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نتائج إحصائية لقسم خدمة الزبائن
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موضوع األسبوع

خدمة الزبائن في مكتب مستشارون
يسعى مكتب مستشارون جاهدا ليوفر لجميع زبائنه الخدمات ،األدوات والدعم الذي يحتاجون إليه ،كما يعمل
على تطوير أساليب جديدة ومتقدمة باستمرار لتحسين تجربة زبائنه.
يولي المكتب اهتماما بالغا في تدريب وتهيئة قسم خدمة الزبائن لكافة اإلحتماالت من حيث ظروف العمل
وطبيعة الخدمات ،إليمانه بأهمية هذا القسم على تحقيق رضا الزبائن وتقديم الحلول في حال واجهتهم
مشكالت أثناء استخدام الخدمات.
يعمل موظفو قسم خدمة الزبائن في مكتب مستشارون ،المكون من خمسة موظفين ،على متابعة جميع الزبائن
من خالل تلقي اإلتصاالت ورسائل البريد اإللكتروني ومعالجتها بأسرع وقت وبأفضل طريقة وذلك إليصال
المعلومات بوضوح واإلجابة على كافة اإلستفسارات ،كما يتولى موظفان اإلهتمام بتسهيل عملية نقل
المستندات بين الزبائن والمكتب وإتمام المعامالت في الدوائر كافة.
أما في الفترات الضريبية ،فيعمل القسم بجهد مضاعف لمتابعة الزبائن من خالل التنبيه المستمر للمهل
والمستحقات الضريبية ،واعالمهم عن أية قرارات تصدر عن وزارة المالية.
كما يهم إدارة مكتب مستشارون إعالم الزبائن عن أهمية تحميل التطبيق الهاتفي
" "Moustasharoun Bureauللتمكن من التواصل المباشر والدائم ،ومالحقة كل المستجدات على
الصعيد المحاسبي و الضرائبي.
كما يهم مكتب مستشارون أيضا اطتالعكم على النشرة اإللكترونية األسبوعية الوحيدة من نوعها في لبنان
والمنطقة ،والتي تحتوي على مواضيع ذات أهمية عالية ومتصلة بأعمالكم اليومية.
من جهة أخرى ،قام مكتب مستشارون بإحصاء تناول مجموعة كبيرة من زبائنه هادفا تحديد مكامن القوة
والضعف في خدماته ،وقد جاءت النتائج ممتازة .تجدون أدناه مختصر عنها.
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ما هو قسم خدمة الزبائن ؟
ُ
فرع في المنظمات يُطلَق عليه اسم خدمة العمالء ،أو كما ُيطلق عليه في
أصبحت الحاجة ملحة لتخصيص ٍ
اإلنجليزية ) (Costumer Service؛ في ظل تزاحم األعمال ،والزيادة الهائلة في حجم المنتجات والسلع
والخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
ولقسم خدمة الزبائن أهداف عديدة نذكر منها:
 الهدف الرئيسي لخدمة العمالء هو إرضاء الزبائن ،وكسب ثقتهم ورغبتهم في االستمرار في التعامل
مع المنظمة ،لضمان االستفادة من المردود المادي الذي يتم الحصول عليه منهم ،مقابل السلع
والخدمات التي تقدمها المنظمة ،مما ينعكس مباشرة على قوة المبيعات ،ويحقق الميزة التنافسية بين
المنظمات األخرى التي تعمل في القطاع نفسه.
 الرد على االستفسارات كلها التي يطرحها العمالء في الوقت المناسب؛ حيث يُجاب عليها بر ٍّد مناسبٍ،
عال من المصداقية والدقة والوضوح.
وبقدر ٍ
 تقديم الخدمات ،وتسليم السلع في مواعيدها ،واإليفاء بالوعود وااللتزامات التي تعهدت بها الشركة
لتفادي خسارة ثقة العميل.
سلع وخدما ٍ
ت بجود ٍة عاليةٍ ،وحسب المواصفات المطلوبة ،وضمن التكلفة المحددة لذلك،
 تقديم
ٍ
وضمان األمانة والمصداقية العالية في التعامالت المالية تحديدا.
 استقطاب الزبائن الجدد وكسبهم ،وذلك ببناء سمع ٍة قوي ٍة للمنظمة ،وتطبيق القيم الجوهرية بكل دقة،
مما يزيد عدد العمالء ،ويزيد حجم المبيعات واألرباح.
 القدرة على إقناع الزبائن بأن هذه المنظمة هي األفضل ،والقدرة على قراءة احتياجاتهم ومتطلباتهم
والتنبؤ بها ،والعمل على توفيرها في أقرب وق ٍ
ممكن.
ت
ٍ
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زبائننا الكرام

