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  المسائلثالثاً :
  %)15( 1المسألة #

ما هو دور السجل التجاري، ومفاعیل النشر أو عدم النشر بالنسبة للغیر؟ وهل كان على الشركة المستفیدة من الكفالة أن تطلع على قیود  .1
السجل التجاري؟ وما هي مفاعیل عدم اإلطالع بالنسبة لمطالبة الشركة تسدید قیمة الكفالة من المصرف؟ هل یجوز لها أن ُتلزم  المصرف في

 المصرف بها؟
إّن السجل التجاري هو في المبدأ أداة لجمع المعلومات عن المؤّسسات التجاریة والشركات التجاریة التي تعمل في البالد، وهو أداة نشر  .1

 صد بها جعل مندرجاته نافذة بحق الغیر.ُیق
 إّن عدم النشر في السجل التجاري، یؤدي إلى عدم سریان المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات التجاریة على الغیر.  .2
دیره كان على الشركة المستفیدة أن تّطلع على قیود المصرف في السجل التجاري التي ُتعّدد صالحیات مجلس إدارة هذا المصرف وم .3

/ ألف دوالر أمیركي كحّد أقصى، خاّصة وأّن الشركة المذكورة تتعاطى أعمال التعهدات واإلتزامات، 500العام، في ما خّص الكفالة بـ/
 وقد سبق لها وأن تعاملت سابقًا مع المصرف، وهي شركة محترفة في هذا المجال، وٕاّن واجب اإلستعالم یقع علیها.

صرف بقیمة الكفالة، ألّن المعلومات المنشورة في السجل التجاري والتي تحّدد صالحیات رئیس مجلس إدارة ال یجوز للشركة أن تلزم الم .4
 المصرف تسري علیها.

 
 ما هي اآللیة التي تسمح بتسدید قیمة الكفالة على ضوء القواعد القانونیة التي ترعى صالحیات وسلطة كّل من مجلس اإلدارة ورئیس المجلس .2

 المساهمین العمومیة، كما هي واردة في قانون التجارة البریة.وجمعیة 
م إّن المصرف ملزم بما یجریه رئیس مجلس إدارته مدیره العام، ضمن نطاق الصالحیات المعطاة له. أّما في ما یتجاوز هذا النطاق، فال ُیلز 

 إّال باألعمال التي ترّخص بها أو تصادق علیها جمعیة المساهین العمومیة.
 الحالة المعروضة، یجوز لجمعیة المساهمین العمومیة أن توافق على كفالة الملیون دوالر أمیركي. في

 / ألف دوالر أمیركي.500وفي جمیع األحوال إّن الشركة یمكن أن تطالب بالكفالة بحدود /
ئیس القسم المذكور، ال صالحیة له حتى في إّن التأكید على الكفالة من قبل رئیس قسم في المصرف، ال یغّیر في النتیجة، باعتبار أّن ر 

 إصدار أّي نوع من الكفاالت، وال یمكنه أن یحّل محل الجمعیة العمومیة التي یعود لها سلطة الترخیص والموافقة على الكفالة.
 

ه لهذا الرئیس، ُیعتبر من هل إّن إعطاء كفالة بقیمة ملیون دوالر أمیركي من رئیس مجلس اإلدارة، والتي تتخطى قیمتها الحّد المسموح ب .3
 األعمال الیومیة العادیة في المصرف؟ بّرر جوابك.

إّن رئیس مجلس إدارة المصرف، یقوم بإنفاذ مقّررات مجلس اإلدارة وتسییر األعمال الیومیة للمصرف، كما هي مبّینة في نظام المصرف أو 
ل الیومیة التي من شأنها تسییر أعمال المصرف وفق الهدف من الموضوع في العرف. وبالتالي إّن إعطاء الكفاالت وٕان كانت تّتصف باألعما

لیون التجاري لهذا المصرف، إّال أّن ما یتعّدى صالحیات رئیس مجلس اإلدارة ال یعّد من األعمال الیومیة، وبالتالي إن إعطاء كفالة بقیمة م
 ى ترخیص من الجمعیة العمومیة للمساهمین.دوالر أمیركي ال یعّد من األعمال الیومیة طالما أّن ذلك بحاجة إل
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ما العالقة القانونیة بین مجلس إدارة المصرف ورئیس المجلس؟ هل ُتعتبر موافقة ضمنیة على الكفالة في حال عرض رئیس مجلس اإلدارة  .4
 مضمون التقریر؟ على تقریره، الذي یتضّمن المهام التي قام بها، ومن بینها إعطاء الكفالة، ولم یعترض مجلس اإلدارة 

