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اد الأعمال« دليل »روَّ
م�صروع رائد جلمعية التنمية للإن�صان والبيئة

ة رغم الطارئ من امل�ؤ�صرات الإيجابية، والتي تدور يف  الت�قيت منا�صب، حيث ي�اجه القت�صاد اللبناين اأزمة بني�ية حادَّ
فلك امل�صت�ى املايل فقط، وامل�صارف اإذ تن�ع يف خدمتها، فلأنَّها بحاجة اإىل ت�ظيف الفائ�ص الكبري من ال�دائع، والتي 
بلغت ح�ايل ثلثة اأ�صعاف الناجت املحلي. ويف هذا يتلقى هاج�ص امل�صارف والقطاع املايل، ل�صرورة بل�رة مفه�م ريادة 
ت�فري فر�ص عمل  اللبناين على  القت�صاد  قدرة  بفعل عدم  الهجرة،  ي�اجه�ن خيار  الذين  واإن�صاجه،  لل�صباب  الأعمال 

للأعداد املتزايدة من ال�صباب. 

لذلك قد تك�ن الفر�صة منا�صبة جدًا لت�صجيع قطاع امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة، ب�صبب عاملني اأ�صا�صيني: 
لهما: حاجة امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية الت�ظيف.  اأوَّ

ثانيهما: هم ال�صباب لإيجاد فر�صة حتقق الطم�ح. لذا قد يلعب هذا الدليل دوًرا مفيدًا يف الت�صجيع والتعريف وتاأمني 
مق�مات الإ�صتثمار والإجناز الناجحني. 

من الطبيعي اأن تتم هذه ال�صتجابة املحلية مل�اكبة التط�رات والتغّيريات يف مفه�م التنمية، الذي بات يرتكز يف معظم 
اد الأعمال، واإن�صاء امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة، حيث تعاظمت  بلدان العامل، املتقدمة منها والنا�صئة، على فكرة روَّ

ح�صتها يف خمتلف القت�صادات العاملية. 

وعلى وقع الزمة املالية العاملية يف العام 2008، اإزداد الهتمام يف تن�يع امل�ؤ�ص�صات الإقت�صادية، والرتكيز على م�ؤ�ص�صات 
الإبتكار واإقت�صاد املعرفة، حيث جمالها الرحب ه� يف تك�ين امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة، خا�صة يف البلدان النامية. 

اأنتم، يا من اخرتمت ميدان الأعمال وامل�صاريع اخلا�صة الطم�حة، واتخذمت قراركم  اأيها ال�صباب، هذا الدليل لكم،  اإذًا 
بخ��ص هذه املغامرة اجلميلة واملمتعة واملنتجة، ولكي تت�فر لديكم بع�ص املعرفة اإىل جانب �صجاعتكم وروح املخاطرة 

املبدعة املتاأ�صلة فيكم، تقدم “جمعية التنمية للإن�صان والبيئة” هذا الدليل، على اأمل اأن يلقى اهتمامكم وتقديركم. 

املعريف  النق�ص  �صدِّ ثغرة  اإىل  و �صن�صعى بدورنا  الأعمال القتحامية،  املتميزون بخ�صال رجال  اأنتم  اإليكم،  ه  نت�جَّ بثقة 
والعملي. 

فال�صكر لـ“جمعية التنمية للإن�صان والبيئة”، والتقدير لإقدامكم وجراأتكم. 

د. عبد اهلل رزق
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مقدمة

اد  لروَّ الأوَّيل  “الدليل”  هذا  باإ�صدار   DPNA والبيئة”  للإن�صان  التنمية  “جمعية  تق�م  بالغ،  باهتمام 
الهتمام  اإثارة  منه  والهدف   ”CIPE اخلا�صة  الدولية  ال�صتثمارات  “مركز  مع  بالتعاون  الأعمال، 
بال�صتثمار وتاأ�صي�ص امل�صاريع اخلا�صة، كجزء من م�صروع التنمية على امل�صت�ى العام، ومن اأجل حت�صني 

اختيار و�صائل وتعزيز الدخل الفردي وبالتايل ال�طني. 

ة، هي خماطبة قطاع ال�صباب الأكرث حي�ية وفاعلية، والأجدر بالرعاية  تنطلق اجلمعية من اأول�ية ملحَّ
النجاح  له  تكفل  وم��ص�عية،  عملية  اأ�ص�ص  اإىل  امل�صتقبلية  اختياراته  يف  ي�صتند  كي  والت�عية،  والت�جيه 
والنم�  والبناء  التط�ر  ع�امل  من  اأ�صا�صي  كعامل  ال�صتثمار  مفه�م  اإ�صاعة  يف  وت�صهم  ال�صخ�صي، 

القت�صادي. 

اإنَّ م�صروع الدليل، يعمل على ت�صجيع روح املغامرة ال�صتثمارية، على ق�اعد علمية وم��ص�عية، ت�صمن 
امل�صاريع وامل�ؤ�ص�صات،  ال�صائد يف ملكية  “ال�صرقي”  النمط  النجاح والتحقيق، وت�صهم يف تغيري  مق�مات 
عرب الت�ريث فقط، املطل�ب الي�م، مع م�صت�ى التط�ر الهائل للعلم واملعرفة والتكن�ل�جيا، اأن يبتدع الفرد 
ال�صاب، اأو اجلماعة ال�صغرية املتعاونة، ميدان البناء والإجناز والإبداع على قاعدة وخيار م�ؤداهما: “اأنا 

�صاأعمل، اأنا �صاأحقق”. 

DPNA
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املحور الأول: من الذي ينجز ويحقق؟

اد الأعمال”. اإن م�صدر هذا  “روَّ يتجراأ على خط�ة الإبداع والإجناز، املتحم�ص�ن واأ�صحاب الروؤيا، الذين ي�صم�ن الي�م 
ة  امل�صطلح، من مفه�م الريادة اأو العتمار، واملق�ص�د بذلك الإقدام واملبادرة على عملية اإن�صاء م�صروع جديد، م�ؤ�ص�صَّ
جديدة اأو تط�ير م�صاريع قائمة، باملعنى الإقت�صادي الرغبة يف اإن�صاء عمل اأو اأعمال جديدة وال�صتجابة لفر�ص جديدة. 

الريادة لي�صت عمًل ارجتاليًا، بل عمًل يتطلَّب جراأة ومعرفة وتدرب. واإذ تختلف الأن�صطة الريادية باختلف ن�ع الن�صاط 
الذي تتبعه امل�ؤ�ص�صة النا�صئة. فاإن ريادة الأعمال على ال�صعيد الإنتاجي، ترتاوح بني اإن�صاء �صركات فردية اأو امل�صاهمة 

باإن�صاء �صركات جديدة اأو تط�ير �صركات قائمة. 

