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هل ّ
تؤثر شركتك إيجابا ً

على المجتمع؟
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موضوع األسبوع

كيف يمكن لشركتك التأثير إيجابا ً على
المجتمع؟
 تكلفة وميزات المشاركة
المجتمعية للشركات

في وقتنا الحالي ،بات اهتمام المؤسسات بالمشاركة
االجتماعية أمراً ال بد منه .فقبل  15عاما ً لم تكن
سوى القليل من الشركات ُتصدر تقارير االستدامة،
أما اليوم ،فقد وقعت أكثر من  9،000شركة على
تعهدات االتفاق العالمي لألمم المتحدة للتعاون مع
المجتمع بشكل أكبر ،وتطبيق ممارسات المسؤولية
في أعمالهم ،ومن تلك الشركات المئات من الشرق
األوسط.

 ما إن تدرك الشركات الفوائد التي ستعود عليها
نتيجة المشاركة المجتمعية واألنشطة التي ترافقها،
ستدرك أهمية البدء في تطبيق البرامج الخاصة بذلك
بشكل فوري .فعلى سبيل المثال ،في حال كانت
شركتك تدعم برامج االستدامة البيئية ،فهذه ستعود
بالفائدة على شركتك وعلى البيئة وتؤدي إلى توفير
آالف الدوالرات على المدى الطويل؛ فمن خالل
ومن أبرز الفوائد التي تعود بها المشاركة االجتماعية
تقليل استهالك الطاقة ،وهدر المياه ،ومواد التعبئة
على الشركات التي تطبقها هي نشر روح ايجابية
والتغليف ،وأي عادات استهالكية أُخرى تضُر
التي تن ُتج من المشاركة في التطوير بشكل ايجابي
بالبيئة ،تعمل كذلك على خفض التكاليف التي
مما يعود بالفائدة على المجتمع ،إلى جانب مساعدة
تستثمرها في شركتك .وفي حال لم تجد طريقة للحد
الشركات على خفض التكاليف ،والقدرة على تسويق
من سلوك شركتك االستهالكي ،عليك البحث عن
الشركة بشكل أكثر فعالية .ولمساعدة شركتك على
جهة استشارية لمساعدتك على حصر خياراتك
التأثير بشكل ايجابي على المجتمع ،نق ّدم مجموعة من
وكيف يمكنك العمل لخدمة البيئة وبالتالي توفير
أبرز فوائد المشاركة المجتمعية لشركتك.
المصاريف.
3

 االبتكار واإلبداع

 تعزيز اسم شركتك

 عندما تلتزم بممارسات األعمال المستدامة

 مشاركة شركتك اجتماعيا ً ال تعني فقط المساهمة في
تحسين البيئة واالستدامة البيئية ،بل تشمل أيضا ً
تطبيق المشاريع التي تساهم في التأثير بشكل
ايجابي وفعال على مجتمعك المحلّي؛ حيث يمكنك
المساهمة في دعم هذه المشاريع ،إلى جانب رفع
مستوى الوعي حول شركتك في المجتمع ،وتحسين
ثقافتها ،وأداء األعمال الجيدة لتساهم في زيادة
تفاعل األشخاص في مجتمعك المحلّي معها.

والمسؤولة ،يمكنك الحصول على األمور التي
ترغب بها بكل سهولة .وأحياناً ،قد ال تستطيع
تقديم المنتجات والخدمات الجديدة دون طرحها
بشكل مُبتكر ومبدع .فإذا ما ف ّكرنا باألمر ،جميع
المنتجات والخدمات المُبتكرة والمبدعة ،مثل
السيارات الكهربائية ،والسيارات الهجينة ،وألواح

وفي حال قررت التوجه لهذا المجال ،احرص على
البحث عن الشركاء المناسبين لجعل مبادرة
المشاركة المجتمعية الخاصة بك ذات فعالية كبيرة.
ومن الشركاء الذين يمكنك االستعانة بهم هي
الشركات التي تتوافق أهدافها واهتماماتها مع تلك
الخاصة بشركتك ،مما سيضمن لشركتك تحقيق
الرؤى التي تطمح إليها ،وتتيح لها التواجد في
األماكن الصحيحة.

