤسسة التجاریة التي قدمها سمیر كحصة في الشركة
 ؟حفاظاً  على دیونهم عملیة تقدیم المؤسسة كحصة في الشركة

   هل بامكان مالك العقار الذي انشئت فیه المؤسسة التجاریة ان یمارس حق االفضلیة في تملك هذه المؤسسة؟ .3
 

 %)6( 2المسألة #
ال وانه ترصد له مى بأنه یسلم بضائع الى كلادعى سامر على كمال صاحب مؤسسة تجاریة لبیع االدوات المنزلیة واد

 من المال قیمته عشرة مالیین لیرة لبنانیة وابرز فواتیر منظمة منه مع استحضار الدعوى. اً مبلغنتیجة التعامل 
والدفاتر التجاریة المنظمة  دقرارًا بتكلیف خبیر محاسبة للقیام بمهمة فنیة واالطالع على القیو اصدرت المحكمة االبتدائیة 

 من كمال وذلك تسهیًال إلجراء محاسبة بین فریقي الدعوى.
 التكلیف. أرسل له صورة طبق االصل عن قرارالخبیر بأن المحكمة كلفته بمهمة، و قام سامر  بإبالغ 

همته وانتقل الى مركز المؤسسة التجاریة واطلع على الدفاتر الحسابیة المنظمة من كمال، وتبین باشر على أثرها الخبیر م
 ا غیر ممسوكة وفقًا لألصول. هله ان

وبالرغم من ذلك نظم تقریره الذي أظهر بأنه یترصد لسامر مبلغ ستة مالیین لیرة لبنانیة. عندها اتصل بالفریقین وعرض 
 م مشروعًا تمهیدیًا بذلك.علیهما المصالحة بعد أن نظ

 ثم قدم تقریره الى المحكمة، وأفادها بأنه تلقى أجره من سامر.
 اذا كلفت بمهمة مماثلة من قبل المحكمة، فهل تنفذ المهمة بالطریقة عینها التي قام بها الخبیر؟  .1
الخبیر اتباعها معلًال  ح االجراءات التي كان من الواجب علىاشرح اذا كانت موافقة لالصول. وفي حال النفي، صحّ  .2

اجوبتك بشأن جمیع النقاط المطروحة على ضوء النصوص القانونیة من قانون أصول المحاكات المدنیة التي ترعى 
 مهمة الخبرة.

هل من واجب المحكمة األخذ بهذا التقریر سّیما وأنه تضمن مصالحة بین الفریقین، وما قیمته القانونیة؟ وهل یصح  .3
وما حجة الدفاتر التجاریة الممسوكة وفقًا  اتر التجاریة كدلیل على الدین المتوجب بذمة كمال؟االستناد الى الدف

 ل، في اإلثبات بین التجار وبین التاجر وغیر التاجر؟و لألص
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 %)16( 3المسألة #
تسجلت شركة االنشطة الحدیثة ش.م.ل. في السجل التجاري، نشاطها االشغال الخاصة  2016-01-02بتاریخ  -

 وتجارة العقارات .
 2016-03-01عمل في الشركة أربعة مستخدمین، باشروا العمل بتاریخ  2016خالل عام  -
 2016، قدمت الشركة، ضمن المهل القانونیة، التصریح السنوي وسددت الضریبة عن أعمال سنة 2017خالل العام  -

 ل.ل.  280.000.000بقیمة 
، وبعد انتهاء المهلة القانونیة، تبین لمدیر الشركة ان 2016سنة  بتاریخ الحق لتاریخ تقدیم التصریح عن أعمال -

 20.000.000االرباح المصرح بها والتي خضعت للضریبة ال تعكس حقیقة الواقع كونها أقل من المتوجب بقیمة 
 ل.ل. ، واستفسر من خبیر المحاسبة ما اذا كان یحق للشركة تقدیم تعدیل تصریح.

 ل.ل.  15.000.000مة بدالت حضور المساهمین الجمعیة العمومیة المدفوعة ، بلغت قی2017خالل العام  -
 ل.ل. 75.000.000أقرت الجمعیة العمومیة للمساهمین توزیع انصبة أرباح بقیمة  2018-07-03بتاریخ  -
% من 25. من شركة الهولدنغ التي تملك فیها نسبة ل، اقترضت شركة االنشطة الحدیثة ش.م.2018خالل العام  -

شهرًا وذلك بموجب عقد موقع بین الطرفین حدد نسبة الفائدة المتوجبة على شركة  30مالها مبلغًا من المال لمدة رأس
 . وجدول تقسیط المبالغ.لاالنشطة الحدیثة ش.م.