ولأنها اإقدام فهي ل تقف عند �صع�بات التم�يل، فالعديد من امل�صاريع الرائدة، ت�صعى اإىل احل�ص�ل على مت�يل عرب تقدمي 
اأفكار تط�يرية، تقنع احلري�ص وحتّم�ص املخاطر. وح�صب “ويكيبيديا، امل��ص�عة احلرة”، يع�د تاريخ الريادة القت�صادية 
فا  Ludwig von nises وVon Hayek ال�ص�يديني؛ حني عرَّ اإىل العام 1950، بتاأكيد بع�ص القت�صاديني مثل 
الريادي: “باأنَّه ذلك ال�صخ�ص الذي ميتلك الإرادة والقدرة على حت�يل فكرة جديدة اأو اخرتاع جديد اإىل م�صروع ناجح”، 
واإذا اأخذنا بعني العتبار الفرتة التاريخية املذك�رة، فاإننا ن�صتطيع الق�ل اإنَّ منطق الريادة نتج عن حماولة التفتي�ص عن 
جتديد  الراأ�صمايل  النظام  حماولة  ومن  والتقني،  العلمي  التط�ر  من  م�صتفيدًا  قائمة،  كانت  التي  الأزمات  من  خمارج 
نف�صه. لذلك اأُجرتح هذا امل�صطلح، وهذه املحاولة التجديدية، عرب اإطلق الطاقات الكامنة لدى الأفراد واإيجاد اأر�صية 
اع ال�جهة القت�صادية لعامل الي�م، )امل�صبع بالأزمات  �صاحلة لإحت�صانها وتط�يرها. وهكذا تدور هذه الأيام يف اأروقة �صنَّ
يف  الأعمال  لريادة  الكبري  العاملي  ع  التجمُّ لإقامة  مت�ا�صلة  وجه�د  كبرية  وا�صتعدادات  كثرية  م�صاورات  والنتكا�صات(، 
ه اإىل العامل الإ�صلمي  منطقة ال�صرق الأو�صط. ترجمة لل�عد الذي اأعلنه الرئي�ص الأمريكي اأوباما يف خطابه ال�صهري امل�جَّ
ن طليعة جديدة من املتط�عني يف جمال ريادة الأعمال  يف حزيران 2009 يف جامعة القاهرة، حيث قال حينذاك: “�صنك�ِّ
ر عقد هذا امل�ؤمتر  مع نظرائهم يف الدول الإ�صلمية، و�صنعقد م�ؤمترًا دوليًا “لريادة الأعمال يف العام املقبل”)1(. وقد تقرَّ

يف تركيا العام 2011. 

يه ريادة الأعمال يف بناء اقت�صاديات الدول  ه العاملي اإدراك العامل للدور الرئي�صي، الذي ميكن اأن ت�ؤدِّ يعك�ص هذا الت�جُّ
النامية واملتقدمة، واعتبارها قناة حمرتمة لتنمية القدرات التناف�صية العاملية يف ع�صر الع�ملة. 

ل يف اأمريكا ذاتها ما يزيد عن 47% من اإجمايل املبيعات  تدلُّ الأرقام واملعطيات مبيعات ريادة الأعمال ال�صغرية، ت�صكِّ
الكلية، ويزيد عددها على 22 ملي�ن م�صروع �صغري غري زراعي، تق�م بت�ظيف نح� 53% من الق�ى العاملة، وت�صهم مبا 

1 )1( من خطاب الرئي�ص الأمريكي يف جامعة القاهرة ، حزيران 2009
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تاي�ان،  و56% يف  اجلن�بية،  ك�ريا  اإىل 43% يف  امل�صاهمة  ت�صل هذه  الأمريكي،  الإجمال  املحلي  الناجت  من  ن�صبته %50 
 99. اإىل  ت�صل  الرائدة  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  فاإنَّ عدد  اليابان  اأما يف  ك�نغ،  ه�نغ  و70% يف  ال�صني،  و60% يف 
7% من اإجمايل عدد املن�صاآت القت�صادية، اأي ما ن�صبته 7 .72% من حجم �ص�ق العمل، ون�صبة 43% من جممل مبيعات 

القطاعات)2(. 

على   ،2010 اآذار  �صهر  يف  عقد  الذي  ال�صابة،  امل�صاريع  منتدى  عرب  الأعمال،  ريادة  مبادرة  اأطلقت  فقد  لبنان  يف  اأما 
د: اأنَّ امل�صكلة الرئي�صية يف لبنان هي تاأمني فر�ص العمل للطلب اللبنانيني، الذين  ل�صان حاكم م�صرف لبنان، حيث اأكَّ
ب�ن من التعليم، وهم اأ�صحاب طاقات وكفاءات، لكنَّ القت�صاد اللبناين ل ميكنه ا�صتيعاب كل  ج�ن من لبنان اأو يت�صرَّ يتخرَّ

ي اإىل خلق فر�ص ت�صت�عب تلك الطاقات.  هذه الطاقات، لذلك فاإنَّ اإن�صاء م�ؤ�ص�صات جديدة �صي�ؤدِّ

املتطلبات العامة لريادة الأعمال

يقت�صي  اللبناين  الإقت�صاد  م�صتقبل  كان  اإذا 
جمتمع  وبناء  املعرفة،  اقت�صاد  اإىل  التح�ُّل 

املعرفة، وال�صعي اإىل اللحاق بركب التط�ر التقني واملناف�صة العاملية، فاإنَّه من الطبيعي اأن ي�صبق ذلك ريادة اأعمال ترتكز 
على الإبداع والبتكار وعلى تربية وتعليم ملئمني، انطلقًا من مناهج التعليم وتطبيقاتها العملية، فالتعليم الأمريكي 
والأوروبي، على �صبيل املثال، يبداأ يف ت�صجيع ال�صغار على اإن�صاء امل�صاريع وممار�صة البيع والتجارة منذ ال�صف�ف الأوىل، 

وجتربة Lemonade Stand يف اأمريكا تعدُّ جتربة مثالية �صائعة لدى الأطفال يف ف�صل ال�صيف. 

لدعم ريادة الأعمال، يجب اأن تتوفر: 

احلا�صنات امل�فرة ل�صروط الت�جيه، وفتح م�صارات التم�يل، وت�صجيع �صراء املنتجات اجليدة.  	 	 •

اجلديدة  امل�صاريع  خلق  على  ت�صجع  التي  ال�صرورية،  املعل�مات  ونظم  امللئمة  التحتية  البنية  ت�فري  	 	 •
)خدمات كهرباء، طرق، اإت�صالت، اإنرتنت، مرافق، مطارات، اأبحاث ودرا�صات مدع�مة(. 

اد الأعمال وامل�صاريع ال�صغرية. واإذ كانت  تاأمني الت�صريعات والنظم والعمليات الإجرائية اخلا�صة بروَّ 	 	 •
فاإنَّ  اأي�صًا،  ال�طني  ال�صعيد  وعلى  العاملي  ال�صعيد  ال�صغرية. على  املن�صاآت  د على دعم  ت�ؤكِّ التنمية 
الأمر يتطلَّب ت�صهيلت متعددة )م�ؤ�ص�صات دعم، قرو�ص مي�ّصرة، ف�ائد مدع�مة، ت�صهيلت قان�نية، 

ح�افز مادية، تخفي�صات �صريبية(. 

2 )2( الإقت�صادية الإلكرتونية : ملاذا زيادة الأعمال ؟ تاريخ 2010/1/12
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دها خارطة ا�صتثمار  الإجراءات القان�نية للتاأ�صي�ص، وحت�صني بيئة الأعمال وال�صتثمار يف جمالت حتدِّ 	 	 •
وطنية. 

املتطلبات اخلا�صة لريادة الأعمال

حقائق  اإىل  واأفكارهم  قناعاتهم  حت�يل  على  ويعمل�ن  العمل،  لإدارة  اأف�صل  طرق  ب�ج�د  ي�ؤمن�ا  مل  اأنا�ص  الأعمال  اد  روَّ
نات “املُنتج اجليد” اأو “اخلدمات اجليدة”، فعندما يك�ن الفرد املبدع يف  ملم��صة. لدى كل واحد فكرته اخلا�صة عن مك�ِّ
ر يف نهاية املعاملة التجارية مبا يجب عمله لتح�صني الأم�ر، ل� كان ه� مالك امل�ؤ�ص�صة، ويف  متجر ما اأو مطعم، فاإنَّه يفكِّ
ر ي�صعر بالده�صة، اأو حتى باحل�صد من مظهر املتجر  حالت اأخرى، قد يجد نف�صه، يف امل�قف نف�صه ولكن بدًل من التذمُّ
فني لعملهم، ودرجة البتكار التي ا�صُتخدمت اأثناء تنفيذ املنتج اأو اخلدمة، التي يحاول  اخلارجي، وم�صت�ى اإتقان امل�ظَّ
د اأفكارًا، ينجح بع�ص النا�ص يف حت�يلها اإىل اأعمال مربحة. ُيعرف ه�ؤلء النا�ص  الفرد �صراءها. هذا الن�ع من التجارب ي�لِّ

