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موضوع األسبوع

أهم خمسة أخطاء محاسبية تقع بها المؤسسات
والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
لطالما ساهمت برامج المحاسبة في تسهيل مهمة المحاسبين في الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم ،غير انها ال تضمن عدم الوقوع في االخطاء .بعض هذه األخطاء قد يكون بسيطا
وسهل التصحيح ولكن البعض اآلخر قد يكون جسيما وله تأثير سلبي على الوضع المالي
للشركة.
ومع مرور الوقت يمكن لبعض الممارسات والعمليات المحاسبية الرديئة ان تزيد من المخاطر
وال سيما الضريبية منها ،وفي حاالت قصوى يمكن لهذه األخطاء والممارسات المحاسبية أن
توقع الشركة في اإلفالس.
في هذه المقالة سوف نتناول خمسة من أبرز األخطاء التي قد تقع بها الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم باإلضافة الى شرح تأثيرها على سير األعمال.
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 .1أعتبار أن األرباح تعني تدفقا نقديا
إيجابيا :أن العديد من الشركات تحقق
أرباحا ولكنها تواجه تعثرا في تدفقاتها
النقدية يؤثر بشكل مباشر على السيولة في
الصندوق والبنوك .معظم هذه التعثرات
ممكن أن تحصل نتيجة لوجود قيمة
مرتفعة للبضائع في جردة أو في حاالت
تخطي فترات التسديد من الزبائن لفترات
الدفع للموردين وحاالت أخرى مماثلة.

يمكن لهذه الخطوة ،باإلضافة الى تحسينها
لربحية الشركة ،ان تحسّن من األداء
المحاسبي للشركة عن طريق أرساء نظام
محاسبي محترف مبني على المعايير
المحاسبية المعتمدة عالميا وعلى المراجعة
المحاسبية الضامنة لصحة التقارير.
 .4عدم اعتماد نظام مراجعة للحسابات:
ترتبط د ّقة البيانات المحاسبية بأرتباط
النظام المحاسبي بمبدأ نظام المراجعة
للحسابات المعتمد عالميا والذي ير ّكز على
مطابقة الحسابات دوريا وخصوصا
الحسابات ذات الحساسية العالية .إن ترك
هذه الحسابات دون مطابقتها مع واقعها
الفعلي قد يخلق تقارير غير واقعية على
اإلطالق وقد ينتج عنها قرارات خاطئة.

 .2عدم أخذ المحاسبة على محمل الجد :أن
مفتاح نجاح أي نظام محاسبي هو تسجيل
كافة القيود والعمليات من البسيط منها
حتى األعلى شأنا .من المهم التأكد من
تسجيل كافة العمليات وتبويبها بالشكل
التصحيح .مهما كان حجم الشركة ،إن
انتهاج الجدية في المحاسبة سوف يُنتج
تقارير يمكن االعتماد عليها وقد تشكل
األساس في إتخاذ القرارات في الحاالت
اإلقتصادية السيئة.

 .5ضعف في قنوات اإلتصال مع المحاسب:
معرفة المحاسب بكافة العمليات التي
ترتبط بالمحاسبة يعتبر من أهم االدوات
التي يجب إحترامها حيث إكتشاف أيّة قيود
الحقا ينتج عنه عمال مضاعفا باإلضافة
الى تقارير خاطئة ممكن ان تكون نتائجها
وخيمة .يتوجب أن ُتو ّفر هذه المعلومات
المحاسبية باألغلب عن طريق المستندات.

 .3عدم أدارة نظام محاسبي داخلي :من
المفيد للشركات الصغيرة وحتى للمتوسطة
الحجم ان تخصص خدماتها المحاسبية الى
مكاتب محترفة من اجل تخفيض اكالفها.
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زبائننا الكرام

” “Atlantis Financialsشركة تتعاطى خدمات التأمين والتمويل.
تهتم الشركة في مجال خطط اإلدخار ،التأمين ،االستثمارات الصغيرة،
العقارات ،اإلدارة المالية ،تخطيط وإدارة الوراثة واستثمار المدى
القصير...
كما تتميز الشركة بخدمات التأمين واألمن المالي المختص بكل زبون
بحسب رغبته ،حاجاته و تطلعاته المستقبلية.
العنوان:
هاتف71/176178 - 01/680667 :
www.atlantisfinancials.com
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أسئلة وأجوبة

التصريح الشخصي لمن يعمل في أكثر من مؤسسة أو يستفيد من
أكثر من مصدر دخل

6

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.

أيار

15

 إنتهاء مهلة تسديد ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير

أيار

30

التجارية لشركات األموال وتقديم التصريح السنوي عنها بما فيها شركات األموال
المعفاة من الضريبة أو تلك الخاضعة لضريبة مقطوعة (أوف شور هولدنغ).
 إنتهاء مهلة تسديد ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير
التجارية للمصارف والمؤسسات المالية وتقديم التصريح السنوي عنها .
 إنتهاء مهلة تسديد ضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير
التجارية لشركات الضمان وتقديم التصريح السنوي عنها .

 إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي لمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أموال.
 إنتهاء مهلة تسديد وتقديم التصريح عن حصة الدولة من المبالغ واألوراق المالية
التي تسقط بمرور الزمن.
 إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن الضريبة على دخل رؤوس األموال
المنقولة المترتبة على فوائد الديون لشركات األموال.
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معلومات ضريبية
قسم التدقيق الداخلي
يحق فقط للمكلّفين على طريقة الربح الحقيقي
إعادة تخمين أصولهم الثابتة وفق األصول
المذكورة في قانون التجارة حيث يُبلّغ محضر
التخمين إلى الدائرة المالية المختصة .ويخضع
ربح التحسين ،اي الربح الناتج عن إعادة تخمين
األصول الثابتة أو التفرّ غ عنها ،لضريبة بواقع
 %10من قيمة الربح ُتس ّدد ضمن التصريح
السنوي لضريبة الدخل.

قسم الضرائب
إنّ استالمنا لفواتير غير متضمّنة جميع عناصر الفاتورة
الرسميّة يدعونا الى التذكير بتعليمات وزارة المالية التي
تتناول فواتير المبيعات .يجب أن تتضمن الفاتورة على
االقل ما يلي:
 اسم وعنوان ورقم تسجيل مورّ د األموال أو مق ّدم
الخدمات لدى وزارة المالية.
 اسم وعنوان ورقم تسجيل الشخص الصادرة الفاتورة
لمصلحته.
 موضوع تسليم المال او تقديم الخدمة.
 رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
 المبلغ المتوجب عن تسليم االموال أو تقديم الخدمات.
 مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي
جرى تطبيقه.
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أخبـارنـا

ُيرجى من زبائننا الكرام  ،المكلفين بتصريح ضريبة
الدخل على الربح الحقيقي أموال ،إرسال كافة
التقارير والمستندات الالزمة المتعلقة بالشركات الى
مكتب مستشارون ،لتحضير وتقديم تصاريح ضريبة
الدخل وذلك قبل تاريخ  10أيــار  2019لتجنب أي
عقوبات أو دفع غرامات قد تنتج في حال قُدمت خارج
المهلة.

احتفل مكتب مستشارون بعيد الفصح المجيد
نهار السبت  27نيسان  ،2019حيث تنافس
فريق العمل في نشاطات ترفيهية خاصة بعيد
الفصح في جو من المحبة والفرح
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم أن عدم تضمن االعتراض أي من
عنوان المكلف ورقم تسجيله لدى وزارة
المالية،

تحديد

التكالبف

وأسباب

االعتراض ومطالب المعترض ،وال سيما
بند المستندات والوثائق التي تؤيد
االعتراض ،من شأنه رد االعتراض في
الشكل وعدم بحثه في األساس؟

أخطاء شائعة
ال تعفى المؤسسات العامة والبلديات من رسم الطابع المالي عند قبضها
ديون من الدولة أو من مؤسسة عامة أو من بلدية ،وال تستفيد الدولة
والمؤسسات العامة من اإلعفاء من رسم الطابع المالي المقطوع!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا

أعلنت شركة ''جروف إكس'' ،التي أسسها متخرج من وحدة الروبوتات التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية،
عن أول ابتكار لها وهو إنسان آلي مرافق مصمم لبث السعادة لمستخدميه.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جروف إكس ،كانام هاياشي ،في بيان صحافي أثناء إطالق اإلنسان اآللي
الجديد ''الفوت'' ال يمكنه المساعدة في األعمال المنزلية فحسب وإنما يستطيع أيضا تحفيز قدرتك على الحب''.
يستخدم اإلنسان اآللي الذكاء الصناعي للتواصل مع من حوله ويتحرك على عجالت ويشبه طائر البطريق بعينين
مرسومتين ويرتدي مالبس قابلة للتبديل ويتواصل عن طريق إصدار صرير.
والروبوت مصمم إلبداء عاطفة للمستخدمين الذين يتعاملون معه بود إذ يصبح دافئا عند لمسه أو ينام عند احتضانه
أو يتبع مستخدمه عندما يناديه.
ولهذا اإلنسان اآللي استخدامات عملية محدودة تقتصر على أداء مهام بسيطة مثل مراقبة الرضع أو مراقبة المنزل
عبر كاميرا يمكن للمستخدمين الولوج لها عبر تطبيق على الهاتف المحمول أثناء وجودهم خارج المنزل.
نقال عنwww.nessma.tv :
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مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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ISO Certified

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