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موضوع األسبوع

أفكار أساس ّية التخاذ قرارات أفضل
حدّد موعِ دا نهائيا التخاذ القرار

هناك العديد من األسئلة التي يجب أن تتوارد إلى ذهنك
عندما تريد اتخاذ القرار في مسألة معيّنة أهمها يدور
عن نوع القرارات التي يجب أن ت ّتخذها؟ وهل يجب
عليك أن ت ّتخذ القرار حالا قبل حلول الموعد النهائي،
ك ،أم لديك
أم يمكن تأجيله لوقت لحق بنا اء على تقدير َ
الوقت المفتوح ل ّتخاذ هذا القرار؟ ما هي األضرار
المحتملة الوقوع في حالة إتخاذ القرار الخاطئ ،وما هو
مدى تأثيرها عليك وعلى اآلخرين؟ هل يمكن تجزئة
قرارك لتسهيل اتخاذه؟ هل هذا القرار يقبل المشاركة
ِ
أم ل؟

إذا كنت ل تستطيع ا ّتخاذ قرار على الفور ،ح ّدد موعداا
ك شخص
نهائيا ا لتخاذ ِه .على سبيل المثال ،إذا جا َء إلي َ
ما وكان بحاجة إلى قرار معيّن ،وأنت ل تستطيع
إعطا َءه القرار على الفور ألنك ل تمتلِك معلومات
كافية ،فقل له” :ل أستطيع أن أعطيك ر ّداا اآلن ،ولكني
سأعطيك الرد بحلول يوم الخميس‟ ،وعندئذ ،مهما
حدث ،إتخذ قراراا
ظهر يوم الخميس بأيّ طريقة كانت.
َ

إحصل على الحقائق قبل اتخاذ أي
قرار

إليك بعض األفكار األساسية التي ستساعدك على أن
تصبح صانعا ا أفضل للقرار.

كما قلت سابقاا ،إحصل على وقائع حقيقيّة ،وليس حقائق
مفترضة أو وقائِع واضحة ،أو وقائع تبعث على األمل
َ
جمعت
– ولكن إحصل على الحقائق الواقعيّة فقط .فإذا
ما يكفي من الحقائق والمعلومات الدقيقة في أي مجال،
ا
ا
وفعالية ،ألنّ معظم
سهولة
فإنّ اتخاذ القرار يصبح أكثر
القرارات السيّئة يتم اتخاذها ألنّ الشخص

فوض عمل ّية صنع القرار
ّ
فوّ ض عمليّة صنع القرار كلما كان ذلك ممكنا ا .وتذ ّكر
أنك بمجرّد أن ت ّتخذ قراراا معيّنا ا في مجال معيّن ،فإنك
تقريبا ا ستضطرإلى اتخاذ سلسلة من القرارات المتعلقة
بهذا المجال دائما ا .لذا ،تج ّنب اتخاذ القرارات لو أمكنك
قدراإلمكان وفوّ ضها ألشخاص آخرين.
ذلك َ

يتص ّرف دون الحصول على ما يكفي من المعلومات،
كما أن التصرّف الم َت ّ
مثل في جمع المعلومات سوف
يحسّن كثيراا من قرارك عندما ت َّتخذه في النهاية.
3

تشجع على التقدّ م
ّ
يتطلّب إتخاذ القرارات شجاعة ،وهذا ألنّ ك ّل قرار ينطوي على قدر معين من عدم اليقين .ومع ك ّل قرار،
هناك احتماليّة للفشل ،ولكن ليس من الممكن أليّ شخص أن يتق ّدم في الحياة إل إذا كان على استعداد لتخاذ
القرارات ،مع عدم وجود أي ضمان للنجاح .وجميع القادة والمديرين الناجحين هم ص ّناع قرار أقوياء .وفي
الواقع ،ل يمكنك حتى أن تت ّخيل شخصا ا ناجحا ا متردداا وغير حاسم.

تغلّب على الخوف والفشل
أجرتها مجلة ”أمريكان مانجمينت أسوسيشن‟ ،قارنت بين المديرين
هناك دراسة أجريت منذ وقت ليس ببعيدَ ،
الذين كانت تتم ترقيتهم بشكل منتظم والمديرين الذين لم تتِم ترقيتهم .وكانت إحدى الصفات التي توصّلت
إليها الدراسة بين المديرين الذين كانوا يحصلون على ترقية على اآلخرين هي أنهم كانوا حاسمين في عملهم
وتعاملهم مع المشاكل .أما المديرون الذين لم يحصلو على ترقيات ،فلم تكن لديهم الرغبة في اتخاذ القرارات
خوفا ا من ارتكاب أي خطأ.
أخيراا ،إحدى أه ّم الطرق لتحسين قدرتك على اتخاذ القرارات هي تج ُّنب السعي نحو الكمال .لذا ،تج َّنب
الحاجة لمعرفة ك ّل التفاصيل وأن تكون صحيحا ا على اإلطالق قبل اتخاذ أي قرار والمضي قدما ا .فإنّ اتخاذ
قرار ناقص بشكل فوري يتفوّ ق عاد اة على اتخاذ قرار مثالي يت ّم تأخيره إلى أجل مسمى.
نقالا عن موقعwww.forbesmiddleeast.com :
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زبائننا الكرام