اد الأعمال”، وميكن اخت�صار بع�ص �صفاتهم اخلا�صة بالآتي:  باإ�صم”روَّ

الإبداع

يف معظم الأحيان، الكثري من اأ�صحاب الأعمال يقلدون ما قد 
نع �صابقًا، بدًل من العمل على التميُّز مبنتجات وخدمات من  �صُ
د بها، وجعلها اأكرث تناف�صية يف ال�ص�ق.  ابتكارهم، وبالتايل التفرُّ
ُيفتتح، على �صبيل املثال، متجرًا جديدًا. وعند التاأكد من جنيها 

الأرباح �صرعان ما تليه �صبعة اأو ثمانية متاجر اأخرى عار�صة املنتجات نف�صها، اأو ما ي�صبهها، باأ�صعار متقاربة، ما ُيتخم 
ال�ص�ق ويفل�ص معظم املتاجر، ول ينج� اإلَّ متجر اأو اثنني يف اأف�صل احلالت. باخت�صار، يكرث الأفراد امل�صتعدون للمجازفة، 
ولكن معظمهم يفعل�ن ذلك دون الب�صرية اللزمة يف ابتكار امليزات اخلا�صة بهم. الهدف ه� البتكار ولي�ص التقليد، اإذ 
ر له فر�صة اإيجاد مكان يف ال�ص�ق دون  اإنَّ هذا الأخري ُيثمر فر�ص ربح اأقل، لأنه و�صع نف�صه يف ظرف غري ملئم، ل تت�فَّ

اأن ي�صغره اأحد، عمًل بقان�ن املناف�صة التامة، بينما املبدع ي�صنع ذلك املكان بنف�صه. 

الواقعية

بطريقة  حتقيقها  وكيفية  ب��ص�ح  املهنية  اأهدافه  امل�صروع  �صاحب  يرى  ل  قد 
اأن يحافظ على ت�قعات عملية وواقعية، كما عليه  عقلنية. ولتجنُّب ذلك، عليه 
د م�صبقًا قدرة عمله الإنتاجية وامل�ارد اللزمة لتنفيذها، هاتان النقطتان  اأن يحدِّ

هما من متطلبات النجاح الأ�صا�صية. 
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اللتزام

اإنَّ املثابرة على اإكمال عمل ما، هي ما ُيعَرف باللتزام، فعلى من يفكر يف اإن�صاء م�صروعه اخلا�ص، اأن ي�صتعد لتكري�ص 
ل فكرة عمله اإىل حقيقة، وي�فر بالتايل فر�صة النجاح.  كميات كبرية من ال�قت واملجه�د والرتكيز، لكي يح�ِّ

النظرة امل�صتقبلية

اد  روَّ ...فيحافظ  والتاأقلم  واللتزام  الع�اقب  يف  نظر  من  ذكر  قد  ما  اإىل  الثبات  ين�صم 
ن�عية  حت�صني  بهدف  جديدة  لطرق  امل�صتمر  ابتكارهم  عرب  املناف�صة  روح  على  الأعمال 
وجذب  تخزينها،  اأو  لإنتاجها  فعالية  الأكرث  ال��صائل  اإىل  واللج�ء  خدمتهم،  اأو  منتجهم 
ت�صديدها لحقًا. وهذا  ي�صهل  الأ�ص�اق اجلديدة، واحل�ص�ل على قرو�ٍص  اإيجاد  و  الزبائن 

لع با�صتمرار على حالة املناف�صة والت�جهات العامة  يتمُّ عن طريق ال�صتماع وال�صتجابة اإىل احتياجات الزبائن، والطِّ
للمجتمع وتنظيمات العمل. 

ح�صن التوا�صل مع الغري

الآخرين  واإقناع  اأفكارهم،  تنفيذ  على  بالقدرة  الأعمال  رواد  يتحلى  اأن  يجب 
بها. وح�صن الت�ا�صل مع الغري عرب و�ص�ح الروؤيا ومتّثل الهدف ومهارة التحدث 

مع الآخرين. 

ميزات ريادة الأعمال

كل رائد اأعمال ناجح ي�سيف بع�س املميزات لي�س فقط لنف�سه، بل وملنطقته ولبلده ككل، وميكن ايراد بع�س املميزات 
الأ�سا�سية لرواد الأعمال كالآتي: 

يعمل على حت�صني و�صعه املايل.  	 	•

يطمح اإىل الرتقي املهني والإجتماعي.  	 	•

ي�فر فر�ص العمل له وللأخرين.  	 	•

تط�ير اإقت�صاد البلد، وخا�صة يف املناطق الريفية واملناطق التي مل ت�صتفد من التط�رات القت�صادية، على  	 	•
�صبيل املثال تاأثري الع�ملة. 
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ي�صجع على ت�صنيع امل�اد املحلية ب�ص�رة منتجات نهائية �ص�اء للإ�صتهلك املحلي اأم للت�صدير.  	 	•

يرفع من م�صت�يات الدخل ال�طني ومن معدلت النم� القت�صادي.  	 	•

يدخل املناف�صة ال�صريفة ت�صجعيا خللق منتجات ذات ج�دة اأعلى.  	 	•

ي�ؤمن بع�ص الن�صاطات اخلدماتية والرتفيهية.  	 	•

ي�صاهم يف خلق اأ�ص�اق جديدة.  	 	•

ي�صتخدم ب�صكل مكثف التكن�ل�جيا احلديثة على م�صت�ى ال�صناعات ال�صغرية لزيادة النتاجية.  	 	•

ميار�ص البتكار والإبداع على �صعيد بناء امل�صاريع ال�صرورية.  	 	•

ي�صجع على املزيد من الأبحاث والدرا�صات وتط�ير املاكينات ال�صغرية لزيادة الأنتاجية.  	 	•

تط�ير مفاهيم العمل، واإعتبار العمل قيمة اإجتماعية اإىل جانب قيمته اللإنتاجية واملادية.  	 	•

يعتاد على فكرة الإ�صتقللية وعدم الإعتماد على الأخرين.  	 	•

يدفع لتحقيق اأجنازات جيدة ومفيدة.  	 	•

ي�صاهم يف تقليل الأعتماد على الن�صاطات الإقت�صادية غري امل�صروعة.  	 	•

ي�صارك يف التقليل من هجرة امل�اهب عرب مناخ جديد لزيادة العمال.  	 	•

اإذا قارنا هذه ال�صفات ب�صفات رجال الأعمال الناجحني، يتبني لنا اأن رائد الأعمال ه� املبادر واملغامر واجلريء، والذي 
يفتح جمالت جديدة، اإنه رجل الأعمال الناجح م�صتقبًل. 
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ولنت�قف عند بع�ص �صفات رجل الأعمال الناجح للمقارنة والإ�صتنتاج. 

