الوجي استشاريون
محاسبون مؤهلون ومعتمدون من الخارج بأسعار معقولة
هناك اآلالف من المحاسبين اللذين يمكنك االختيار من بينهم لتلبية احتياجات عملك التجاري الصغير .العثور على مصدر المحاسبة المناسب
ومعرفة أنه االختيار األفضل ال ينبغي أن يكون مجرد لعبة فرصة .وفي النهاية ،فعملك الصغير ال يتيح لك اقتناص الفرص .نهجنا – مهنيونا
يركزون على بناء عالقات قوية مع العمالء من خالل االتصاالت المستمرة واالهتمام بالخدمة .فريق خدماتنا يشتمل على مهنيين ممن لديهم
خبرات في المحاسبة والمالية وهم مؤهلون جيدا ً وخبيرون.
العديد من نقاط القوة – هدف واحد .اختيار الوجي استشاريون (الوجي) هو االختيار الحكيم .مثلك تماماً ،محاسبو الوجي هم أصحاب أعمال
صغيرة يتعاملون مع نفس المهام اليومية من ادارة العمل التجاري ،جلب عمالء جدد ،ودفع الفواتير .لماذا نختار الوجي؟ ألننا نساعد عمالءنا
بالتقليل من صعوبات جمع وتحليل البيانات ،وتبسيط أعباء إعداد التقارير من االتحادات ،الدولة والسلطات المحلية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مهنيونا
يأخذون الوقت الكافي لفهم احتياجات عمالءنا ومهارات موظفيهم ،ويشاركون خبراتهم في إجراءات عمليات محاسبة األعمال واستخدام تكنولوجيا
الحوسبة-السحابية ذات الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لتسجيل ومعالجة المعامالت التجارية التي تقدم معلومات قيمة وفي الوقت المناسب .نحن
حريصون على مساعدة عمالءنا لتحقيق النجاح.
نحن على علم بمدى التحديات التي يوجهها عمالءنا من أصحاب األعمال التجارية الصغيرة ،واألهم ،أننا عرفنا أفضل طريقة إلدارة ممارساتنا
ولضمان النجاح وتقديم أعلى مستوى خدمة الزبائن لعمالءنا.
كما و قمنا بتقريب بعض أفضل وألمع المهنيين واالستشاريين في مجال المحاسبة والمالية لألعمال التجارية الصغيرة للتوظيف الخارجي في
متناول أيديكم وباعتبار هدف واحد وهو نجاح عملكم التجاري الصغير .من خالل شبكة واسعة من المهنيين في األعمال والضرائب ،فإن أعضاءنا
تحت تصرفكم في جميع المصادر الالزمة من تزويد المعلومات ،واإلجابة على األسئلة ومساعدة عمالئهم لتشغيل شركات بأرباح أكثر وبنجاح.
ال نريد فقط أن يثق عمالءنا بنا ،ولكننا نشعر بأنه من واجبنا تقديم المساعدة لتعليم عمالءنا على أفضل الممارسات لتحقيق ربحية في العمل.
وتحقيقا ً لهذه الغاية فإننا نقضي وقتا ً مع عمالءنا ،بتعليمهم ،وبتزويدهم بالمعلومات ،والبيانات في الوقت المناسب لمساعدتهم في اتخاذ أفضل
القرارات االستراتيجية التجارية الممكنة.
كل ما تحتاجة تحت سقف واحد
عندما توظف محاسب الوجي  ،سوف تحصل على جميع جوانب المحاسبة والمالية لألعمال التجارية الصغيرة تحت سقف واحد ،وبرسوم سهلة
على الميزانية.
الوجي تلبي احتياجاتك
تجميع وتحليل المعلومات المالية للمساعدة في إدارة عملك التجاري هي عملية معقدة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الحفاظ على االلتزام مع متطلبات
االتحادات ،الدولة والمتطلبات المحلية يمكن أن يستغرق وقتا ً ثمينا ً بعيدا ً عن شركتك .في الوجي ،نحن ندرك بأن الوقت الذي تخصصه لشركتك
هو ثمين .نحن نوفق بين احتياجات عمالءن ا المحاسبية بتقديم دائرة خدمات محاسبية متكاملة ،أو خدمات حسب الطلب ،على أسس التوظيف
الخارجي .ومن أجل جعل خدماتنا مالءمة وفعالة ،خصصنا تكنولوجيا الحوسبة-السحابية.
ً
ما الذي يجعل محاسب الوجي أفضل خيار لشركتك؟ نحن مالكو ألعمال تجارية صغيرة مثلك تماما .وهذا يعني أننا يمكننا أن نربط نفس نقاط
األلم التي لديك في عملك ،في حين أننا نساعدك في اجتياز العقبات وزيادة الربحية.
محاسبو الوجي يجلبون منفعة المحاسب المعتمد ومحاسبون قانونييون آخرون وممارسون متوفرون لإلجابة عن أسئلتك ،إلنجاز العمل و تبيسيط
حسابات عملك التجاري.
نحن نستخدم نظام محاسبي سليم ( الدفاتر السريعة على السحابة أو سطح المكتب) أنظمة تشغيل شهرية تزود بتفاصيل المبيعات ،تكلفة المبيعات،
والمصاريف إلعطاء لمحة عن موقع عملك التجاري الحالي وإلى أين يسير .الميزانية العمومية – إلى
أبعد من مجرد توفير ميزانيات وأرقام ،سنجلس ونشرح أهميتها بما يمكنك من فهم ما "وراء" هذه األرقام.
تقارير األستاذ العام – ويتم التأكد من أن جميع التقارير صحيحة ودقيقة.

