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 مقدمة
 

 

 وتبادليهدف الكُتيب الحاضر إلى إعطاء ملخص حول أسباب إنضمام لبنان إلى المنتدى الدولي حول الشفافية 

أم وتوضيح ماهية النتائج التي تترتب عن هذا اإلنضمام، سواء تجاه الدولة  الضريبية لألغراض المعلومات

 ات والمؤسسات في لبنان والخارج.األفراد والشرك

 لكافة القوانين والتعاميم التي تم تعديلها أو سنها ووضعها منذ تاريخ اإلنضمام. ا  عرضكما يتضمن 

مع إعطاء إمكانية التوسع بأي من  ،راءة هذا الكُتيبوسنعمد فيما يلي إلى اإلختصار قدر اإلمكان لتسهيل ق

 المعلومات الالزمة من خالل ضم كافة التعاميم والقوانين التي جرى إقرارها عمال  بإلتزامات لبنان مع المنتدى.

 وسنتطرق فيما يلي إلى العناوين التالية:

 بية.تعريف المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لألغراض الضري -1

 أسباب إنضمام لبنان إلى المنتدى الدولي. -2

 نتائج إنضمام لبنان على الدولة واألفراد والشركات والمؤسسات. -3

 ملخص حول مضمون أبرز القوانين التي جرى تعديلها أو اقرارها. -4

 بتوصيات المنتدى. التعاميم والقوانين التي جرى إقرارها عمال  نصوص  -5
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 تعريف المنتدى الدولي: أوال :
 

 

ة لمنع التهرب الضريبي في المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لألغراض الضريبية كأدا تم إنشاء

  العالم.

ويشكل المنتدى اإلطار المتعدد األطراف الذي يعمل حول الشفافية الضريبية بواسطة اإلقتصاديات العالمية 

. وقد تم إعادة 2000أيضا  وذلك منذ العام  OECDتحت  المنضويةوتلك غير  OECDتحت الـ  المنضوية

معايير الموحدة حول الشفافية ليصبح الجسم الدولي األساسي الذي يعمل على فرض ال 2009هيكلة المنتدى عام 

 الضريبية.

زم كل الدول األعضاء بتطبيق المعايير توتلمنظمة دولية تعمل بصفة مراقب.  15دولة، و 154يضم المنتدى 

 الدولية لتبادل المعلومات الضريبية وهي على نوعين:

ة سجلوالمؤسسات الم زم بإعطاء معلومات عن األفرادتالتبادل الضريبي بناء  على طلب، أي أن الدول تل -

 لديها ألي دولة عضو تطلب مثل هذه المعلومات.

 التبادل التلقائي للمعلومات، وهو يتم بإرسال معلومات حول الحسابات المصرفية تلقائيا  كل سنة. -

ئحة الدول على الال وضعمدى إلتزام الدول األعضاء بالمعايير التي يفرضها، ويمكن  دقيقيراقب المنتدى بشكل 

 داء في حال عدم تعاونها، االمر الذي تترتب عليه نتائج مالية واقتصادية خطيرة.السو
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 أسباب إنضمام لبنان للمنتدى ثانيا : 
 

ى لبنان الدخول فيه منعا  لال بد من التوضيح أن إنضمام لبنان إلى المنتدى لم يكن خيارا ، بل هو إلتزام إقتضى ع

السوداء من قبل الدول غير المتعاونة في مجال التبادل الضريبي، مع كل ما يمكن أن من تصنيفه على الالئحة 

 يرتبه ذلك من ضرر على القطاع المصرفي والمالي، ومجاالت التعاون الدولي.

 ، وذلك بهدف بدء التقييم للدولة اللبنانية والذي يتضمن مرحلتين:2010بدأت المفاوضات مع لبنان منذ العام 

المعايير الدولية للشفافية "ها مع طباقولى من التقييم هي تقييم لتشريعات الدولة ومدى إنالمرحلة األ -

. ويتضمن هذا التقييم مراجعة ومراقبة كل القوانين واإلتفاقيات "وتبادل المعلومات ألغراض ضريبية

المحلية ال تساهم أن التشريعات  والتأكد منوالتعاميم المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية، والشفافية 

 في منع وصول الدول األعضاء للمعلومات المتعلقة بالتبادل الضريبي.