 لمجلس اإلدارة صالحیات واسعة إلنفاذ مقّررات الجمعیة العمومیة والقیام بجمیع األعمال التي یستوجبها سیر المشروع على الوجه المألوف
 ولیس لهذه الصالحیات من حّد أو تحّفظات إّال ما هو منصوص علیه في القانون أو في نظام الشركة.

 
عمل تحت إشراف ومراقبة مجلس اإلدارة وذلك من خالل التقریر الذي یعرضه الرئیس على المجلس إّال أّنه ال یأخذ إّن رئیس مجلس اإلدارة ی

تعلیمات أو توجیهات من مجلس اإلدارة، وهذا المجلس ال یحّل محّل الرئیس بأعماله. فإذا أخطأ هذا الرئیس، وعرض تقریره على المجلس، 
الملیون دوالر أمیركي، فإّن موافقته الضمنیة ال مفعول لها على إلزام المصرف بدفع الكفالة، ألّن الرئیس دون أن یعترض المجلس على كفالة 

 تخّطى صالحیاته، والترخیص بتجاوز الصالحیات یعود للجمعیة العمومیة للمساهمین.
 

 %)15( 2المسألة #
 تكلم عن التكلیف الضریبي. .1

الضریبة المتوجبة في حساب المكلف لدى اإلدارة الضریبیة عن فترة ضریبیة معینة وعن ضریبة  یقصد بالتكلیف الضریبي تحدید وتدوین قیمة
 أو نوع ضریبة معین.

كون في الحاالت التي تلزم فیها القوانین الضریبیة التكلیف الذاتي بالضریبة، وكما بالنسبة لضریبة الدخل والضریبة على القیمة المضافة، ی
مسؤوال عن التصریح عن الضریبة المتوجبة وتأدیتها دون الحاجة إلى إصدار إعالم ضریبي أو جدول تكلیف من  المكلف أو مقتطع الضریبة

 قبل اإلدارة الضریبیة.
 أما في الحاالت التي لم تلزم فیها القوانین الضریبیة التكلیف الذاتي بالضریبة، فتقوم اإلدارة الضریبیة بفرض الضریبة 

تقوم بمراجعة وتدقیق تصاریح المكلفین وفقا لألصول المحددة في هذا القانون، وفي حال تبین لها ما یوجب تعدیل  یحق لإلدارة الضریبیة أن
التصریح أو فرض ضریبة إضافیة تصدر التكالیف الالزمة وتبلغها للمكلف بموجب إعالمات ضریبیة فردیة. إذا تبین لإلدارة الضریبیة عدم 

  لف بهذا األمر.وجود أسباب للتعدیل، تبلغ المك
 یتم التكلیف بالضریبة من قبل اإلدارة الضریبیة استنادا إلى مصادر المعلومات التالیة

 المعلومات المستخرجة من تصاریح وسجالت المكلف، -
 لمعلومات المتوفرة وتلك الناتجة عن التدقیق والكشف المیداني،ا -
 أیة معلومة تحصل علیها اإلدارة الضریبیة. -

 
 تدقیق االدارة الضریبیة. تكلم عن نتائج .2

 مع مراعاة احقیة  اإلدارة الضریبیة بتدارك حقوق الخزینة بالضریبة ضمن مهلة أربع سنوات بعد انتهاء السنة التي تلي سنة األعمال، وست
لتكلیف وأن یتم إیداعه سنوات بالنسبة للمكلفین المكتومین أي غیر المسجلین لدى اإلدارة الضریبیة متى كان ذلك إلزامیًا، على أن یصدر ا

 / من سنة التكلیف..31/12بالبرید المضمون إلبالغ المكلف بمدة أقصاها 
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صدار یتوجب على اإلدارة الضریبیة أن تبلغ المكلف النتائج األولیة للتدقیق، وتعطیه مهلة ثالثین یومًا إلبداء مالحظاته علیها، وذلك قبل إ 
 ي إعطاء المهلة المذكورة إلى سقوط الضرائب موضوع هذه التكالیف بعامل مرور الزمن.التكلیف الضریبي بصورة رسمیة، وال یؤد

