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مكتــب مستشــارون يتـرأس
جمعية امباكـــتــــــــا الدولية
تخفيض غرامات التحقق واألمالك المبنية ص 09
تمديد مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع ص 11
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2

موضوع األسبوع

ورشة عمل بالشراكة مع منظمة امباكتا
نظم مكتب مستشارون ،ورشة عمل دولية
بالشراكة مع منظمة امباكتا والتي تضم أكثر
من  40مدقق حسابات من مختلف أنحاء العالم
وذلك لمدة  3أيام متتالية في فندق دوم في
منطقة كيرينيا – قبرص.
جاء هذا الحدث ،كغيره ممّا سبق ليؤكد على
ثبات رؤية مكتب مستشارون في تطوير
قدرات فريق العمل من جهة ،واشتراك لبنان
في هذه التجربة الفريدة من المنظمات الدولية
حيث يبادل اعضائها رؤيتهم وخبرتهم في
مجال المحاسبة والتدقيق الداخلي.
تناول اليوم األول مواضيع عدة منها تطبيق
برامج التدقيق ،تعزيز الفرص التجارية بين
األعضاء،مصالح أعضاء امباكتا في عمليات
مراجعة الحسابات الوطنية و كيفية التواصل
مع الزبائن.
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اليوم الثاني

 ،ق ّدم األستاذ رياض الزوقي محاضرة حول تأثير التسويق الرقمي

ً
خاصة
على إدارة األعمال العالقة مع الزبائن ،الموضوع الذي نال اهتمام كبير من الحضور و
لمدققي الحسابات .ور ّكز األستاذ رياض على النمو المتسارع للطرق اإللكترونية مما يتيح فرصة
كبيرة للمسوّ قين ،كما ناقش تنوّ ع أدوات التسويق اإللكتروني وفوائده وأهدافه فيما يخصّ المبيعات.
كما وتناول الحضور موضوع أثر اإلتصاالت التي تتم بواسطة الكمبيوتر على العالقة مع زبائن
التدقيق ،وكيفية تدقيق البيانات الغير المالية.

انتخاب السيد رياض الزوقي رئيسا ً لمن ّظمة امباكتا

من الجدير ذكره أيضا ً ألتئام الجمعية العمومية لمنظمة امباكتا حيث اتخذت مجموعة قرارات،
ّ
وتم انتخاب السيد رياض الزوقي ،مدير مكتب مستشارون ،رئيسا ً
لمنظمة امباكتا لمدة سنتين.
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زبائننا الكرام

M.A. Contracting and Trading

أم اي كونتراكتينغ للتجارة والمقاوالت هي شركة مقاوالت عا ّمة لبنانية تعمل
في مجال البناء واألشغال العامة منذ العام  .1984هذا التاريخ الحافل بالنجاح
خولت شركة أم أي
في المشاريع العامة والخاصة والخبرة اإلدارية الواسعةّ ،
كونتراكتينغ بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع بما فيها المستشفيات،
الطرق ،اعادة ترتيب هندسة أنظمة السير ،البنى التحتية باإلضافة الى العمل
الفني والديكور.
على مر السنين أتقنت شركة أم اي كونتراكتينغ فن إدارة المشاريع الى جانب
مصلحة الزبون والتطلع الى حاجاته لتلبيتها بأفضل شكل ممكن.
عنوانها :بيروت – مار مخايل – قرب شركة كهرباء لبنان – رويال تاور – ط5
ma.contracting@yahoo.comتلفون01/567992 :
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أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ
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مهل ضريبية

 إنتهاء مهلة تسديد الضريبة المترتبة بموجب المادة  51من
القانون رقم  2003/497وتقديم التصريح عنها عن الشهر
السابق
 إنتهاء مهلة تسديد رسم الطابع المالي عن الكميات
المستخرجة من المقالع والكسارات عن الشهر السابق في
دائرة الضرائب غير المباشرة – بيروت