رجل الأعمال الناجح 

الدائم للنجاح فيما  ال�سعي  ال�سفات  اإمتالك  اإثنني، ولكن  اأو  اأن متلك م�سروعاً  اأعمال، لي�س معناه  اأن ت�سبح رجل 
تفعله، ولهذا من اأهم ال�سفات ما يلي: 

وج�د الدافع الداخلي للنجاح ولت��صيع الأعمال وللطم�ح.  	 	 •

ت�فر الثقة الق�ية يف النف�ص.  	 	 •

البحث عن الأفكار اجلديدة املبتكرة.  	 	 •

امل�اظبة على العمل اجلاد.  	 	 •

الإنفتاح على الغري.  	 	 •

يتمتع بالطبيعة التناف�صية.  	 	 •

لديه احلافز الدائم للإجناز والنجاح.  	 	 •

التميز بالإ�صتقللية، واإتخاذ القرارات ما يخدم عمله.  	 	 •

قب�ل النقد البناء.  	 	 •

عقلية منفتحة وقادرة على التعامل مع الأخرين.  	 	 •

يركز على ال�اقعية وعدم املبالغة يف الأم�ر.  	 	 •

حمب للمغامرة مع اأمتلك اخلربة التي ت�ؤهله لذلك.  	 	 •

يق�م بعمله على اأ�صا�ص التنظيم الدقيق، وكذلك اأمر حياته ال�صخ�صية واحرتام م�اعيده.  	 	 •

البعد عن التبذير واملباهاة.  	 	 •
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النجاح  اإىل حتقيق الذات والنجاح، فمق�مات  اأعمال، يطمح  اأرها�صاتها كل رائد  للنجاح، يحمل  امل�ؤهلة  هذه ال�صفات 
واحدة، واإن اأختلفت املراحل وذوو اخلربة والتجربة مع رجل الأعمال، لكن ما مييز رائد الأعمال ه� اأحرتامه للجديد اأوَل 

وقبل اأي �صيء. 
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ق الريادة وُتنجز الأعمال؟ املحور الثاين: اأين تتحقَّ
اإنَّ جمال الريادة والإجناز ال�حيد، ه� م�ؤ�ص�صة الأعمال اأو امل�صروع. 

لذا من الطبيعي، حماولة فهم هذا املجال ب�صكل جيد، عرب معرفة طبيعته وتركيبته حيث ي�صمح ذلك، باإختيار ال�صكل 
الأن�صب للم�ؤ�ص�صة املن�ى تاأ�صي�صها اأو قيامها من قبل رائد الأعمال. 

يف مفهوم املوؤ�ص�صة: 

ل  وت�صكِّ القت�صادية،  احلياة  يف  الأ�صا�صية  اخللية  هي  “امل�ؤ�ص�صة 
العام�د الفقري يف البنية القت�صادية، �ص�اء كانت م�ؤ�ص�صة �صغرية 
القت�صادي  التط�ر  مب�صت�ى  يرتبط  امل�ؤ�ص�صة  فحجم  كبرية،  اأم 

ملجتمع ما”. 

نات العر�ص والطلب. كما اأنَّ م�صت�ى امل�ؤ�ص�صة  ت�ؤثر امل�ؤ�ص�صة ب�صكل مبا�صر على م�صت�يات املعي�صة، وحجم ال�صتثمار، ومك�ِّ
م املجتمع، لأنَّها حلقة ال��صل بني احلاجات الإن�صانية وو�صائل واأ�صل�ب اإ�صباعها.  واإدارتها يعك�ص درجة تقدُّ

ل الكماليات  وتختلف طبعًا احلاجات يف املجتمعات، ولذلك يتغريَّ هذا الت�صنيف ح�صب درجة تط�ُّر املجتمع، بحيث قد تتح�َّ
اإىل �صروريات، اأو اإىل كماليات اأكرث تعقيدًا ورفاهية. وعلى امل�ؤ�ص�صة اأن تتط�ر تبعًا لذلك )وتتباين بني حاجات الكفاف 

وحاجات الكماليات(. 

مقابل  وتبادلها،  واخلدمات  ال�صلع  بخلق  يخت�ص  تت�لَّه  الذي  والن�صاط  واجتماعية،  اقت�صادية  امل�ؤ�ص�صة هي وحدة  ولأن 
احل�ص�ل على عائد. لذا فامل�ؤ�ص�صة هي منظمة خلقها الإن�صان يف �صياق تط�ر حاجياته، وتعقد طرق اإ�صباعها. 

ميكن القول اإن ال�سلع واخلدمات التي نحتاج اإليها يف عاملنا اليوم، يقوم بتلبيتها ثالثة اأنواع رئي�سية من املوؤ�س�سات 
هي: 

م�ؤ�ص�صات الأعمال. 	 

امل�ؤ�ص�صات التي ل تبغي الربح. 	 

امل�ؤ�ص�صات احلك�مية. 	 
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اد الأعمال، فاإنَّ جلَّ الت��صيف والتحليل والتحديد �صيك�ن لتقنيات ال�صتثمار، وم��ص�عه الرئي�صي  وملَّا كان الت�جه اإىل روَّ
يف م�ؤ�ص�صات الأعمال، التي تخت�ص بخلق ال�صلع واخلدمات، وت�زيعها بهدف حتقيق الربح. 

ت�صنيف موؤ�ص�صة الأعمال: 

يجب  ما  يقدم  واحد  ت�سنيف  على  العتماد  ميكن  ل 
القت�سادية.  للموؤ�س�سة  املختلفة  الأنواع  عن  معرفته 
احلجم،  منها،  ومتداخلة؛  دة  متعدِّ الت�سنيف  فاأ�س�س 

ا�ستخدامه، وميكن  الهدف من  الذي يعتمد على  الأف�سل هو  والوظائف، والأماكن. وذلك فالت�سنيف  والإيرادات، 
القيا�س على الأ�سا�س الآتي: 

على اأ�صا�س العمالء: 

ويرتبط هذا مع من تتعامل امل�ؤ�ص�صة، اآفرادا م�صتهلكني، اأم م�ؤ�ص�صات اأخرى ك�صركات اأجتار جملة اأم مفرق، اأم �صركات 
�صناعية اأو زراعية اأو خدماتية. 

على اأ�صا�س نوع ال�صلع: 

رة )�صلع غذائية(. ي�صاعد هذا الت�صنيف  رة )اآلت واأجهزة( اأم غري معمِّ هذا يعني حتديد طبيعة ال�صلعة اإن كانت معمِّ
رة، يجب اأن تت�قع  الإدارة على الإملام بامل�صكلت الت�صغيلية والت�ص�يقية املختلفة، التي ت�اجهها. فم�ؤ�ص�صات ال�صلع غري املعمِّ
رة التي يجب اأن تت�قع فرتة زمنية اأط�ل لل�صتهلك )�صيارات، برادات الخ ...(. وجذب  ا�صتهلكًا م�صتمرًا، عك�ص املعمِّ

رة، ب�صبب اختلف املبلغ الذي يدفعه.  امل�صتهلك اإىل ال�صلع املعمرة اأكرث �صع�بة من جذب امل�صتهلك اإىل ال�صلع غري املعمِّ

على اأ�صا�س نوع الن�صاط: 

يعترب الت�سنيف على اأ�سا�س نوع الن�ساط الأكرث �سيوعاً، ووفقاً له ميكن التمييز بني ثالثة اأنواع من املوؤ�س�سات: 

م�ؤ�ص�صات اإنتاج: �صناعية اأو زراعية، وهي تلك التي تخت�ص بخلق املنافع ال�صكلية اأو التح�يلية،  	 	 •
وهي بدورها تت�زع اإىل اأن�اع خمتلفة، كم�ؤ�ص�صات الن�صاط التح�يلي وم�ؤ�ص�صات الن�صاط التجميعي، 

وامل�ؤ�ص�صات الأ�صتخراجية، وامل�ؤ�ص�صات الزراعية. 
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م�ؤ�ص�صات ت�زيع: وهي تلك امل�ؤ�ص�صات التي تهتم بالت�زيع اأو الت�ص�يق وجتارة اجلملة اأو التجزئة،  	 	 •
متتاز هذه امل�ؤ�ص�صات ب�صكل عام بال�صلة ال�ثيقة بني املنتج وامل�صتهلك. 

مقابل  م خدماتها  تقدِّ لكنها  املادية،  ال�صلع  باإنتاج  تق�م  ل  التي  تلك  وهي  م�ؤ�ص�صات اخلدمات:  	 	 •
امل�صت�صفيات  واملطاعم،  الفنادق  والت�زيع،  النقل  )م�ؤ�ص�صات  الدخل  من  جزء  على  احل�ص�ل 
والعيادات، اأعمال ال�صيانة، اخلدمات املنزلية، البن�ك و�صركات التاأمني، امل�صارح ودور ال�صينما 

وامل�ؤ�ص�صات الإعلنية، الخ ...(. 