ل.ل. ناتجة عن تقسیط شقق سكنیة في  20.000.000، تضمنت ایرادات الشركة فوائد بقیمة 2018خالل العام  -
 من الزبائن، وتم تسجیلها في السجالت حسب االصول المحاسبیة.بیروت تم بیعها 

، استلمت الشركة اشعارات من المصارف یظهر ان ایرادات الفوائد الناتجة عن ایداعات الشركة 2019خالل العام  -
 ل.ل.  35.000.000في المصارف العاملة في لبنان 

 
 األسئلة: 

 ؟الضریبیةتسجیل لدى االدارة الطلب  ما هي مهلة تقدیم .1
لَّف على أساس الربح الحقیقي، هل یجوز اعتبار الشركة من المكلفین حتمًا على اساس الربح المقطوع ؟ أو هي ُتكَ  .2

 لماذا؟و 
ما هي موجبات الشركة الضریبیة لناحیة ضریبة الدخل على الرواتب واالجور فیما خص تسجیل الموظفین، مسك  .3

 التصریح السنوي؟سجل اإلجراء، تقدیم البیانات الدوریة و 
اذا علمت ان احد المستخدمین متزوج وزوجته تعمل كممرضة في احدى المستشفیات ولهما ولدین على عاتقهما، تكلم  .4

 عن التنزیل العائلي لكل من الزوجین متناوًال الوضع الضریبي للزوجة.
دید غرامة تحقق وغرامة ؟ في حال االیجاب هل یتوجب علیها تسشركة تقدیم تعدیل التصریح السنويهل یحق لل .5

 ؟ الضریبة المتوجبة بموجب التعدیل تحصیل عن فرق
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حال االیجاب، ما هي ؟ في عمومیة ألي نوع من أنواع الضرائبهل تخضع بدالت حضور المساهمین الجمعیات ال .6
 ؟  بولة التنزیل ضریبیًا من األرباح؟ وهل تعتبر بدالت الحضور من األعباء المقمهلة التصریح

وتسدید  ؟ في حال االیجاب، ما هي مهلة تقدیم التصریحاالرباح لضریبة نوعیة على الدخل ع توزیعاتهل تخض .7
 ؟ بولة التنزیل ضریبیًا من األرباح؟ وهل تعتبر هذه الضریبة من األعباء المق؟ وما هي قیمتهاالضریبة

؟ وهل الفوائد الناتجة عن شروط؟ في حال االیجاب ضمن أیة هولدنغ اقراض الشركة التابعة لهاهل یحق لشركة ال .8
 ؟ قرض خاضعة للضریبة، وما هو نوعهاال

الیجاب، ألي هل تخضع للضریبة ایرادات الفوائد الناتجة عن تقسیط شقق في بیروت تم بیعها من الزبائن ؟ في حال ا .9
 ؟ ولماذا؟نوع من الضرائب تخضع

؟ عن ایداعات الشركة في المصارف العاملة في لبنانما هي انواع الضرائب التي تفرض على ایرادات الفوائد الناتجة  .10
 ؟وما هي المعالجة الضریبیة لها

 
 %)16( 4المسألة #

وقد استأجرت مركز  .بتجارة االلبسة الجاهزةو باشرت مؤسسة تجاریة نشاطها الخاص باالستیراد والتصدیر  1/4/2006بتاریخ 
 عملها في منطقة االشرفیة على أن یتم الدفع كل ثالثة أشهر، أي فصلیًا وفي بدایة كل فصل.

بدالت  )TVAعلى القیمة المضافة ( سددت المؤسسة الى المالك الخاضع للضریبة 2007في بدایة الشهر الرابع من العام 
 االیجار عن االشهر الثالثة المقبلة.

 ملیون لیرة لبنانیة. 200 ل المؤسسةاأصبح رقم أعم 1/4/2007بتاریخ 
 .15/4/2007وقد وافقت اإلدارة الضریبة بتاریخ  5/4/2007ل بتاریخ أن المؤسسة قد تقدمت بطلب التسجیتبین 
 احتساب رقم األعمال؟ تدخل فيما هي شروط الخضوع للضریبة على القیمة المضافة وما هي العملیات التي  .1
  ؟ومتى ینشأ وما هو هذا الحق ؟على بدالت االیجار على القیمة المضافة لمؤسسة حسم الضریبةهل یحق ل .2

 

 قام صاحب المؤسسة بشراء ألبسة له ولعائلته من مؤسسته. 25/7/2007بتاریخ 
االنتاجیة  طاقتهماا وزیادة ما في المنطقة الحرة وقامت بتصلیحهمقامت المؤسسة باستیراد آلتین وضعته 30/7/2007بتاریخ 

صید فائض الضریبة القابلة للحسم قامت المؤسسة بتصدیر ألبسة جاهزة وارادت استرداد ر كما  ا في لبنانممن أجل استعماله
 ة.یتقدمت بطلب الى االدارة الضریبف

  .اآللتین المستوردتینتحدث عن اسس فرض الضریبة على  .3
 ات الطلب.آلیو تحدث عن حق استرداد رصید فائض الضریبة القابلة للحسم  .4
وفیما إذا كانت تخضغ للضریبة على القیمة ، لبسة له ولعائلتهصاحب المؤسسة لألشراء عملیة  طبیعة عن كلمت .5

 المضافة.
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 .تعاملال اهذعلى مة في لبنان وتوجبت ضریبة على القیمة المضافةیكما قامت المؤسسة بالتعامل مع شركة أجنبیة غیر مق
 هو الملزم بالضریبة على القیمة المضافة.من و  في هذه الحالة تحدث عن موجبات المؤسسة .6

 
 
 

 !!عمًال موّفقاً 
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