تشرين الثاني

30

تشرين الثاني

15

 إنتهاء مهلة تسديد رسم ال %5المفروض على بدالت
الطعام والشراب واإلقامة عن الشهر السابق
 إنتهاء مهلة تسديد ضريبة المالهي المتوجبة عن الشهر
السابق في الوحدة المالية المختصة
 إنتهاء مهلة تسديد رسم وطابع مغادرة األراضي اللبنانية
عن الشهر السابق في دائرة الضرائب غير المباشرة –
بيروت
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معلومات ضريبية

قسم التدقيق الداخلي
إن عدم إلصاق طوابع مالية بقيمة الرسم المتوجّب أو
إلصاق طوابع مالية تق ّل قيمتها عن قيمة ال ّرسم يعرّ ض
اصحاب العالقة لغرامة قدرها خمسة أضعاف ال ّرسم الذي
تع ّرضت الخزينة لخسارته ،كما ويُفرض على كل من
يهمل تعطيل الطوابع الملصقة غرامة قدرها  %50من
ّ
معطلة.
قيمة الطوابع الغير

قسم الضرائب
إنّ تزويدنا بكافة فواتير الشراء دوريا ً دون نقص هو
ضروري جداً ألنه عند اكتشافنا وجود فواتير شراء من
خالل تدقيق كشوفات الموردين في آخر كل سنة يكون
قد سبق وت ّم التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة
وبذلك تكون الشركة قد خسرت قيمة الضريبة على
القيمة المضافة المدفوعة في هذه الفواتيركما وال يمكن
تأجيل احتساب هذه الفواتير الى فترة لم يصرّ ح عنها
بعد لإلستفادة من حسم الضريبة ألنها ّ
تؤثر بشكل مباشر
على جردة المخزون وبالتالي على مصداقية حسابات
الشركة تجاه وزارة المالية.
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أخبـارنـا
تخفيض غرامات التحقق واألمالك المبنية
ورسم اإلنتقال والضرائب والرسوم غير
المباشرة
بنا ًء على قرار رقم ُ 1583/1تخ ّفض غرامات
التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل
واألمالك المبنية ورسم اإلنتقال والضرائب والرسوم
غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة أو
المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين.
تخفض غرامات التحقق من  2018/10/30ولغاية
 2018/12/31بنسبة  %85للغرامة النسبية و
 %60للغرامة المقطوعة

األحداث القادمة
هاشلة بربارة!
بمناسبة عيد الق ّديسة البربارةّ ،
ينظم مكتب مستشارون
ّ
للموظفين أوائل الشهر القادم.
حفلة تنكريّة
تتضمن الحفلة مسابقات وجوائز.

يُنظم مكتب مستشارون دوريا ً ورش عمل
وتدريب لمساعدة فريق العمل على تطوير
قدراته العملية ،ورشة عمل األسبوع القادم
ستكون بعنوان " أخطاء شائعة ضريبية"
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأنه في حال تع ّذر تبليغ المكلف
من قبل الموظف المولج بالتبليغ يتم لصق
إعالم التبليغ على باب محل عمله أو إقامته
و نشره في جريدتين محليتين و الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية ،و يعتبر
مبلغا ً بعد  30يوم من النشر؟

أخطاء شائعة
إن اعتراض المكلف على الضريبة المفروضة ال يوقف عملية التحصيل.
وبالتالي ينبغي عليه تسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهل القانونية
بالرغم من االعتراض ،الذي له حق المتابعة!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا

كيف بدأت رحلة تويتر وإلى أين وصلت؟
في العام  ،2000أراد جاك دورسي خلق نسخة من مدوّ نة "اليف جورنال" ،فوضع
خطة لمنصة تسمح للمستخدمين بنشر رسائل في أي وقت ومن أي مكان ،بعد ذلك
ارتفع استخدام " تويتر" بنسب قياسية ولكن استلزم األمر بعض الوقت لفهم طريقة
عمل موقع التواصل الشهير.
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مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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ISO Certified

Moustasharoun
F.W.S German Audit
Alliance

مستشارون هو مكتب إستشارات يقدم خدمات
في المحاسبة ،التدقيق الداخلي واإلدارة
لألشخاص والشركات.
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