الأ�صكال القانونية للموؤ�ص�صة

يتمتع ال�سكل القانوين للموؤ�س�سة باأثر كبري على العديد من النواحي 
الإدارية والتنظيمية من اأهمها: 

اإجراءات اإن�صاء امل�صروع وتك�ينه، حيث ت�صهل هذه الإجراءات يف امل�صروع الفردي، وت�صعب يف �صركات  	 	 •
د يف �صركات الأم�ال.  الأ�صخا�ص، وتتعقَّ

ال�صركات،  يف  عنه  الفردي،  امل�صروع  يف  التنظيمي  الهيكل  يختلف  للم�صروع:  التنظيمي  الهيكل  	 	 •
وتختلف �صركات الأ�صخا�ص، عن �صركات الأم�ال، خا�صة من حيث ت�صكيل الإدارة العليا. 
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متويل امل�صروع: �ص�اء من حيث احل�ص�ل على راأ�ص املال، اإن من حيث اإختلف امل�ص�ؤوليات، بح�صب  	 	 •
م�صدر التم�يل ما يرتب تدابري ملئمة، جتذب اأن�اع حمددة من امل�صاركني اأو امل�صاهمني للقرتا�ص 
ال�صخ�صي من بي�ت املال “البن�ك”، اأم باإ�صدار �صندات، فامل�ص�ؤولية املالية يف امل�صروع قد تك�ن غري 

حمدودة، وبالتايل ل جتتذب الأ�صخا�ص احلري�صني على اأم�الهم. 

تكوين الكفاءات الإدارية: حيث اأنَّ حجم امل�صروع وكيفية اإدارته، وتبعيته، ومركزه املعن�ي لها اثر  	 	 •
ل�ن العمل يف ال�صركات امل�صاهمة، اأكرث  كبري على اجتذاب الأكفاء من العاملني واملديرين، فالأفراد يف�صّ

من العمل يف امل�صروعات اخلا�صة، وذلك لت�فر ال�صمانات الأف�صل لهم. 
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احلرية يف الت�صرف و�صرعة البت يف الأمور: وهي يف امل�صروع الفردي اأف�صل منه واأ�صرع من  	 	 •
امل�صروعات الكبرية. 

اللت�صاق  ب�صبب  وجدوى،  فاعلية  اأكرث  الفردية  امل�صروعات  يف  وهي  والإ�صراف:  الرقابة  طرق  	 	 •
والقرب بني العاملني والإدارة. 

هذه املميزات الن�صبية يف كل ت�صكيل قان�ين للم�ؤ�ص�صة، معرفتها تكت�صب اأهمية كربى، مع بدء عمل امل�صروع اأو يف �صياق 
تط�ره. لذا وت�صهيًل للعمل والإطلع، ميكن ملحظة، وتاأكيد اأن�اع الت�صجيل القان�ين املت�فرة يف لبنان، واتخاذ القرار 

ربطًا باملميزات التي اأوردناها اأعله. 
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النوع املو�صوع اخلا�صيات املتطلبات التكاليف كيفية تقدمي الطلب

تاجر
ن�صاطات جتارية، العن�ان غري 

�صروري، اإل يف حالة متثيل التاجر 
د اآخر.  ملزوِّ

عام جدًا، ُي�صمح بت�صجيل الأفراد فقط، ولي�ص امل�ؤ�ص�صات. 
راأ�ص املال والعن�ان 

وال�صمان الجتماعي غري 
مطل�بة. 

000 .200 .1ل.ل. 
ي�م واحد. 

يُقّدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، لأخذ ت�قيع رئي�ص ال�صجل على 
ات امللفَّ

م�ؤ�ص�صة جتارية ن�صاطات جتارية، العن�ان مطل�ب.  م�ؤ�ص�صة عامة، يتمُّ التعامل معها ب�صكل ر�صمي، لأنَّها م�ؤ�ص�صة 
ولي�صت فردًا. 

راأ�ص املال غري �صروري. 
اإعفاء ال�صمان 

الجتماعي مطل�ب. 
ال�صجل التجاري مطل�ب. 

000 .200 .1 ل.ل 
فرتة اأربعة اأيَّام. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(. 
يق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

بدء عملية تفتي�ص امل�ؤ�ص�صة. 
ع  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري مع تقرير التفتي�ص و�ص�ره، في�قِّ

ات.  جل على امللفَّ رئي�ص ال�صِّ

�صركة ت�صامن �صراكة �صخ�صني اأو اأكرث
يتاح وج�د الأ�صهم والتنازل عن احلق�ق، ولكنَّ م�ص�ؤولية 

ال�صركاء غري حمدودة، فبا�صتطاعة الدائن اأن ي�صلب 
ممتلكات ال�صركاء ال�صخ�صية كّلها ق�صائيًا يف حالة اإفل�صهم 

اأو تق�صريهم عن ت�صديد الدي�ن. 

راأ�ص املال �صروري )ل 
حد اأدنى(. 

يجب اأن يتم الت�قيع 
على ق�انني ال�صركة لدى 

الكاتب العدل. 

000 .200 .1 ل.ل. 
فرتة ي�م واحد. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ

�صركة ت��صية 
ب�صيطة �صريكني على الأقل.  ت�صمُّ ن�عني من ال�صركاء: ذوي امل�ص�ؤولية املحدودة وذوي 

امل�ص�ؤولية غري املحدودة. 

راأ�ص املال �صروري )ل 
حد اأدنى(. 

يجب اأن يتم الت�قيع 
على ق�انني ال�صركة لدى 

الكاتب العدل. 

000 .200 .1 ل.ل. 
فرتة ي�م واحد. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(. 
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ

�صركة حمدودة 
امل�ص�ؤولية )�ص. 

م. م. (
ثلثة �صركاء على الأقل.  امل�ص�ؤولية حمدودة، ولكن الأ�صهم لي�صت مت�فرة للعامة. 

احلد الأدنى لراأ�صمال 
املال خم�صة مليني ل. 

ل. )ما يقارب 3000 $(. 
ق�انني ال�صركة اخلا�صة. 

ل عن قرار  تقرير مف�صَّ
اإن�صاء ال�صركة. 

000 .600 .1 ل.ل. 
ي�م اإىل ي�مني. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ

�صركة م�صاهمة ثلثة �صركاء على الأقل.  امل�ص�ؤولية حمدودة، والأ�صهم مت�فرة للعامة. 

احلد الأدنى لراأ�ص املال 
ه� ثلثني ملي�ن ل. ل 

ق�انني ال�صركة اخلا�صة. 
حم�صر اجتماع جمل�ص 
ن قرار  الإدارة، يت�صمَّ

اإن�صاء ال�صركة تف�صيًل. 

000 .600 .1 ل.ل. 
ي�م اإىل ي�مني. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(. 
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ

اأنواع موؤ�ص�صات الأعمال املتوفرة يف لبنان، وفوائد كل منها. 
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النوع املو�صوع اخلا�صيات املتطلبات التكاليف كيفية تقدمي الطلب

تاجر
ن�صاطات جتارية، العن�ان غري 

�صروري، اإل يف حالة متثيل التاجر 
د اآخر.  ملزوِّ

عام جدًا، ُي�صمح بت�صجيل الأفراد فقط، ولي�ص امل�ؤ�ص�صات. 
راأ�ص املال والعن�ان 

وال�صمان الجتماعي غري 
مطل�بة. 

000 .200 .1ل.ل. 
ي�م واحد. 

يُقّدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، لأخذ ت�قيع رئي�ص ال�صجل على 
ات امللفَّ

م�ؤ�ص�صة جتارية ن�صاطات جتارية، العن�ان مطل�ب.  م�ؤ�ص�صة عامة، يتمُّ التعامل معها ب�صكل ر�صمي، لأنَّها م�ؤ�ص�صة 
ولي�صت فردًا. 