الطاقة الشمسية ،التي ُتدر أرباحا ً بماليين
الدوالرات بدأت كفكرة تسعى ألن تكون أكثر
استمرارية في استهالكها .وفي حال قررت
شركتك االلتزام بالمشاركة المجتمعية وفور
إدراكك لإلمكانيات ،فاالحتماالت ُتصبح غير
متناهية.
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زبائننا الكرام

BALAMAND VILLAGE

قرية البلمند ،هي مجمع في منطقة البلمند في شمال لبنان يبعد عشرة دقائق عن
طرابلس والبترون حيث عالم األعمال والحضارة والرفاهية .هي موطن لجامعة
ومدرسة البلمند.
بيئة هادئة ،مناظر خالبة ،تجعل من قرية البلمند عنوان للرفاهية وفرصة لإلستثمار.
العنوان :البلمند ،شمال لبنان
تلفون81/400125 :
www.balamandvillage.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
تتأسس الشركة المساهمة با ّتباع المراحل التالية:






قسم الضرائب
يحق لألشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم
وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل
المبيعات النقدية ) ، (Cash Registerأن يقدموا طلبا ً
إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل
استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ
 ،/1/31على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة
من قبل المديرية ،وذلك وفقا للشروط واألصول التي
تحدد بموجب قرار من وزير المالية.
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اجتماع مجموعة أشخاص يطلق عليهم إسم
"المؤ ّسسين" لكتابة نظام الشركة والتوقيع عليه.
توجيه المؤ ّسسين دعوة لكل من يرغب المساهمة برأس
مال الشركة عبر تملّك اسهمها.
اجتماع مالكي األسهم و تصويتهم على نظام الشركة
(قبوالً أو رفضأ لجميع بنوده) و تعيين أعضاء مجلس
اإلدارة (في حال عدم تعيينهم في نظام الشركة) و
مدققي حسابات الشركة.
موافقة مدققي الحسابات خالل اإلجتماع على تولي
مهمة مراقبة حسابات الشركة و طريقة سيرها.

أخبـارنـا

يتحضّر مكتب مستشارون بكافة أقسامه للتدقيق من

يخصّ مكتب مستشارون زبائنه الكرام بتقرير سنوي

قِبل  Bureau Veritasللتأكد من تطبيق اآلليات

تفصيلي يشرح من خالله المخاطر الضريبية

الالزمة لضمان الجودة بحسب معايير الـ ISO

المتعلقة بتصاريحهم السنوية  ،بنا ًء عليه نرجو من
حضراتكم مراجعته بدقة عند تسلّمه و العودة الينا

العالمية.

في حال احتجتم الى اي توضيح او استشارة ،و ذلك
للعمل سويا ً على تخفيض هذه المخاطر و اتجاذ
اجرائات وقائية لمخاطر محتملة.

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

بأن عملية تختيم السجالت

وتأشيرها لم تعد إلزامية لغاية التصريح
الضريبي ،وعليه يمكن للمكلف بخالل
عمليات المراقبة الضريبية إبراز سجالته
المحاسبية المفروضة على أوراق عادية
مراعيا ً بالطبع أسس المحاسبة العامة؟

أخطاء شائعة
أن واجب التصريح وإعالم اإلدارة الضريبية بحصول أي طارىء على
البناء ضمن المهل القانونية من شأنه أن يجنب المالك أو المستثمر
الغرامات التي قد تلحق به في حال لم يقم بذلك ،ويمكنه أيضا ً من االستفادة
من مجموعة كبيرة من اإلعفاءات الدائمة والموقتة والجزئية في حال
استوفى شروطها!

10

معلومات وزارة المالية

11

تـكنولـوجيا

لتسهيل التواصل حول العالم ..ابتكار جهاز للترجمة الفورية بـ 105لغات
في خطوة هامة لتسهيل التواصل بين جميع البشر باللغات المختلفة حول العالم ،أطلقت شركة
هولندية جهاز للترجمة الفورية.
ويعمل الجهاز بغاية السهولة ،حيث يقوم المستخدم باختيار لغة المتحدث ليقوم بعد ذلك الجهاز
بترجمة الحديث بشكل فوري.
ويأتي إطالق الشركة الهولندية لهذا الجهاز بهدف تعزيز التواصل بين اآلخرين وتطويره ،حيث
ال يقتصر هدفه على الترجمة الفورية فقط.
فهذا الجهازيتيح إمكانية الترجمة من خالل اإلنترنت إلى  85لغة ،فيما يمكن ترجمة  20لغة
إضافية في حالة استخدام الجهاز بدون اإلنترنت ،من بينها الهندية والروسية واإلسبانية والعربية
واإلنجليزية واإليطالية والفرنسية.

12

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

Arch of Europe
Award

European Award
2018
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