الدفاتر السريعة
استجابة سريعة ألسئلتك ومخاوفك .االستشارات التجارية وتجميع تقارير الجدوى االقتصادية معد من
أجل تخطيط فعال للتوسع ،تأسيس وحدات عمل ،و حتى إيجاد خطة بديلة .كل هذا جزء من توجيه وخبرة
محاسب الوجي.
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الحفاظ على إيراد عالي من خالل الموظفين الحاليين.
محاسب سريع ودقيق .عند الطلب وفي الوقت المناسب لك.
ال مزيد من تدريب محاسبين .أبداً.
نحن متوفرون لك 7 x 24
ضمان الرضى.
الحفاظ على مسك الدفاتر في مكان واحد.
الرجاء االطالع على المزيد من المزايا  ---مزايا التوظيف الخارجي
المزيد من المزايا
شاهد أسعارنا
رسوم ضمن الميزانية  -رسوم هيكلة شاملة ثابتة تعني بأنه لن يكون هناك أية مفاجآت .كله متعلق بالربحية .إلدارة ربحية عملك التجاري ،فإنك
تحتاج إلى معلومات مالية صحيحة ،والمشورة والخدمات .ومع ذلك قد ال يكون لديك المعرفة ،القدرة أو الوقت لعمل كل شئ بنفسك – واذا قمت
بذلك ،قد ال يكون االستخدام األفضل أو األكثر فعالية من حيث التكلفة الستخدام وقتك .إذا كان بإمكانك تحقيق مئات الدوالرات في الساعة الواحدة
في عملك وتحقيق مبيعات ،فهل من المعقول قضاء ستة أو ثمانية ساعات من وقتك بأدائك لمهام يمكنك االعتماد في إنجازها بسهولة على محاسب
الوجي مقابل جزء بسيط من التكلفة ومسببات الصداع لك؟ للوظائف البسيطة والصغيرة ،نحن نتقاضى  9دوالر في الساعة وما هي إال كحبة
فستق مقارنة مع المعدالت المرتفقة التي يتقاضها األخرون.
نحن لسنا خبراء فقط في مجالنا ،ولكن يمكننا أن نقدم لك شئ واحد ال يمكنك إيجاده بنفسك – الوقت.
دعنا نراجع حسابات عملك التجاري ونرى أين يمكننا تحرير وقت إضافي في اسبوع عملك بحيث يمكنك ذلك من العودة لعمل األشياء التي تحبها.
يمكن لمحاسبونا أن يقدموا لك خدمات االستشارات المحاسبية الموثوقة والمقبولة التي تحتاجها لزيادة محور العائد الخاص بك .نريد أن نكون
جزءا ً من نجاحك .باالعتماد على أعضاءنا باالستماع واعطائك األولوية واالستجابة السريعة وبخدمات فعالة من حيث التكلفة تحديدا ً لتالئم
قدراتك الشخصية واحتياجات العمل.
يمكننا العمل من أساسيات المحاسبة كمساعدة أصحاب األعمال التجارية على انشاء (الدفاتر السريعة) أو أية برامج محاسبية ،إلى المزيد من
االرشاد والمساعدة في القرارات التجارية ،يمكن لمحاسبك أن يخدم كمدير مالي من الخارج -عن بعد ،وبمساعدتك على االشراف على جميع
الجوانب المحاسبية والمالية في عملك التجاري الصغير .مع وجود محاسب محترف وموثوق من طرفك ،سيكون لديك مزيد من الوقت لتكون
مستعدا ً بشكل أفضل لصنع القرارات التي من شأنها أن تأخذ عملك آلفاق جديدة.

الوجي استشاريون
خدمات مسك الدفاتر المحاسبية (محوسبة)
االستشارات (لألعمال الجديدة) وتقارير الجدوى
اختيار الكفاءات – التوظيف
نعدك بتقديم الخدمات في الوقت المناسب
وظف قلقلك لدينا
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موبايل:
الخط الثابت:

تعليق من عميل يشعر بالرضى من الخارج  :أنا رجل أعمال صغيرة وأستخدم الوجي استشاريون ،أنا زبون سعيد ولم أستلم فواتير عن مصاريف
لم اسمع بها .رسوم المحاسبة الشهرية الثابتة تزيل مخاوفي من أية فواتير مفاجئة .ديفيد
إلغاء االشتراك :أنت تستلم هذا اإليميل ألنك مشترك معنا .في حال عدم رغبتك باستالم رسائل ،يرجى كتابة كلمة (غير-مشترك) في خانة
الموضوع لهذا البريد االلكتروني وأرسلها لنا من خالل الرد على البريد االلكتروني .وسوف نقوم بإلغاء اشتراكك خالل  48ساعة .ونحن نأسف
في تسبب أي إزعاج.