تعدل في حال أبرز المكلف معطیات أو مستندات ثبوتیة جدیدة، یمكن لإلدارة الضریبیة استنادًا إلى هذه المعطیات والمستندات بعد دراستها أن 
 یها.في النتائج األولیة للتدقیق التي تكون قد توصلت إل

 
تعمد اإلدارة الضریبیة إلى إصدار التكلیف النهائي في مهلة أقصاها شهر تبدأ من تاریخ إستالمها مالحظات المكلف أو من تاریخ إفادة 

ة المكلف بعدم وجود أي مالحظات لدیه أو عند إنقضاء المهلة المنصوص علیها في البند األول من هذه المادة، وال تؤدي هذه المهلة اإلضافی
إلى سقوط الضرائب موضوع هذه التكالیف بعامل مرور الزمن. یتم إبالغ المكلف النتیجة النهائیة للتدقیق بموجب إعالم ضریبي، وفي حال 

 أدى هذا التدقیق إلى تعدیالت ضریبیة، تبین اإلدارة الضریبیة في هذا اإلعالم مقدار هذه التعدیالت وأسبابها.
 

 لقیمة المضافة وشروطها وٕاجراءاتها.تكلم عن استرداد الضریبة على ا .3
یحق للخاضع للضریبة ان یسترد كامل الضریبة المدفوعة منه او جزءا منه في حال ابطال او الغاء او فسخ العملیة الخاضعة للضریبة او في 

بتاریخ حصول الواقعة أو العمل حال عدم دفع الثمن كلیا او جزئیا او تخفیض قیمته بتاریخ الحق لتاریخ اجراء العملیة. وینشأ هذا  الحق 
 القانوني .

 
یحق للخاضع للضریبة الملزم بتقدیم تصریح دوري، والذي یستفید من حق الحسم، أن یسترد الضریبة التي سبق وحصلها ودفعها للخزینة وذلك 

 في الحاالت التالیة:
ورود أخطاء سواء في الفواتیر أو في طلب التصریح المقدم تجاوز قیمة الضریبة المدفوعة قیمة الضریبة المتوجبة قانونًا، وذلك نتیجة  -

 من الخاضع للضریبة، أو نتیجة وقوع خطأ في احتساب الضریبة، أو في احتساب وعائها، أو نتیجة ازدواجیة في دفع الضریبة.
 7308ددة في المرسوم رقم منح تخفیض على ثمن المبیع بعد تاریخ استحقاق الضریبة، وذلك وفقًا للمعاییر والشروط واألصول المح -

  28/1/2002تاریخ 
استرداد الضریبة على المستوعبات واألواني القابلة لالسترداد وٕاعادة االستعمال والمعدة لغایات نقل المال المسلم إذا كان المورد قد  -

االستناد إلى ما یكون أدخل هذه الضریبة ضمن احتساب أساس فرض الضریبة وذلك في حال استردت هذه المستوعبات واألواني وب
 قد دونه المورد في قیوده لحساب المورد إلیه.

 فسخ االتفاقیة الرامیة على تسلیم أموال أو تقدیم الخدمات وبعد وذلك قبل تسلیم االموال او تقدیم الخدمات استحقاق الضریبة. -
بطال أو االلغاء رضائیًا أو بموجب قرار قضائي مبرم إبطال أو إلغاء االتفاقیة الرامیة إلى تسلیم أموال أو تقدیم خدمات سواء كان اال -

 ألي سبب كان.
استعادة المورد المال المسلم منه وتسلیم كامل الثمن المقابل بخالل ثالثة أشهر من تاریخ التسلیم شرط أن ال یكون قد حقق أي من  -

 المتعاقدین أیة منفعة مادیة أو غیرها من جراء هذه االستعادة.
 

مورد مردودًا عن الفترة التي تم خاللها استعمال المال المبیع، یعتبر هذا المردود بمثابة منفعة على ثمن المبیع تكون خاضعة في حال حقق ال
 للضریبة حتى ولو لم تتجاوز قیمة هذا المردود قیمة الربح المحقق من المورد عند إتمام البیع األصلي للمال المرتجع.
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لثمن، أي في حال تمت عملیة تسلیم أموال تنفیذًا التفاقیة لم تفسخ أو لم تلغ أو لم تبطل وٕانما لم یتم دفع خسارة كل او جزء من الدین على ا
 الثمن المتفق علیه ألنه اعتبر هالكًا أو معدومًا كلیًا أو جزئیًا..