 

المرحلة الثانية من التقييم تتعلق بالممارسة العملية لتبادل المعلومات، وتحديد مدى تعاون لبنان الفعلي  -

 إعطائه المعلومات المطلوبة منه. في

 ُ ي لبنان مهلة إلجراء التعديالت القانونية الالزمة تماشيا  مع توصيات عط  بنتيجة أعمال التقييم المذكورة، أ

تعديالت إلى تحديد آلية تسمح للسلطات اللبنانية بتأمين المعلومات الموجودة لدى المنتدى، وتهدف هذه ال

 دولية لتبادل المعلومات.المصارف والمؤسسات المالية ألغراض ضريبية، باإلضافة إلى وضع معايير 

عمل في الوزارة ال بد من اإلشارة إلى الجهد الكبير الذي بذلته وزارة المالية اللبنانية ممثلة بالوزير وفريق ال

لمنع إدراج لبنان على الالئحة السوداء للدول غير المتعاونة خالل إجتماعات التقييم في باريس أو في 

 اإلجتماعات في لبنان.
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اليوم، ال يزال هناك الكثير المطلوب إنجازه من قبل السلطات المالية اللبنانية لتأكيد إلتزام لبنان بتوصيات 

ثبات تعاون لبنان الجدي في مجال التبادل الضريبي واإلفصاح عن المعلومات التي المنتدى، ال سيما لجهة إ

 طلب منه حول األفراد والمؤسسات والشركات.تُ 
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 نتائج اإللتزام على األشخاص واألفراد والمؤسسات: ثالثا : 

 

من مراجعة القوانين التي تم تعديلها أو إتخاذها، وكذلك التعاميم الصادرة عن وزارة المالية يمكن تلخيص النتائج 

 عن اإلجراءات المفروضة بموجب المنتدى على الشكل التالي:المترتبة 

 

 من تطال اإلجراءات:أ. 

 

النظر عّما إذا كان الفرد حامال  لجنسية البلد تطال إجراءات التبادل الضريبي كافة المقيمين خارج لبنان، بغض 

 المقيم فيه أم ال.

فعلى سبيل المثال، إذا كان محل إقامة الفرد في فرنسا، وحتى لو لم يكن حامال  الجنسية الفرنسية، يحق للسلطات 

اله في الضريبية الفرنسية طلب معلومات من لبنان عن الشركات التي يملكها هذا الفرد في لبنان، وعن أمو

 المصارف.

ولمزيد من التوضيح، يمكن للسلطات الفرنسية طلب معلومات عن كافة الشركات التي يملك هذا الفرد حصصا  

، وذلك بناء  على طلب موجه من السلطات العائد لهذه الحصص واالسهماإلقتصادي فيها، أو يملك الحق او اسهما  

 الفرنسية إلى السلطات اللبنانية. 

 .اذا تبين وجود تهرب ضريبي ب رفع السرية المصرفية عن حسابات هذا الشخص في لبنانكما يمكن طل

، إلى السلطات أي طلب ، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية أن ترسل تلقائيا ، ودونلما تقدمإضافة 

تنتجها هذه الحسابات. ويتم الفرنسية معلومات عن حسابات األفراد المقيمين لديها، وعن األرباح والفوائد التي 

 مالحقة هذا الفرد في فرنسا فيما لو لم يصّرح من تلقاء نفسه عن هذه األموال واألرباح والفوائد.
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 ماهية األموال التي يقتضي التصريح عنها:ب. 

 

م فيه، أي خارج البلد الذي يدفع ضرائبه فيه، تكون خاضعة لموجب قيا يربحه الفرد خارج البلد الذي يكل م

 التصريح.

وكما ذكرنا، للسلطات أن تطلب معلومات من تلقاء نفسها، وستصلها بكل حال معلومات عن الحسابات 

 .تلقائيا   المصرفية التي يملكها الفرد خارج بلد إقامته

ه إلى أنه حتى لو لم تكن أسهم أو حصص الشركات في لبنان، بإسم الفرد المقيم خارج لبنان، ويقتضي التنبي

 يمكن مالحقته في حال ثبت أنه هو صاحب الحق اإلقتصادي بالسهم أو الحصة المذكورة.
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 أبرز القوانين التي جرى تعديلها وملّخص عن مضمونها:رابعا : 
 

والمتعلق بمكافحة تبييض األموال  318/2001الذي عدّل القانون رقم  24/11/2015تاريخ  44القانون رقم أ. 

 وتمويل اإلرهاب:

 

 بموضوعنا الحاضر، هو اآلتي:أبرز التعديالت المتعلقة 

ويكون هذا الجرم متحققا  ويعاقب عليه حتى لو تمت  إعتبار التهرب الضريبي كجرم تبييض األموال، •

 لقوانين األخرى المرعية اإلجراء ال سيما قانون اإلجراءات الضريبية.مالحقة الفرد بموجب ا

وكتاب العدل )ضمن شروط وأصول محددة( اإلبالغ  حاسبةي المققدعلى المحامين وم القانون فرض •

 لهم في حال اإلشتباه بأي عملية تبييض أموال.يعن موكليهم أو عم

 عنغ في حال اإلشتباه بوجود تبييض أموال على المؤسسات المالية والمصارف اإلبال القانون فرض •

 حسابات أي من العمالء.

