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 املجموعة األولى :

 

 : املجموعة األولى

 عالمة( 45: )إختر اإلجابة الصحيحة

 اإلجابة الصحيحة رقم السؤال  اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال

1 D  16 C 

2 D  17 A 

3 A  18 A 

4 A  19 C 

5 C  20 D 

6 D  21 B 

7 D  22 D 

8 C  23 D 

9 A  24 D 

10 C  25 D 

11 B  26 C 

12 A, D  27 D 

13 A  28 D 

14 A  29 C 

15 B  30 D 

 

 

 : املجموعة الثانية

 عالمة( 18: )أجب بصح أو خطأ

 الجواب رقم السؤال  الجواب رقم السؤال  الجواب رقم السؤال

 صح 25  خطأ 13  صح 1

 خطأ 26  صح 14  خطأ 2

 خطأ 27  خطأ 15  صح 3

 صح 28  خطأ 16  خطأ 4

 صح 29  صح 17  خطأ 5

 خطأ 30  خطأ 18  خطأ 6

 خطأ 31  صح 19  خطأ 7

 خطأ 32  صح 20  صح 8

 صح 33  صح 21  خطأ 9

 خطأ 34  خطأ 22  خطأ 10

 صح 35  خطأ 23  خطأ 11

 صح 36  صح 24  صح 12
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  عالمة( 12األولى:  ) المجموعة

 

 والمساهمين والجمعية العمومية. إعط حال ً للمسائل المطروحة:على ضوء الصالحيات كل من رئيس مجلس اإلدارة ومفوضي المراقبة 

هل يجوز للمساهم فريد أن يمثل الشركة لدى القضاء، هل لديه الصفة للمطالبة بالضرر الذي يكون قد لحق به، وأن يداعي األشخاص  -1

 المذكورين إذا لم يكن مساهما ً بتاريخ عملية شراء األسهم؟

شركة الفجر وبصفته هذه له الحق بالمطالبة بان تنتقل االسهم على اسم الشركة. كما له الصفة، النه يستفيد ان المساهم فريد مساهم في 

 من انصبة االرباح. خاصة وان خطأ رئيس مجلس االدارة ما زال مستمراً وكذلك حرمان فريد من انصبة االرباح.

الذي لحقه. اال انه ال يمكنه ان يمثل الشركة امام القضاء وان يداعي ان صفة فريد ثابتة للمطالبة باسمه الشخصي وبالضرر الشخصي 

 باسمها، الن هذه الصالحية تعود لرئيس مجلس االدارة المخول بذلك والمكلف من مجلس ادارة الشركة.

 

  ما هي مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة؟ -2

 في الدعوى المقامة على رئيس مجلس االدارة: 

تخب من مجلس االدارة من مجلس االدارة وبالتالي تترتب عليه مسؤولية عن اعماله باعتباره يتولى االدارة ان رئيس مجلس االدارة من

 العامة للشركة.

مسؤولية مجلس االدارة هي في عدم المطالبة باالسهم المشتراة وبانصبة ارباح هذه االسهم وهي ترتكز على االهمال. وان االهمال 

التعويض على كل متضرر ومن بينهم المدعي المساهم الذي له الحق بانصبة االرباح مثله مثل أي الصادر عنه يشكل خطأ يلزمه ب

 مساهم آخر. ويكون خطأ مجلس االدارة قد حرمه من الربح المذكور.

 

 ما هي مسؤولية مفوضي المراقبة، قارن جوابك مع موجبات مفوضي المراقبة؟ -3

بواجباتهم في مراقبة سير اعمال الشركة وفقاً لالصول خاصة انهم لم يشيروا في تقاريرهم فريد ينسب لمفوضي المراقبة عدم قيامهم 

 السنوية الى عدم تسليم االسهم المشتراة الى الشركة ولم يدخلوا هذه االسهم وال قيمة انصبة االرباح في اصول الشركة.

ان دور مفوضي المراقبة هو القيام بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة ويحق لهم االطالع على جميع الصكوك واالوراق الحسابية وان 

 يوجبوا اعضاء مجلس االدارة اعطاءهم جميع المعلومات. 

ي الصحيح للشركة وال االداء المالي وعليه، ان التقارير السنوية التي قدموها الى الجمعية العمومية ناقصة وال تعكس الوضع المال

 لرئيس مجلس االدارة.

 مسؤولين بصفة فردية واما بالتضامن حتى لدى الغير كلما ارتكبوا خطأ في المراقبة.المراقبة  يوان مفوض

في  وضع الشركة المالي الصحيح وعن اهمالهممفوضي المراقبة مسؤولون عن اهمالهم في التقصي عن  في القضية المعروضة، ان

 طلب االستحصال على جميع الصكوك والدفاتر الحسابية.

