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موضوع األسبوع

أهداف التدقيق الداخلي

مداخل التدقيق الداخلي:

هدف الحماية
ويشمل هذا الهدف المحافظة على سالمة األمور
التالية :أصول الشركة بمختلف أنواعها ،النظم
واإلجراءات المالية والمحاسبية ،السياسات والخطط
المعتمدة في الشركة ،السجالت والمستندات والملفات
العادية واآللية المعتمدة في المشروع ،نظام الضبط
الداخلي….الخ.

هدف التطوير
يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة
عالجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع
وتحديد وتحليل النتائج اإليجابية والسلبية ووضع
الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى اإلدارة
فضالً عن توفير وتزويد هذه اإلدارة بالبيانات
والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع
أوجه نشاط المشروع.
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مراجعة

مدى

مداخل
االلتزام :تستهدف عملية المراجعة من هذه
المداخل ،التحقق مما إذا كان العاملون في
المستويات اإلدارية المختلفة ،قد التزموا بنص
وروح التوجيهات والتعليمات الصادرة عن اإلدارة
العليا ،واتبعوا اإلجراءات المناسبة في تنفيذ واجبا
تهم .وتتم هذه المراجعة من خالل ثالثة مداخل هي:

مدخل التحقق :وبموجب هذا المدخل يبحث
المراجع عن أدلة وبراهين تثبت صحة أية عملية
يراجعها ،ويحرص المراجع هنا على جمع
معلومات عن أعمال المشروع من جهة خارجية
محايدة.

مدخل المراجعة المستندية :يعتمد المراجع في هذا
المدخل على المستندات التي تثبت صحة القيود،
والمطابقة القانونية للشروط الواجب إتباعها في
المعامالت والعمليات .وبموجب هذا المدخل ال
يفحص المراجع أكثر من السجالت والدفاتر
والوثائق.
مدخل مراجعة النظم :يركز المراجع وفقا ً لهذا
المدخل على النظام نفسه .فيأخذ كل نظام على حدة
ويفحصه ويقيمه ويحاول ربطه مع النظم األخرى.
وذلك للتحقق من أن النظم الموضوعة تعمل بشكل
صحيح .وأنها تحقق الغرض الذي وضعت من
أجله.

مداخــل مـــراجعة
العمليات
يسعى المراجع في مهمّته هذه إلى الحصول على أدلة
وقناعات تثبت ارتفاع كفاية العمليات ،وفعالية السياسات
واإلجراءات ووسائل الرقابة المتبعة لتدعيم كفاية تلك
العمليات .وبشكل أساسي فإن هذه المراجعة تشتمل على
فحص وتقييم االستخدام األمثل للموارد المتاحة.
يتبع المد ّقق الداخلي في مراجعة العمليات مدخلين
لتحقيق غايات المراجعة وهما:
المدخل التنظيمي :يركز المدقّق الداخلي في هذا المدخل
اهتماماته على الوحدة التنظيمية ،حيث يُخضع جميع
عملياتها وأنشطتها لمراجعته وتحليله وتقييمه.
المدخل الوظيفي :يتتبع المدقّق الداخلي في هذا المدخل
العملية أو النشاط موضوع المراجعة وذلك من بداية
العملية أو النشاط إلى نهايته ،وحتى وإن اخترقت
إجراءات هذه العملية الحدود التنظيمية للوحدات
المختلفة.
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زبائننا الكرام

" "Food Engineersمركز صحي غذائي دقيق ،يضع معارف وخبرات فريقه
الطبي في خدمة الزبون لمرافقته خالل رحلة فقدان الوزن.
يوفر فريق ” “Food Engineersحصص غذائية متوازنة وكل ما يلزم من
معلومات وإرشادات لفقدان الوزن.
يتكون الفريق الطبي والمدربين من :أخصائي أمراض القلب  ،أخصائي الغدد الصماء
وأخصائيي التغذية.