راأ�ص املال غري �صروري. 
اإعفاء ال�صمان 

الجتماعي مطل�ب. 
ال�صجل التجاري مطل�ب. 

000 .200 .1 ل.ل 
فرتة اأربعة اأيَّام. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(. 
يق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

بدء عملية تفتي�ص امل�ؤ�ص�صة. 
ع  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري مع تقرير التفتي�ص و�ص�ره، في�قِّ

ات.  جل على امللفَّ رئي�ص ال�صِّ

�صركة ت�صامن �صراكة �صخ�صني اأو اأكرث
يتاح وج�د الأ�صهم والتنازل عن احلق�ق، ولكنَّ م�ص�ؤولية 

ال�صركاء غري حمدودة، فبا�صتطاعة الدائن اأن ي�صلب 
ممتلكات ال�صركاء ال�صخ�صية كّلها ق�صائيًا يف حالة اإفل�صهم 

اأو تق�صريهم عن ت�صديد الدي�ن. 

راأ�ص املال �صروري )ل 
حد اأدنى(. 

يجب اأن يتم الت�قيع 
على ق�انني ال�صركة لدى 

الكاتب العدل. 

000 .200 .1 ل.ل. 
فرتة ي�م واحد. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ

�صركة ت��صية 
ب�صيطة �صريكني على الأقل.  ت�صمُّ ن�عني من ال�صركاء: ذوي امل�ص�ؤولية املحدودة وذوي 

امل�ص�ؤولية غري املحدودة. 

راأ�ص املال �صروري )ل 
حد اأدنى(. 

يجب اأن يتم الت�قيع 
على ق�انني ال�صركة لدى 

الكاتب العدل. 

000 .200 .1 ل.ل. 
فرتة ي�م واحد. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(. 
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ

�صركة حمدودة 
امل�ص�ؤولية )�ص. 

م. م. (
ثلثة �صركاء على الأقل.  امل�ص�ؤولية حمدودة، ولكن الأ�صهم لي�صت مت�فرة للعامة. 

احلد الأدنى لراأ�صمال 
املال خم�صة مليني ل. 

ل. )ما يقارب 3000 $(. 
ق�انني ال�صركة اخلا�صة. 

ل عن قرار  تقرير مف�صَّ
اإن�صاء ال�صركة. 

000 .600 .1 ل.ل. 
ي�م اإىل ي�مني. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ

�صركة م�صاهمة ثلثة �صركاء على الأقل.  امل�ص�ؤولية حمدودة، والأ�صهم مت�فرة للعامة. 

احلد الأدنى لراأ�ص املال 
ه� ثلثني ملي�ن ل. ل 

ق�انني ال�صركة اخلا�صة. 
حم�صر اجتماع جمل�ص 
ن قرار  الإدارة، يت�صمَّ

اإن�صاء ال�صركة تف�صيًل. 

000 .600 .1 ل.ل. 
ي�م اإىل ي�مني. 

يقدم الطلب يف مبنى ال�صجل التجاري )يف الفرع املحلي اأو يف بريوت(. 
تق�صد وزارة املالية لدفع املت�جبات. 

ات.  الع�دة اإىل مبنى ال�صجل التجاري، في�ّقع رئي�ص ال�ِصجل على امللفَّ
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مالحظة: التوقيع يف ال�صجل العقاري ح�صب التقاليد
                 الإدارية، يتمُّ يومي الثالثاء واخلمي�س. 

هذه هي اأن�اع م�ؤ�ص�صات الأعمال الأكرث �صي�عًا املت�فرة 
غري  امل�ؤ�ص�صة  اأي�صًا  جند  اإليها،  بالإ�صافة  لبنان.  يف 
لها  ي�صمح  ل  ب�صكٍل  مة  �ص�ر( وهي م�صمَّ )اأوف  املقيمة 
القاب�صة،  امل�ؤ�ص�صة  وهناك  الداخلية،  ال�ص�ق  يف  العمل 
ول  الأخرى،  ال�صركات  من  عددًا  متلك  �صركة  وهي 
ميكنها اأن تدخل يف اأي ن�صاط خارج عن تلك التي ين�صُّ 
الأخرى  ال�صركات  من  الأ�صهم  ك�صراء  القان�ن؛  عليها 

واإقرا�صها املال واإدارتها. 
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املحور الثالث: املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
كيف تختار البنية القانونية ملوؤ�س�ستك؟

يف التعريف

امل�ؤ�ص�صة ال�صغرية اأو املت��صطة هي منطقيا الأكرث تنا�صبًا مع اأمكانات واأ�صتعدادات رائد الأعمال، لذلك نفرد لها ف�صَل 
م�صتقل للتعريف بها وجمالتها. 

هذه  باأمر  املهتمني  وبني  القت�صادي،  الفكر  يف  كبريا  جدل  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  مفه�م  حتديد  اأثار  لقد 
امل�ؤ�ص�صات. ذلك لأنه من ال�صع�بة مبكان وج�د تعريف حمدد ودقيق للم�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة ب�صبب الآراء التي 

طرحت ب�صان حتديد املفه�م ال�ا�صح لهذا الن�ع من امل�ؤ�ص�صات. 

�صعوبات التعريف

هذه  مفهوم  حتديد  �سعوبة  تكمن 
املوؤ�س�سات اأ�سا�سا يف حتديد الفروقات 
اجلوهرية ما بني املوؤ�س�سات ال�سغرية 
نظرا  الكبرية  واملوؤ�س�سات  واملتو�سطة 
للتداخل املوجود بينها، وميكن اإجمال 

�سعوبة و�سع تعريف فيما يلي: 

تعدد املعايري امل�صتخدمة: يف التمييز بني امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة، والكبرية، فاملعايري امل�صتخدمة يف قيا�ص 
حجم امل�ؤ�ص�صة تختلف وتتعدد، ) وهي معايري ن�صبية(، من قطاع اإىل اأخر، ومن جهة اإىل اأخرى. 

بلد  يختلف من  واملت��صطة،  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  فتعريف  املتخلفة:  الدول  الالمتكافىء يف  الإنتاج  تطور قوى 
اإىل اأخر تبعا لدرجة النم� الذي بلغته الدولة، ومدى ال�فرة اأو ندرتها الن�صبية لعنا�صر الإنتاج. و منظمات الأمم املتحدة 
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العاملة يف هذا املجال ل حتبذ ت�حيد مفه�م امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة، من منطلق اأن امل�ؤ�ص�صة ال�صغرية يف ال�ليات 
املتحدة الأمريكية قد تك�ن كبرية يف دولة نامية. 

تغري مدلول قطاع املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة من وقت اإىل اأخر: لأنه دائم التغري كقطاع دينامي، ذلك 
اأن �صروط النم� القت�صادي والجتماعي قد تتغري من مرحلة اإىل اأخرى، ما ي�ؤدي اإىل تغري حجم امل�ؤ�ص�صات، فاإذا كانت 

امل�ؤ�ص�صات التي ت�ظف 200 عامّل تعترب كبرية يف فرتة معينة، قد ت�صري �صغرية اأو مت��صطة يف فرتة لحقة. 

اإ�صافة اإىل ذلك اأن اختلف الأن�صطة التي متار�صها امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة ت�ؤدي اإىل تغري يف مت��صط اأحجام 
امل�ؤ�ص�صات يف خمتلف الفروع، فامل�ؤ�ص�صات امل�ج�دة يف قطاع ال�صناعات الغذائية �ص�ف تختلف بالتاأكيد عن قطاع التجارة. 
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خ�صائ�س املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة املميزة: 

هناك جمموعة خ�سائ�س متيز املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، اأهمها: 

عن�صر العمل: غالبية املجالت التي تن�صط فيها امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة تتميز بكثافة عن�صر  	 	 •
الأم�ال  روؤو�ص  اإىل  تفتقر  التي  البلدان  وبخا�صة يف  الب�صيطة،  الإنتاج  فن�ن  مع  يتنا�صب  وهنا  العمل، 
الكبرية، فامل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة تعتمد ن�صبيا على اليد العاملة، وهذا يعترب عامًل لتثمني هذه 

الأخرية. 