 

 المتعلق بنقل األموال عبر الحدود: 24/11/2015تاريخ  42القانون رقم ب. 

 

 فرض هذا القانون قيود على نقل األموال عبر الحدود اللبنانية ضمن شروط يمكن تلخيصها باآلتي:

 وكذلك  .أخرى عملة بأية أو اللبنانية بالعملة التداول، قيد المعدنية والقطع النقدية األوراقاألموال هي:  •

 مختلف للتداول على القابلة المنقولة القيم من وغيرها الدفع ووسائل المالية وراق واال التجارية األسناد

 ألمر، سندات السحب، مسمى )سندات شخص ألمر أو لصالح مظهرة أو منشأة تكن لم إذا أنواعها

 ...(.سلفا   المدفوعة القيمة ذات الدفع بطاقات للحامل، األسهم الدفع، أوامر الشيكات،

األموال الواجب التصريح عنها هي ما يفوق مبلغ خمسة عشر ألف دوالر أميركي أو ما يوازيه قيمة  •

 من العمالت األخرى.
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الكاملة عن هذه األموال إلى السلطات يتم التصريح من خالل تعبئة إستمارة تتضمن المعلومات  •

 الجمركية.

في حال المخالفة )سواء لجهة تصريح غير صحيح أو عدم التصريح( للسلطات الجمركية طلب  •

معلومات حول هذه األموال، ولها صالحية حجز األموال وتنظيم محضر بذلك بعد إبالغ النيابة العامة 

يومان، إتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات المتوافرة  التمييزية التي يعود لها، خالل مهاة أقصاها

إعالم "هيئة التحقيق الخاصة" لدى مصرف لبنان وتحريرها لديها لجهة اإلستمرار بحجز األموال أو 

 بالقرار المتخذ.

 

 :3/11/2016تاريخ  52المنشور في الجريدة الرسمية عدد  75القانون رقم ج. 

 

المذكور األسهم لحامله واألسهم ألمر في كافة الشركات المساهمة اللبنانية بما فيها شركات األوف ألغى القانون 

 شور والهولدينغ.

هذا  نشرعلما  أنه كان يتوجب على كافة حاملي هذه األسهم بتحويلها إلى أسهم إسمية خالل مهلة سنة من تاريخ 

ي أل السماحالهدف من هذا القانون هو بالطبع عدم ، و3/11/2017القانون في الجريدة الرسمية أي لغاية 

 تملكه أسهم في شركات. حقيقةشخص إخفاء 

 

 مجموعة قوانين وقرارات تتعلق بتحديد صاحب الحق اإلقتصادي:د. 

 

التصريح عن ذلك، وسيعتبر  معينةسهم أو حصص أل يلفعأصبح هناك موجب على صاحب الحق اإلقتصادي ال

 تاليا  هو المستفيد من حاصل هذه األسهم أو الحصص.
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مما يعني أنه في حال إقامة الشخص خارج لبنان، يتوجب على هذا الشخص التصريح لإلدارة الضريبية في 

 عنها.البلد الذي يقيم فيه، عن ما يحصل عليه من أموال من هذه األسهم، ويتوجب عليه دفع الضريبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

القوانين والنصوص التطبيقية التي أقرت لغايات تقييم لبنان من المنتدى الدولي حول ا : خامس

 1الشفافية وتبادل المعلومات ألغراض ضريبية

 

تعديل نماذج تصاريح ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس األموال المنقولة، بموجب القرار رقم  -1

 .07/02/2014تاريخ  135/1المعدل بموجب القرار رقم  3/6/2013تاريخ  636/1

 .المتعلق بنقل األموال عبر الحدود 24/11/2015تاريخ  42القانون رقم  -2

 .المتعلق بتبادل المعلومات ألغراض ضريبية 24/11/2015تاريخ  43القانون رقم  -3

المتعلق بمكافحة تبييض  318/2001الذي يعدل القانون رقم  24/11/2015تاريخ  44القانون رقم  -4

 .األموال وتمويل اإلرهاب

 .من قانون التجارة البرية 26الذي عدل المادة  24/11/2015تاريخ  47القانون رقم  -5

(  الذي يحظر على المصارف والمؤسسات 29/02/2016تاريخ  411تعميم مصرف لبنان )رقم  -6

الشركات أو الصناديق المشتركة لالستثمار التي المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كانت مع 