  

 هل للمساهمين صفة لإلدعاء بوجههم؟ وفي حال اإليجاب، على أي أساس؟ -4

 ال يمكن توجيه االدعاء بوجه المساهمين في الشركة جميعهم الذين يؤلفون الجمعية العمومية الن ال شخصية معنوية لهذه الجمعية.
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بصورة شخصية ومباشرة بصفتهم مساهمين اخطأوا عندما صادقوا على اعمال مجلس االدارة ورئيسه وعلى يمكن لفريد مداعاتهم 

 ي لمفوضي المراقبة واعطوا رئيس مجلس االدارة براءة ذمة.والتقرير السن

 هل يمكن اإلدعاء بوجه الجمعية ؟ -5

 برر كل أجوبتك. 

 

 : أولا الثانية المجموعة

 والضريبة المتوجبة على وليد في حال إعتمد التكليف على أساس الربح الحقيقي.إحتساب الربح الضريبي  .1

 ل.ل.  80،000،000=  120،000،000 – 200،000،000  ارباح:

 ل.ل.  80،000،000 أرباح الضريبة المتوجبة: 

 ل.ل. 10،000،000 تنزيل عائلي 

 ل.ل. 70,000,000 الربح الخاضع للضريبة 

 ل.ل. 7,570,000 الضريبة المتوجبة 

 

 إحتساب الربح الضريبي والضريبة المتوجبة على وليد في حال إعتمد التكليف على أساس الربح المقطوع. .2

 ل.ل.  60،000،000% = 30*  200،000،000  ارباح:

 ل.ل.  60،000،000 أرباح الضريبة المتوجبة: 

 ل.ل. 10،000،000 تنزيل عائلي 

 ل.ل. 50,000,000 الربح الخاضع للضريبة 

 ل.ل. 4,530,000 الضريبة المتوجبة 

 

 : ثانياا الثانية المجموعة

 حّدد نوع الضريبة التي يخضع لها ربح التفرغ عن المبنى ؟ والمهلة القانونية للتصريح عنه. .1

الناتج عن التفرغ عن االصول ، ربح التحسين 45% )المادة 15ان االرباح الناتجة عن بيع العقار تخضع للضريبة على الدخل بمعدل 

 الثابتة(.

 إحتسب الضريبة المتوجبة على الشركة عن هذا الربح. .2

  2018يصرح عنها ضمن التصريح السنوي عن ارباح سنة 

 طريقة تحديد اربح الرأسمالي والضريبة المتوجبة:

 ل.ل. 950،000،000  كلفة التملك

 ل.ل. 589،000،000سنة( =  15،5)أو  12/186% * 4*  950،000،000  قيمة االستهالك

 ل.ل. 361،000،000 قيمة العقار بعد االستهالك: 

 ل.ل. 850،000،000  قيمة التفرغ:

 ل.ل. 489،000،000  ربح التفرغ:

 ل.ل. 73،350،000 %:15الضريبة بمعدل 
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 :الثالثة المجموعة

 والموجبات المترتبة عليه. العقد أصول تسجيل ،لهاحكام التي يخضع تحدث عن عقد التفرغ الجاري على المؤسسة التجارية، األ -1

يتناول عقد التفرغ وفقاً الرادة المتعاقدين كافة عناصر المؤسسة التجارية او بعض هذه العناصر. وفي حال عدم تعيين  -

 ر واالسم وحق االيجار والموقع والزبائن.االعناصر المباعة فان البيع ال يشمل سوى الشع

فان البائع يعود له ممارسة التجارة واذا لم يعين في عقد التفرغ عدم انشاء تجارة من شانها مزاحمة المؤسسة التجارية،  -

 المؤسسة الجديدة من اثر ظاهر في تحويل الزبائن عن المؤسسة المباعة. ءاالقدر ما يكون النشا

التفرغ عن المؤسسة التجارية وينشر خالصة عنه في الجريدة يجب ان تقيد في السجل التجاري باسم المتفرغ والمتفرغ له  -

 15الرسمية وفي جريدة محلية تصدر في منطقة وجود المؤسسة ويتم النشر بواسطة رئيس القلم وعلى نفقة المشتري خالل 

 يوم من تاريخ التفرغ.

تفرغ يضمن حكماً ت الثالث االخيرة واللتفرغ االشارة الى مقدار اعمال المؤسسة وارباحها في السنوااويجب ان يرفق بعقد  -

   صحة هذا البيان.

  

 تحدث عن صالحية اإلدارة في تعديل قيمة العمليات وإخضاع المؤسسة للضريبة على القيمة المضافة. -2

عمليات ط حصلت في روي تتم بين اشخاص مترابطين على اساس قيمة وشتعديل قيمة العمليات وشروطها التيحق لالدارة الضريبية 

 مشابهة بين اشخاص مستقلين وضمن شروط تنافسية كاملة.