هذه  معظم  اأن  اإذ  يعترب حمدود جغرافيا،  امل�ؤ�ص�صات  هذه  معظم  ن�صاط  اإن  احلدود اجلغرافية:  	 	 •
امل�ؤ�ص�صات هي حملية اأو جه�ية. 

درجة املخاطر: اإن درجة املخاطرة يف امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية و املت��صطة غري كبرية، وبخا�صة خماطر  	 	 •
ال�ص�ق، فامل�ؤ�ص�صات الكبرية تتحمل اأخطارا كبرية نظرًا حلجم ا�صتثماراتها، و حجم ح�صتها يف ال�ص�ق. 

متغريات  مع  و�صه�لة  مبرونة  التفاعل  على  بالقدرة  امل�ؤ�ص�صات  هذه  تتميَّز  التفاعل:  على  القدرة  	 	 •
ومتطلباته(.  ال�ص�ق  متغريات  مع  تتنا�صب   ( اأخرى  وخدمات  �صلع  اإنتاج  اإىل  التح�ل  اأي  ال�صتثمار، 
زمن  يف  ال�ص�ق  ظروف  تتطلبه  اآخر،  اقت�صادي  قطاع  اإىل  تتح�ل  اأن  ت�صتطيع  ال�صغرية  فامل�ؤ�ص�صات 
ا�صتثمار مادي �صعيف احلجم، ما  تعتمد على  امل�ؤ�ص�صات  اإىل ك�ن هذه  اأ�صا�صا  وق�صري، ويرجع ذلك 

ي�صهل عملية التح�ل القت�صادي. 

ل  التي  واملحدودة،  ال�صغرية  الأ�ص�اق  اإىل  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  تتجه  الأ�صواق:  اختيار  	 	 •
تثري اهتمام امل�ؤ�ص�صات الكبرية. 

ما  كبرية،  خربة  ذات  اإدارية  ك�ادر  تتطلب  ل  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  الإدارية:  الكوادر  	 	 •
ينعك�ص على تكلفة الإنتاج، كما اأن هذه امل�ؤ�ص�صات ت�صتعمل طرق ت�صيري ب�صيطة وغري معقدة، فرئي�ص 
بالتنظيم  املتعلقة  القرارات  كل  يف  الأ�صا�صي  املح�ر  وميثل  الت�صيري،  ميادين  كل  يف  يتدخل  امل�ؤ�ص�صة 

والت�صيري، وه� ما يعطي امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة مرونّة وت�صيرّيا بدون تعقيد. 

جلب املدخرات: املقدرة على جلب املدخرات ال�صغرية  	 	 •
وا�صتخدامها بطريقة فاعلة تتلءم وظروف الدول النامية، 

والقدرة على النت�صار يف كل فروع الن�صاط القت�صادي. 

امل�ؤ�ص�صات الكبرية  معاونة املوؤ�ص�صات الكبرية: معاونة  	 	 •



يف تدبري احتياجاتها من م�صتلزمات الإنتاج ال�صلعية. 

اإختيار املوقع: اإن �صغر حجم هذه امل�ؤ�ص�صات ي�صمح لها باختيار م�قعها ب�صه�لة اكرب من ال�صناعات  	 	 •
الكربى، ومن م�قعها ت�صتطيع النت�صار يف املناطق الداخلية مقرتبة من اأ�ص�اق، ي�صعب على امل�ؤ�ص�صات 
الكبرية بل�غها اإل بتكلفة مرتفعة، الأمر الذي يجعل امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة اأكرث قدرة تناف�صية 

يف هذه الأ�ص�اق. 

ت�صويقية:  درا�صات  اإىل  احلاجة  عدم  	 	 •
لن  معقدة،  ت�ص�يقية  درا�صات  اإىل  حتتاج  ل 
ال�ص�ق الذي تن�صط فيه يعترب حمدودًا )حملي 
اأو جه�ي غالبًا( واإن اأي تغري يحدث فيه يك�ن 

مبقدور املنظم ملحظته ب�صه�لة. 

رفع الكفاءة الإنتاجية: تق�م امل�ؤ�ص�صات  	 	 •
اإعداد  ذلك  اأمثلة  ومن  ورفعها،  الكبرية  للم�ؤ�ص�صات  الإنتاجية  الكفاءة  دعم  يف  م�ؤثر  بدور  ال�صغرية 
العمالة املاهرة، فغالبًا ما يعمل يف امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية عمالة غري ماهرة، ترتك امل�صانع ال�صغرية بعد 

اكت�صابها املهارة اإىل امل�صانع الكبرية التي جتذبها بالأج�ر املرتفعة واملزايا الف�صلى. 

اأداة التدريب الذاتي: تعترب هذه املن�صاآت مراكز تدريب ذاتية لأ�صحابها وللعاملني فيها، بالنظر  	 	 •
ملمار�صتهم اأعمالهم با�صتمرار و�صط عمليات الإنتاج، وحتملهم امل�ص�ؤوليات التقنية والت�ص�يقية واملالية، 
عمليات  لقيادة  ي�ؤهلهم  الذي  الأمر  واخلربات،  واملعل�مات  املهارات  من  املزيد  اكت�صابهم  يحقق  ما 
ا�صتثمارية يف امل�صتقبل، تف�ق حجم م�ؤ�ص�صاتهم احلالية، ومن ثم فهي تعترب جمال خ�صبا خللق وتنمية 
املقدرة  يف  التن�ع  فر�ص  وت��صيع  الناجحة،  ال�صتثمارات  زيادة  يف  الأ�صا�ص  هي  التي  املنظمني،  فئة 

الإنتاجية. 

تقدمي خدمة متميزة: لها طابع �صخ�صي ب�صبب قربها من امل�صتهلك، اإذ ترتبط غالبية امل�ؤ�ص�صات  	 	 •
ال�صغرية ارتباطًا مبا�صرًا بامل�صتهلك، وذلك ل�ج�د �ص�ق حمدود وعدد مميز من امل�صتهلكني، ما ي�صمح 
لها بالتعرف على عادات ال�صراء و اأمناط ال�صتهلك، والت�صال ال�صخ�صي بالزبائن والعملء ي�صاعد 
لأ�صحاب  وخدمات  �صلّعا  تقدم  املن�صاآت  هذه  وتبدلتها،  الحتياجات  على  التعرف  و�صرعة  دقة  على 
باأ�صعار  الأ�صا�صية  حاجاتهم  لإ�صباع  �صغرية  وعب�ات  اأحجام  ب�ص�رة  واملت��صطة  املنخف�صة  الدخ�ل 

رخي�صة. 

اإرتفاع جودة الإنتاج: بالنظر لعتماد املن�صاآت ال�صغرية على جمالت عمل متخ�ص�صة وحمددة،  	 	 •
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فاإن اإنتاجها يت�صم يف الغالب بالدقة واجل�دة، لأن اجل�دة والدقة هما قرينتا التخ�ص�ص وتركيز العمل، 
)ذلك لأن العمل يف امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية يعتمد على املهارة احلرفية(، وت�صميم الإنتاج وفقا لأذواق 
والتجديد  والبتكار  العمل  ي�صاعد على وج�د ح�افز على  ما  الق�صري.  املدى  وتبدلتها يف  امل�صتهلكني 
وال�صتعداد للت�صحية وحتمل املخاطر والرغبة يف الإجناز وحتقيق ال�صم التجاري مع ال�صهرة، ما ي�ؤدي 

اإىل زيادة الربحية نتيجة زيادة حجم الأعمال واملبيعات. 