على ان ال تكون خاضعین للضریبة،  منح تخفیض على قیمة عقود تأجیر خاضعة للضریبة منظمة وفقا لالصول لصالح اشخاص -
تلك الضریبة قد استحقت في فترة تعود ألكثر من اثني عشر شهرا تسبق تاریخ عقد التخفیض، وان تتوفر لدى المؤجرین الشروط 

 :التالیة مجتمعة
 .أن یكونوا قد صرحوا عن الضریبة المتوجبة على قیمة ایرادات التأجیر قبل التخفیض -
 .یكون ذلك لزاما لألصول مسجلة لدى البلدیة المختصة عندما أن یتم التخفیض بموجب عقود منظمة وفقا -
 .أن ال یكونوا قد استوفوا ایرادات التأجیر وفقا للقیمة االساسیة ما قبل التخفیض -

افة وأن ینظم مستندًا تصحیحیًا متضمنًا ك یتوجب على الخاضع للضریبة الذي یمارس حق االسترداد  أن یدون االسترداد في قیوده المحاسبیة،
  .أن یرسل للمتعاقد معه صورة عن هذا المستند یبین فیه قیمة الضریبة المستردة -التفاصیل المطلوبة لتنظیم الفاتورة 

 
 یتم استرداد الضریبة من قبل الخاضع لها:

ظهر بنتیجة هذا إما بحسمها من قیمة الضریبة المتوجبة، بفعل التصریح المقدم عن الفترة التي نشأ خاللها حق االسترداد، وٕاذا  -
 التصریح بعد ممارسته حق بحسم فائض لصالح الخاضع للضریبة یدور هذا الفائض إلى الفترة الضریبیة الالحقة.

من قانون الضریبة على القیمة المضافة ونصوصه  30وٕاما بطلب استردادها وفقًا لألصول واالجراءات المنصوص علیها في المادة  -
 التطبیقیة.

 
 ون رد اإلدارة على االعتراض؟   ما هو برأیكم سیك .4

المعدلة بأنه إستثنائیًا وخالفًا ألي نص آخر، ال تتوجب الضریبة على القیمة المضافة عن عملیات تأجیر العقارات المبنیة  33اوجبت المادة 
 ي الحالتین التالیتین:لغیر غایات السكن التي لم یتم استیفاء الضریبة على القیمة المضافة علیها من مستأجریها أو شاغلیها، ف

العامة أو  في حال كان أحد طرفي العقد من الطوائف أو من األشخاص المعنویین التابعین لها، أو من اإلدارات .1
 ضمنًا. 2018المؤسسات العامة أو البلدیات أو اتحادات البلدیات، وذلك لغایة نهایة الفصل الثاني من العام 

 ضمنًا. 2014نهایة الفصل الثاني من العام  في سائر الحاالت األخرى، وذلك لغایة .2
 

ال یعطى المكلفون المشمولون بأحكام هذه المادة حق حسم الضریبة المتعلقة بعملیات تأجیر العقارات المبنیة لغیر غایات 
 أعاله.السكن المذكورة أعاله، وال تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة مباشرة بها، وذلك ضمن المهل المذكورة 

من هذه  2غایات السكن المشمولة في البند  كما ال تتوجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعملیات تأجیر العقارات المبنیة لغیر
، في حال التصریح وتأدیة الضریبة عن هذه العملیات ضمن مهلة أقصاها 30/6/2014المادة عن الفترة الالحقة لتاریخ 

31/8/2018. 
 