FERIK STEEL
تتعاطى شركة ” “FERIK STEELتجارة الفالذ كعمل أساسي.
تعمل الشركة كوسيط تجاري بين المنتجين والمشترين وتقدم منتاجات
عالية الجودة من الفالذ الطويل ،المسطح واألنبوبي.
تختص الشركة بلوازم قطع تم ّكنها صنع جميع التصاميم.
كما
ّ
العنوان :البوشرية ،لبنان.
تلفون01/691129 :
www.feriksteel.com
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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
 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.
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إنتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
والكشف السنوي اإلفرادي بإجمالي إيرادات المستخدم/األجير حتى في حال عدم
توجب ضريبة باإلضافة إلى الئحة بأسماء الذين تركوا العمل خالل العام.
إنتهاء مهلة التصريح عن الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة المترتبة
على إيرادات األسهم والسندات المالية األجنبية في حال قبضت اإليرادات في الخارج
أو حولت إلى الخارج وذلك عن اإليرادات المقبوضة خالل السنة السابقة.
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.
إنتهاء مهلة تسديد رسوم المشروبات الروحية (كميات منتجة) في الوحدة المالية
المختصة.
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معلومات ضريبية
قسم التدقيق الداخلي
يُعتبر من النفقات واألعباء القابلة للتنزيل من
األرباح الخاضعة لضريبة الدخل ،تعويض اإلنتقال
الذي يدفعه صاحب العمل لألجير عندما يُنتدب
لتأدية مهمة معينة خارج األراضي اللبنانية ،شرط
أن تكون نفقات السفر واإلقامة مثبتة بمستندات .أما
النفقات النثرية التي يصعب إثباتها كوجبات الطعام،
الهاتف ...فيجب أن ال تزيد عن حدود المبالغ التي
تصدر بقرار عن وزير المالية.

قسم الضرائب
عالوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا
ألحكام المادة السابقة ،يجب على كل مستخدم أو عامل
أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عمال في مؤسسات
أو محالت عدة ،أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة ،قبل
أول أيار من كل سنة ،تصريحا يبين فيه أسماء مختلف
أرباب األعمال ،وعناوينهم ،الذين عمل لديهم خالل
السنة السابقة ،ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم
أو استحقت له في تلك السنة.
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أخبـارنـا

!Happy Birthday Diana & Samira
يتمنى لكما مكتب مستشارون أطيب التمنيات ،وعاما ً مليئا ً بالنجاحات والتقدم!
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأن كل مؤسسة يقل ّ رقم أعمالها
عن  300مليون ليرة لبنانية ومكلفة على
الربح المقطوع غير االلزامي ،تستفيد من
تنزيل على الضريبة على القيمة المضافة
بقيمة  1.5مليون ليرة لبنانية عن كل
سنة لفترة خمس سنوات؟

أخطاء شائعة
إن تقديم تصريح التو ّقف عن العمل ال يعفي المكلف من موجب تقديم
التصاريح والبيانات الدور ّية العائدة للمدة الفاصلة بين أ ّول يوم من السنة
صرح عنها واليوم الذي تو ّقف فيه عن العمل .كما يجب أيضا ً
الماية التي لم ي ّ
المسجل في السجل التجاري ،تقديم تصريح عدم مزاولة عن
على المكلف،
ّ
كل سنة مالية تلت التو ّقف ،طالما لم ّ
تبت المالية بطلب توقفه عن العمل!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا

محرك جوجل للبحث
مزايا خفية في
ّ
كشف خبراء التقنية عن مجموعة من المزايا الخفية التي يجهلها كثيرون عن محرك البحث العالمي
«جوجل» ،والتي تساهم بشكل كبير في تبسيط عملية البحث مع إظهار أفضل النتائج.








تحديد البحث عن ما تم نشره في شهر معين أو سنة معينة أو بلغة معينة مما يزيد من عرض النتائج وجعلها
أكثر نفعا.
إذا كنت تبحث عن صور فيمكنك البحث بحجم وألوان معينة.
إذا رغبت في عرض جميع النتائج دون أي تنقية ،فقط أضف عالمة  +بعد الكلمة األهم في الجملة.
في حال رغبتك في البحث عن كلمة في المنصات االجتماعية ،أضف عالمة @ أو .#
يوفر لك محرك «جوجل» للبحث ميزة معرفة الطقس في جميع مدن العالم ،كل ما عليك فعله هو كتابة
الطقس في مدينة معينة وجوجل سوق يعرض لك المعلومات.
يوفر محرك «جوجل» للبحث اآللة الحاسبة وأسعار صرف العمالت بكل دقة؛ كل ما عليك فعله هو السؤال
فقط في مربع البحث عن قيمة العملة أو نتيجة العملية الحسابية.
يوفر «جوجل» خدمة الترجمة الفورية ألكثر من لغة حول العالم وبنتيجة غاية في الدقة تصل نسبتها إلى
ما يقرب .%100
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مؤشرات النشرة السابقة

14

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
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2018
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