تكون أسهمها أو حصصها، كليا" أو جزئيا"، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

 .من قبل شركات او صناديق مشتركة لالستثمار أسهمها أو حصصها، كليا" أو جزئيا"، لحامله

 .43/2015الذي الغى القانون : تبادل المعلومات لغايات ضريبية  55قانون رقم  -7

  TRUSTEE: تحديد الموجبات الضريبية لألشخاص الذين يقومون بنشاط ال74قانون رقم  -8

 .: إلغاء األسهم لحامله 75قانون رقم  -9

  107من المادة  1والبند  32والمادة  29والمادة  23من المادة  1: تعديل البند 60قانون رقم  -10

 .)قانون اإلجراءات الضريبية وتعديالته(2008\11\11تاريخ  44من القانون رقم 

 .12/05/2017في  MAC & MCAAتوقيع اتفاقيتي  -11

المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون  1550، صدور المرسوم رقم 06/10/2017بتاريخ  -12

 .بالنسبة لتبادل المعلومات بناء لطلب 55/2016

لمتعلقة بتعريف صاحب الحق اصدر كل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة التعاميم ا -13

 .االقتصادي

( يتعلق بصاحب الحق 27/09/2018تاريخ  1472/1صدر قرار عن معالي وزير المالية ) -14

 .اإلقتصادي لجهة تعريفه وكيفية تحديده وآلية اإلشراف والمراقبة

                                                             
 law.com-administration@manssouri الكتروني على العنوان التالي:  يمكن طلب أي من هذه القوانين أو التعاميم بإرسال بريد 1

mailto:administration@manssouri-law.com
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لتعديل بعض مواد قانون االجراءات الضريبية الدخال  106/2018قانون معجل مكرر رقم  -15

 .مفهوم صاحب الحق االقتصادي

تاريخ  2045/1تعديل التصاريح وتضمينها خانات تتعلق بصاحب الحق االقتصادي )قرار  -16

31/12/2018). 

صدور قرار التوقف عن العمل الذي تضمن ما مفاده أن السجالت والمستندات المحاسبية تحفظ  -17

التوقف عن العمل )قرار رقم  لحين انتهاء المدة القانونية لحفظ هذه المعلومات، حتى في حال

 .(30/11/2018تاريخ  1857/1
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 الخالصة

 

 

 

عن األموال واإليرادات التي اإلفصاح  مإن ما تقدم يوضح أن كافة األفراد المقيمين خارج لبنان يتوجب عليه

 في حال وجودها في لبنان. عليها يحصلون

 إقامتهم حق طلب الحصول على مثل هذه المعلومات.وبكل حال أصبح لإلدارة الضريبية في بلد 

 ما بين لبنان وهذه الدول. بشأنها أما بالنسبة للحسابات المصرفية والفوائد، يتم التبادل التلقائي

وإلتزاما  بما تقدم، أصبحت المصارف اللبنانية تطلب معرفة محل إقامة العميل الفعلي، وفي حال وجود إقامته 

 بالسرية المصرفية. يُعتَدادل المعلومات المتعلقة بحساباته، وال خارج لبنان، يتم تب
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 الكاتب

في كلية الحقوق في  برتبة بروفسور لدكتور وسيم منصوري، محامي في "نقابة المحامين في بيروت"، أستاذا

 . ، وهو رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الفرع الفرنسيالجامعة اللبنانية

 في محكمة التحكيم الدولية في الهاي وعضو مجلس إدارة المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس.هو عضو 

القانون العام في جامعة لمواد  عمل أستاذا   وبهذه الصفةفي فرنسا،  2008الشخصية األجنبية لعام  هتم اختيار

.  هو حاليا مستشار "لجنة حقوق في المحكمة الخاصة للبنان )الهاي(مونبلييه، وكان مستشارا لمكتب الدفاع 

المحامين في بيروت(، عضو "اللجنة العلمية" لمعهد  نقابة)مجلة العدل اإلنسان" في "البرلمان اللبناني"، مقرر 

 ". للدستوريين اللبنانية جمعيةال، ويتولى حاليا رئاسة "المحاماة

وهو تولى في بيروت تحضير دليل الصياغة التشريعية للبرلمان اللبناني، وفي تونس دليل الصياغة الدستورية، 

 لعديد من المقاالت والدراسات.لمؤلف 

رة وعضو مجلس ادا وقدّ عينه مجلس الوزراء اللبناني عضوا  في هيئة االستشارات العليا في وزارة العدل

 وهو اليوم المستشار القانوني لوزير المالية.  المنطقة االقتصادية الحرة في طرابس

 

 


