المراجع
 قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم  379تاريخ .2001/12/14 المراسيم التطبيقية المتعلقة بتحديد دقائق تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. القانون رقم  391تاريخ  - 2002/2/8قطع حساب الموازنة للعام .2000 النشرات االقتصادية لمصرف لبنان. بيانات وزارة المالية حول وضع المالية العامة. القرار التشريعي رقم  144تاريخ  - 1925/6/10االمالك العمومية. قانون الملكية العقارية رقم  3339تاريخ .1930/11/12 قانون الضريبة العامة على المبيعات في مصر رقم  11تاريخ .1991/4/28 المرسومان رقم  15598تاريخ  1970/9/21و 4221تاريخ  2000/10/18وتعديالتھما)تحديد الشروط العامة النشاء واستثمار المؤسسات السياحية(.
 المرسوم رقم  11576تاريخ  - 1997/12/27تنظيم مھنة االدالء السياحيين. القانون رقم  382تاريخ  -1994/11/4البث التلفزيوني واالذاعي. القانون رقم  531تاريخ  - 1996/7/24البث الفضائي. القانون رقم  636تاريخ  - 1997/4/23تنظيم مھنة الھندسة. القانون رقم  8تاريخ  - 1970/3/11تنظيم مھنة المحاماة. المرسوم رقم  9776تاريخ  1997/1/23والمرسوم  8214تاريخ  - 1991/4/2محاموالدولة.
 القانون رقم  337تاريخ  -1994/6/8نظام الكتاب العدل. -القانون رقم  364تاريخ  - 1994/8/1تنظيم مھنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
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 القانون الصادر بالمرسوم رقم  65تاريخ  - 1983/9/9نظام الخبراء ووكالء التفليسةومراقبي الصلح االحتياطي.
 قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم  4461تاريخ .2000/12/15 القرار رقم  2385تاريخ  - 1924/1/17حقوق الملكية التجارية والصناعية. القانون رقم  75تاريخ  - 1999/4/3حماية الملكية األدبية والفنية. القرار رقم  275تاريخ  - 1926/5/25إدارة وبيع أمالك الدولة الخصوصية. القانون الصادر بالمرسوم رقم  126تاريخ  - 1959/6/12تنظيم االصول االداريةوالمالية في المديرية العامة للبريد.
 المرسوم رقم  8292تاريخ  - 1961/12/27الخدمات الھاتفية. المرسوم رقم  5613تاريخ  - 1994/9/5تكليف ھيئة "أوجيرو" أعمال صيانة لحسابوزارة االتصاالت.
 القانون رقم  221تاريخ  - 2000/5/29تنظيم قطاع المياه. المرسوم رقم  16878تاريخ  - 1964/7/10مؤسسة كھرباء لبنان. المرسوم رقم  5735تاريخ  - 1994/9/29المؤسسة العامة لألسواق الشعبية. قرار المفوض السامي رقم  16ل .ر تاريخ  - 1935/1/30تنظيم زراعة التبغ والتنباك. المرسوم االشتراعي رقم  151تاريخ  - 1959/6/12المتعلق بالتبغ والتنباك. قرار وزير االقتصاد رقم  50تاريخ  -1981/9/21نظام االستثمار الھراء الحبوب فيمرفأ بيروت.
 المرسوم رقم  1610تاريخ  -1971/7/26المديرية العامة للطيران المدني. قانون الطيران المدني الصادر في  1949/1/11وتعديالته. القانون رقم  90تاريخ  1991/9/10وتعديالته -رسم المغادرة. القانون رقم  200تاريخ  - 2000/5/24الرسم لصالح الخزينة على كل مسافر. المرسوم رقم  16تاريخ  1956/10/2والمعدل بموجب المرسوم رقم 4456تاريخ  1972/12/9والمرسوم رقم  11596تاريخ  - 1997/12/31السوق الحرة في
مطار بيروت.
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 المرسوم رقم  6814تاريخ  - 1995/5/26المؤسسة العامة للمشاريع االستثمارية فيمطار بيروت الدولي.
 القرار رقم  1/31تاريخ  - 1966/1/26المرافئ والموانئ اللبنانية. القانون الصادر بالمرسوم رقم  17199تاريخ  -1964/8/18قانون الجمعيات التعاونيةوانشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني.
 المرسوم رقم  2989تاريخ  1972/3/17وتعديالته  -تنظيم الجمعيات التعاونية. القانون الصادر بالمرسوم رقم  120تاريخ  - 1983/9/16انشاء بورصة بيروت. قانون ضريبة الدخل -المرسوم االشتراعي رقم  144تاريخ .1959/6/12 قانون ضريبة األمالك المبنية الصادر في  17أيلول .1962 قانون المحاسبة العمومية -المرسوم االشتراعي رقم  14969الصادر في .1963/12/30 قانون التجارة البرية -المرسوم االشتراعي رقم  304تاريخ .1942/12/24 المرسوم االشتراعي رقم  34الصادر في  5آب  - 1967التمثيل التجاري. المرسوم االشتراعي رقم  45الصادر بتاريخ  24حزيران سنة  - 1983نظام الشركاتالقابضة )ھولدنغ(.
 المرسوم االشتراعي رقم  46الصادر بتاريخ  ،1983/6/24نظام الشركات المحصورنشاطھا خارج لبنان )أوف شور(.
 القانون رقم  - 96الصادر في  - 1926/1/20الشركات األجنبية. قانون تنظيم ھيئات الضمان  -المرسوم رقم  9812تاريخ  4أيار .1968 قانون الموجبات والعقود الصادر في  9آذار .1932 قانون النقد والتسليف  -المرسوم االشتراعي رقم  13513الصادر في  1آب .1963 قانون تنظيم عمليات اإليجار التمويلي رقم  160تاريخ .1999/12/27 المرسوم رقم  4665تاريخ  1981/12/26وتعديالته )التصميم المحاسبي اللبناني العام(. معايير المحاسبة الدولية. -منظمة التجارة العالمية  -الدكتور المرسي السيد حجازي.
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 الضريبة على القيمة المضافة  -الندوة االقتصادية اللبنانية السورية المشتركة  -الدكتورسمير طنوس.
 الضريبة على القيمة المضافة  -فادي موييز القاعي. الضريبة على القيمة المضافة  -القاضي وسيم نقوال أبو سعد. األموال والحقوق العينية العقارية األصلية  -الدكتور مروان كركبي ،الدكتور ساميمنصور.
 القانون التجاري -الدكتور كمال طه. في نظرية الموجبات والعقود  -جزء أول -الدكتور اميل شعيب. الضريبة على القيمة المضافة يحيى الصافي ،عبد ﷲ البوكري ،أحمد البوعزاوي. القانون المدني  -المدخل واألموال  -الدكتور نقوال أسود. األسس القانونية والمحاسبية لضريبة الدخل في لبنان  -الجزءان األول والثاني -أمينصالح.
 الضريبة على القيمة المضافة  -تشريعا ً وتطبيقا ً  -د .عبد الرؤوف قطيش. أصول تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة  -أسامة كامل أبو شقرا.ترجمة كامل مجيد سعادة