بالتصریح عنها ضمن  المذكورة ولم تقم الشركة أصالً  33ن تخضع الحكام البند الثاني من المادة وبما أن شركة التضام
  .المهلة المحددة
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 %)10( 3المسألة #
 ؟وفقًا لقانون االجراءات الضریبیةما هو تعریف المقیم في لبنان  .1

 یعتبر مقیمًا في لبنان :
 اللبنانیة أو لدیه في لبنان مركز لمزاولة العمل.كل شخص معنوي یتم إنشاؤه أو تسجیله وفقًا للقوانین  •
 كل شخص طبیعي تتوافر به أحد الشروط التالیة : •

 لدیه في لبنان مركز لمزاولة المهنة. -
یكون بتصرفه منزل دائم في لبنان یشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد. ( یفهم بعائلة الشخص الزوج واألوالد الذین هم على  -

 عاتقه.)
 شهرًا متواصلة 12یومًا، على التوالي أو بشكل متقطع، خالل فترة  183لى وجوده في لبنان أكثر من مضى ع -
یومًا الفترة التي یمضیها شخص طبیعي في لبنان في حال تواجد فیه حصرًا لغایة االنتقال من دولة  183ال تحتسب ضمن فترة الــــ  -

 إلى أخرى. أو حصرًا للخضوع لعالج طبي.
 

 ؟المهندس مقیمًا في لبنان ل یعتبره .2
 بما انه لیس لدى المهندس مركز لمزاولة المهنة في لبنان، وبما ان مدة اقامته فیه ال تتعدى الشهر، لذك، یعتبر غیر مقیم في لبنان.

 
 ؟ في حال االیجاب،ایرادته خاضعة للضریبة في لبنان هل تعتبر .3

 ؟ من تقع الموجبات الضریبیة اذكر على -
 ؟لخاضعة للضریبة ومبلغ الضریبةغ احدد المبال -

 االیرادت خاضعة للضریبة في لبنان
في لبنان ویتقاضى مبالغ من مكلف مقیم في لبنان عن أعمال خاضعة للضریبة في لبنان، لذلك تعتبر  عمالً بما ان المهندس یمارس 

 ایراداته خاضعة للضریبة في لبنان.
 الموجبات الضریبیة

ان یصرح عن هذه االموال ضمن المهلة المحددة  للضریبة فیه،على من یدفع امواال، لغیر مقیم في لبنان، وتكون هذه االموال خاضعة 
للتصریح عن ارباحه الخاصة بعد ان یكون قد اقتطع منها الضریبة. یجب تسدید هذه الضریبة المقتطعة الى الخزینة مع التصریح. ففي 

اللبنانیة اقتطاع الضریبة وتأدیتها الى الخزینة ضمن مهلة التصریح السنوي أي قبل  شركة " المفروشات الرائعة " لى هذه الحالة یتوجب ع
01-06-2019 

 المبالغ الخاضعة للضریبة
 ل.ل.  20.000.000بدل الخدمات =  

 ل.ل. 10.000.000=  20.000.000% * 50المبلغ الخاضع للضریبة = 
 ل.ل. 50.000.000بدل المواد واللوازم = 

 ل.ل. 7.500.000=  50.000.000% * 15المبلغ الخاضع للضریبة = 
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 مبلغ الضریبة
 ل.ل. 2.625.000% = 15) *  7.500.000+  10.000.000%  على المبالغ الخاضعة = (15ضریبة بمعدل 

 
 %)6( 4المسألة #

 ؟المعلومات التي یجب ان یتضمنهاي ؟ وما هصدار أمر مهمة بالتدقیق الضریبيمن هي الجهة الصالحة إل .1
 یصدر أمر المهمة عن رئیس الوحدة الضریبیة المختصة. و یجب أن یتضمن المعلومات التالیة :

 رقم أمر المهمة وتاریخ تسجیله. -
 اسم المراقب المولج بالتدقیق. -
 اسم المكلف وعنوانه ورقمه الضریبي. -
 الفترات الضریبیة وأنواع الضرائب موضوع التدقیق. -
 اسم رئیس الوحدة وتوقیعه. -
 السجالت والمسندات الواجب تحضیرها. -
 

 ؟ها من الشركةما هي المهلة القانونیة التي یجوز لالدارة الضریبیة تدارك حقوق .2
 سنوات بعد انتهاء السنة التي تلي سنة األعمال 4ضمن مهلة   -
من السنة الرابعة بعد انتهاء السنة التي تلي سنة  12-31على أن یصدر التكلیف ویتم إیداعه بالبرید المضمون في مهلة أقصاها  -

 األعمال المعنیة
 وما بعد، 2014أي في هذه الحالة أعمال سنة  -
 2019-12-31ویتم إیداعه بالبرید المضمون في مهلة أقصاها  2014على أن یصدر تكلیف أعما سنة  -

 !!عمًال موّفقاً 
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