تقدم شركة بوليترا الخدمات المتعلقة باألعمال الطب ّية (معدّ ات طب ّية ،تأمين
وتوزيع األكل الصحي ،خدمات طب ّية في المنازل للعالجات وإعادة التأهيل،
وغيرها .)...أصبحت شركة بوليترا إسم رائد في قطاع األعمال الطب ّية بفضل
جهود كبيرة ومتابعة دقيقة لكل تطور في هذا المجال.
تأسست شركة بوليترا سنة  1960مرتكزة على ثالثة أسس :المهن ّية،
اإللتزام واإلستمرارية .وقد كان هدفها األول واألساسي تقديم أفضل الخدمات
وأفضل أداء إن كان في المبيعات ،خدمة ما بعد المبيعات ومواكبة التطور .
العنوان :الزوق ،سنتر مزيارة ،بلوك ب ،ط.2
تلفون09/224447 :
www.polytra.net
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أسئلة وأجوبة

تعرف على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
ّ

6

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

لضمان صحة أرصدة الزبائن ،يتوجّ ب على
المؤسسات أو الشركات إرسال كتاب لتأكيد
الرصيد السنوي إلى الزبائن لكي يوافقوا
عليه.

قسم الضرائب
بحسب المادة  57من قانون الرواتب واألجور،
إذا كان أحد المكلّفين الخاضعين للضريبة على
الرواتب واألجور يتعاطى في الوقت نفسه عمالا
خاضعا ا لضريبة الباب األول ،ل يستفيد إلّ من
التنزيل العائلي المنصوص عليه في الباب األول.
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أخبـارنـا

نرجو من زبائننا الكرام المكلفين بتصريح ضريبة الدخل على الربح
المتوجبة عليكم
المقطوع ،ضرورة توقيع تصاريكم و تسديد الضريبة
ّ
ضمن مهلة ال تتعدى العشرين من شهر شباط ،وذلك تفاديا لغرامات
ّ
التأخر أو عدم التصريح.

!Happy Birthday Reine
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هـل تـعلم؟

هل تعلم؟
هل تعلم بأنه من واجبات أصحاب العمل
تجاه الصندوق الوطني للضمان تقديم
التصريح اإلسمي السنوي الذي يب ّين
اإلسم الثالثي للمضمون ورقم تسجيله
واألجور المقبوضة عن فترة عمله خالل
السنة وتوقيع األجير؛ وذلك ألجل قيد هذه
األجور في بطاقة المضمون الشخصية؟

أخطاء شائعة
ّ
للموظف المتقاعد االستمرار باإلنتساب الى
من األخطاء الشائعة أنه يمكن
تعاونية موظفي الدولة أو صناديق لتعاضد والتعاون ،ولكن الحقيقة هي بأنه
ال يمكنه اإلنتساب االّ في حال بلغت خدماته عشرين سنة على األقل وشرط
أال يكون منتسبا الى أي صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني!
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معلومات وزارة المالية
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تـكنولـوجيا

"تويتر" يكشف عن ميزة استثنائية للمرة
األولى في تاريخه!
فاجأ مؤسس تويتر الماليين من
مستخدميه بخاصية طال انتظارها منذ
تدشين الموقع وحتى وقتنا هذا ،وألمح
"جاك دورسي" عن نيته في شرح
خاصية فريدة تتعلق بالتغريدات ،سوف
تقلب تاريخ تويتر رأسا ا على عقب.
وأشار مؤسس تويتر ،إلى أنه يدرس في
الوقت الحالي إمكانية منح المغردين
فرصة لتعديل النص األصلي
لتغريداتهم ألول مرة في تاريخ تويتر.
وأ ّكد دورسي ،إل أن هذه الميزة سوف تكون متاحة ما بين  5إلى  30ثانية فقط بعد نشر
التغريدة.
وقرّ رت تويتر في  ،2017زيادة الحد األقصى لحروف التغريدة الواحدة لتصل إلى 280
حرفا ا مما يسمح لمستخدمي التطبيق التعبير عن حالتهم بشكل أفضل.
نقالا عنwww.sayidy.net :
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مؤشرات النشرة السابقة
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ترفيه وكاريكاتور
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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

مبنى مستشارون – مقابل مبنى األمن العام اللبناني القديم – المتن – لبنان
16
خليوي – 71/892468 :فاكس01/900315 :
تلفون 5( 01/888865 :خطوط) –