- La T.V.A Georges Egret

 - Loi Fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 2 Septembre 1999Confédération suisse.
- Loi no 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée - Marocaine.
- Droit Fiscal général - jacques Grosclaude - Philippe Marchessou.
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نبذة عن المؤلف
 حائز على البكالوريوس في التجارة  -شعبة المحاسبة من جامعة بيروت العربيةبدرجة جيد جداً ومرتبة الشرف.
 شغل وظيفة مراقب ضرائب رتبة أولى ،ثم مراقب ضرائب رئيسي ،وحاليا ً رئيسدائرة  -مراقب مالي.
 عضو اصيل سابق في اللجنة الناظرة باالعتراضات في محافظة بيروت. مارس التعليم كأستاذ معيد في جامعة بيروت العربية وكمحاضر في المعھد الماليالتابع لوزارة المالية ،وفي المعھد الوطني لإلدارة واإلنماء في مجلس الخدمة
المدنية.
 شارك في إعداد البيانات المالية ،وتصاريح ضريبة الدخل الجديدة لشركاتاألموال واألشخاص واألفراد والمصارف ومشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية
لھا.
 عمل في إطار البعثة الكندية لتحديث وتطوير وزارة المالية. شارك في تأسيس وتدريب فريق العمل المركزي لضريبة الدخل في مديريةالواردات.
ُ -عيّن رئيسا ً لفريق العمل الخاص بضريبة الدخل في مالية جبل لبنان.
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 -استاذ في الجامعة اللبنانية.

للمؤلف نفسه لدى مكتبة صادر ناشرون:
 االسس القانونية والمحاسبية لضريبة الدخل في لبنان )جزء .(2/1ﻣطﺑﻌﺔ ﺻﺎدر
ﺑﻳروت ـ ﻟﺑﻧﺎن
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