ويعتبر اشخاص مترابطين عندما يكون الحد االشخاص سلطة التوجيه واالشراف على االخر أي عندما يتمتع بسلطة ادارية على 

تعديل العمليات واخضاعه بحق ال االدارة طييعمما  والتنظيمية االخر من شأنها تقرير مسار عمله من النواحي المالية واالقتصادية

 الزامياً للضريبة على القيمة المضافة.

 

 على من تقع المسؤولية بتسديد الضرائب المتوجبة والغرامات على السيد فادي ام السيد عبدهللا  -3

السنة التي تم التفرغ في هذه الحالة يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على المؤسسة عن اعمال 

انقضاء سنة على تاريخ ابالغ  بعدخاللها والتي لو تسقط بمرور الزمن وال يشمل التضامن التكاليف التي تفرض على المؤسسة 

 االدارة الضريبية عن عملية البيع، وفي الحالة موضوع البحث لم يتم اعالم االدارة الضريبية بعقد التفرغ الحاصل.

 

 تي يمكن للسيد فادي اللجوء إليها بوجه اإلدارة .عدد اإلجراءات ال -4

 ان االجراءات التي يمكن للسيد فادي اللجوء اليها هي:

 ابداء المالحظات على التكليف الضريبي .1

 تقديم االعتراض امام االدارة الضريبية .2

 حق الطعن بقرارات االدارة الضريبية .3

 االستئناف امام مجاس شورى الدولة .4
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 عن المؤسسة خاضعا للضريبة على القيمة المضافة.هل يعتبر التفرغ  -5

المتفرغ له ان يتابع المتفرغ مكن صر المؤسسة االساسية شرط ان ان يال تتوجب الضريبة على القيمة المضافة على التفرغ عن عنا

 المتفرغ سواء تم بعوض او بدون عوض اذا كان كل من المتفرغ والمتفرغ له خاضعين للضريبة.نشاط 

 

القيمة المضافة بالنسبة للفواتير والمستندات المحاسبية والتصاريح  الواجب تقديمها لإلدارات  ىموجبات الخاضع للضريبة علما هي  -6

 الضريبية المختلفة.

 14صادر في ال 379  قانون رقممن  38و 37للضريبة على القيمة المضافة حفظ الدفاتر والفواتير بناء للمادة يتوجب على كل خاضع 
 الضريبة على القيمة المضافة: 2001األول سنة كانون 

 الفواتير والمستندات المحاسبية:
 حفظ الدفاتر والفواتير والمستندات المحاسبية - 37 المادة)

الميالدية التي نشأت خاللها على الخاضع للضريبة أن يحفظ الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات المحاسبية لمدة أربع سنوات إعتباراً من تاريخ إنتهاء السنة 
 الضريبة.

 اصدار الفواتير - 38 المادة
 أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه األموال او تقديمه الخدمات ألي شخص آخر. يتوجب على كل خاضع للضريبة ان يصدر فاتورة

 يجب ان تتضمن الفاتورة على األقل ما يلي:
 األموال أو مقّدم الخدمات لدى وزارة المالية. إسم وعنوان ورقم تسجيل موّرد -
 إسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته. -
 موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة. -
 رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها. -
 المبلغ المتوجب عن تسليم األموال او تقديم الخدمات. -
 ذي جرى تطبيقه.(مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة ال -

 

 التصاريح الواجب تقديمها: 

تصريح حول ال 13المادة  الباب االول/  قانون ضريبة الدخل 144 مرسوم اشتراعي رقمبناًء للالتصاريح الواجب تقديمها  -
الباب /  فصليًا وسنوياً  التصريح عن الرواتب واالجور 52 المادةالباب الثاني / عمال والدفع المسبق واالرباح البنتائج ا
  الضريبة على دخل رؤوس االموال المنقولة في الثالث

كانون األول  14الصادر في  379  من قانون رقم 35من المادة  4، 3، 2 ،1 لفقرات: بناًء لالضريبة على القيمة المضافة -
 الضريبة على القيمة المضافة 2001سنة 

 موجبات التصريح - 35 المادة
 يقدم:على كل خاضع للضريبة أن 

 لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين إبتداءً من آخر يوم من الفصل الذي تكون قد توفرت خالله شروط الخضوع للضريبة. طلب تسجيل -1
 طلب إلغاء التسجيل: -2
 ضوع للضريبة.في مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء السنة الميالدية التي تلي السنة التي إنتفت خاللها شروط الخ -أ

 في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل. -ب
ل، وذلك في مهلة شهرين إعالماً لإلدارة الضريبية بأي تغيير في نوع نشاطه أو عنوانه أو شهرته أو شخصيته القانونية، أو أي معلومة أخرى واردة في طلب التسجي -3

 من تاريخ حصول التغيير.
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من هذا القانون يتضمن، عند اإلقتضاء، مقدار الضريبة  26عشرين يوماً من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة في مهلة   تصريحًا دورياً  -4
 المطلوب حسمها.

 تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج ورقية و/أو إلكترونية موضوعة لهذه الغاية.
 