العنوان :أنطلياس ،سنتر صوما  -لبنان
تلفون04/524599 :
www.food-engineers.com
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أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ
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مهل ضريبية

تشرين الثاني

30

 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
المرحلة األولى لتأسيس الشركة المحدودة المسؤولية:








قسم الضرائب
يحق طلب إسترداد  %100من الضريبة التي أصابت
المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات التالية المعفاة من
الضريبة وفقا ألحكام المادتين  16و  17من هذا القانون:
صناعة األدوية ،صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة
وفقا ألحكام الفقرة (ب) من المادة  17من هذا القانون،
التعليم ،اإلستشفاء والمختبرات الطبية ،المؤسسات التي ال
تتوخى الربح ،صناعة الكتب ،والجرائد والمجالت ،صناعة
المواد الصيدالنية بما فيها األصناف لالستعمال الصحي
والصيدلي ،صناعة الورق والكرتون من األنواع المستعملة
في الكتابة أو الطباعة ،ورق صحف بشكل لفات أو صفائح،
الحبر المعد للطباعة.
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توقيع المؤسسون على النظام النأسيسي للشركة.
توقيع كاتب العدل على النظام بعد تحصيل الرسوم.
تعيين مديرا أو أكثر للشركة من قبل حمعية الشركاء اذا
لم يحدده نظام الشركة ( أي من له حق االمضاء عن
الشركة).
الحصول على اذاعة تجارية من السجل التجاري التابع
لها مقر الشركة و التوقيع عليها من قبل المدير.
ملىء طلب الترخيص للشركة المحدودة المسؤولية مرفق
بصورة عن هوية طالب الترخيص.
تصريح لوزارة المالية بمباشرة العمل.

أخبـارنـا

نرجو من زبائننا الكرام ،وكالء التامين
المحترمين ،إعالمنا إذا كان مركزعملكم
الحالي يختلف عن العنوان المذكور في
الشهادة المالية ،وذلك عبر إرسال بريد
الكتروني أو اإلتصال بقسم خدمات
الزبائن.

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

يتحضّر مكتب مستشارون بكافة أقسامه للتدقيق
من قِبل  Bureau Veritasللتأكد من تطبيق
اآلليات الالزمة لضمان الجودة بحسب معايير

الـ  ISOالعالمية.
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأنه يمكنم تقديم طلب إسترداد
للضريبة المدفوعة زيادة عن الضريبة
المتوجبة وفقا للتكليف الذاتي وذلك
ضمن مهلة أربع سنوات تلي السنة التي
دفعت خاللها الضريبة؟

أخطاء شائعة
يعفى المكلفون الذين يقدمون تصريحا سنويا بعدم مزاولة العمل من موجب
مسك السجالت القانونية ،ومن موجب تقديم تصاريح ضريبة الدخل
والبيانات المالية الملحقة بها الى حين مزاولة العمل الفعلي!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا
تطبيق جوجل الجديد  Voice Accessللتحكم في الصوت لمساعدة
األشخاص ذوي الحركة المحدودة الستخدام هواتفهم
أطلقت جوجل حاليًا تطبي ًقا جدي ًدا يعمل بنظام التشغيل أندرويد ،وسيساعد األشخاص الذين يعانون
من إعاقة حركية على التحكم في أجهزتهم.
يتيح التطبيق  Voice Accessللمستخدمين التنقل عبر التطبيقات وكتابة النصوص وتعديلها،
والتحدث إلى مساعد جوجل الصوتي ،ويمكن للمستخدمين الحصول على عناصر تحكم أكثر
تحدي ًدا ،مثل القدرة على استخدام صوتهم في النقر على األزرار ،أو ضبط عناصر التحكم داخل
التطبيقات ،يمكنهم أي ً
ضا التمرير أو التنقل في شاشات التطبيقات.
إذا أراد المستخدم كتابة نص أو تعديله ،على سبيل المثال ،فيمكنه القول " ،"OK Googleثم
فتح تطبيقه المفضل باستخدام أمر "الفتح".
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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.

Moustasharoun
Mobile Application
Moustasharoun
Weekly Newsletter
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