ارتفاع معدل دوران الب�صاعة واملبيعات واأرقام الأعمال: حيث ميكن التغلب على ط�ل فرتة  	 	 •
الإ�صرتداد لراأ�ص املال امل�صتثمر، ويقلل بالتايل من خماطر ال�صتثمار الفردي فيها، ومع ذلك فاإن فر�ص 
الت��صع والتجديد يف هذه املن�صاآت تك�ن �صعيفة، لأن انخفا�ص حجم الربح املحقق فيها ي�ؤدي اإىل �صعف 
يخ�ص�ص  اأو  للم�صروع،  جديدة  ا�صتثمارات  لإ�صافة  ي�صتخدم  الأرباح،  من  جزء  جتنيب  على  قدرتها 
اآلية من� املن�صاءات ال�صغرية، وخ�ص��صا  اأو جتديد امل�صروع، ويعد ذلك عيبا ج�هريا يف  لإعادة بناء 

على  القدرة  اإىل  وتفتقد  ملالكيها،  والذاتي  اخلا�ص  التم�يل  على  تعتمد  اأنها 
القرتا�ص بدرجة ملم��صة، كما اأنها ل تعتمد على التم�يل العام اأو احلك�مي. 

داخل  العاملة  الق�ى  يف  التحكم  على  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  قدرة  	 	 •
امل�ؤ�ص�صة من اجلانب الكمي، وكذلك قدرتها على تعديل الأج�ر. 

تعترب التقنيات امل�صتخدمة يف اإطار ال�صناعات ال�صغرية ب�صيطة وغري مكلفة، اإ�صافة اإىل اأنها ت�صتخدم  	 	 •
م�اد وخامات مت�فرة حمليًا، وهذا ما ينا�صب حالة الدول النامية، لأنه يجنب اإرهاق ميزانية العملة 

ال�صعبة للدولة با�صترياد امل�اد التقنية ذات التكلفة العالية. 

تعدد  عن  الناجتة  الأن�صطة  تعدد  خالل:  من  القت�صادي  الن�صيج  يف  الندماج  على  القدرة  	 	 •
امل�ؤ�ص�صات امل�صتحدثة. 
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ريادة الأعمال واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

تعترب معظم الدرا�صات القت�صادية املتخ�ص�صة اأن امل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة، هي املحرك والركيزة الأ�صا�ص لتط�ير 
اأكرث  اأنَّ  كما  الإنتاجية،  بالأن�صطة  وتنه�ص  القت�صادية،  التنمية  تدعم  فهي  م�صتدامة،  تنمية  وخلق  ال�طني  القت�صاد 
ال�صركات عابرة القارات بداأت كم�ؤ�ص�صات �صغرية. والدول املتقدمة اقت�صاديًا تعري مثل هذه امل�ؤ�ص�صات اهتمامًا كبريًا 
ك�نها، �صانعة التجديد والبتكار و�صانعة فر�ص العمل، وبالتايل حا�صنة “ريادة الأعمال” واأداتها. واإىل جانب هذا كله 
فاإنَّ متلك امل�ؤ�ص�صات يحقق التكامل بني الأن�صطة القت�صادية، ويح�صن من م�صت�ى الدخل وي�فر ال�صتقرار، وي�صهم يف 

ت�زيع الأن�صطة وتن�يعها. 

تع�د بدايات هذه املن�صاآت اأو امل�ؤ�ص�صات اإىل اأربعينيات القرن املا�صي يف ال�صني، واإىل اأوائل اخلم�صينيات يف اأمريكا، واإىل 
منت�صف �صتينياته يف اليابان، وهي حتتل الريادة يف جمال تنظيم هذا القطاع على م�صت�ى العامل، كما تدلُّ الأرقام التي 

اأوردناها �صابقًا يف منت الن�ص. 

هناك بني البعد التاريخي والزمني لن�ص�ء امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة، وبروز مفه�م ريادة الأعمال، تلزمًا وتطابقًا، 
ران اإىل اأهمية اخلروج من نفق الرتكز والتمركز الراأ�صماليني، اللذين �صادا  لأنَّ املفه�مني يتطلبان واحدهما الآخر، وي�ؤ�صِّ

يف اأوا�صط القرن الع�صرين، وكانا اأحد اأهم اأ�صباب الأزمات الجتماعية واملعي�صية. 

ه وال�صركات احلك�مية ال�صخمة اململ�كة من الدول، باتت امل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة  ففي نهاية ع�صر القت�صاد امل�جَّ
خيارًا يف التنمية القت�صادية والجتماعية. 

م التكن�ل�جي الهائل، وحترير الأ�ص�اق ب�صبب الع�ملة، عرف القت�صاد العاملي اأجياًل جديدة من امل�ؤ�ص�صات  ب�صبب التقدُّ
التي ت�صتفيد من املميزات ال�فرية يف احل�ص�ل على املعارف وروؤو�ص الأم�ال والدخ�ل اإىل الأ�ص�اق الكبرية. هذه الأجيال 

الرائدة من امل�ؤ�ص�صات، قامت على الإبداع والبتكار التكن�ل�جي. 

حت اأهمية منظ�مة العمل امل�صتخدمة، والعاملة على تط�ير  من هذا املنطلق، ويف هذه الأج�اء التناف�صية ال�صديدة، ت��صَّ
ابتكارها يف  التي متَّ  الأعمال،  اآلية حا�صنة  تعترب  املجال  ال�صغرية ورعايتها، ويف هذا  امل�ؤ�ص�صات  وحتديث مفه�م دعم 

ال�صن�ات الع�صرين الأخرية فاعلية وجناحًا يف تنفيذ برامج القيمة القت�صادية، واإيجاد فر�ص عمل جديدة. 
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وجدت حا�صنات امل�صروعات لتجنيب امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة منزلقات الف�صل والإفل�ص فهي حتت�صن املبادرين 
م�صتدامة  تنمية  حُتِدُث  ومتط�رة،  وخدمات جديدة  منتجات  م  تقدِّ التي  وامل�صروعات  والروؤى  الأفكار  واأ�صحاب  واد  والرُّ
احلا�صنات  وتعمل  احلا�صنات.  هذه  داخلها  تقام  التي  املجتمعات  يف  واقت�صادية  تكن�ل�جية  من  الأهداف،  دة  متعدِّ
باختلف اأن�اعها وتخ�ص�صاتها على اإيجاد �ص�ر ذهنية للنجاح اأمام اأ�صحاب امل�صروع النا�صئ، واملمار�صات التي ت�فرها 
اإدارة احلا�صنة متثِّل عامًل ج�هريًا يف تنمية امل�صروعات اجلديدة بال�صكل الذي جعل بع�ص اخلرباء يطلق�ن عليها ت�صمية 
لبل�رة فكرة امل�صروع، فاإننا  اإذ نق�م بدور املحر�ص واحلا�صن الأول  ال�صركات” ونحن يف م�صروعنا هذا،  اإعداد  “معهد 

ن�صاهم يف تفعيل مفه�م احلا�صنات وتعميمه، ا�صتيلدًا لريادة الأعمال، وبناء امل�ؤ�ص�صات التي تلبي للطم�ح والروؤيا. 
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املحور الرابع: املوؤ�س�سة والهيكل التنظيمي
يحدد الهيكل التنظيمي تق�صيم الأعمال بني العاملني يف امل�ؤ�ص�صة، ) وقن�ات التن�صيق( وت�صل�صل القيادة، كما اأنه ينظم 

العلقات داخل امل�ؤ�ص�صة ويحدد م�ص�ؤولياتها. وميكن قراءة مناذج الهيكل التنظيمي التالية: 

الهيكل الوظيفي 

واإدارة  واإدارة هند�صية واحدة  اإدارة مالية واحدة  اإدارة واحدة، فيك�ن هناك  وفيه يتم جتميع كل تخ�ص�ص وظيفي يف 
خمازن واحدة واإدارة �صيانة واحدة. ولكن يعيب هذا النظام قلة املرونة، و�ص�ء العلقة بني التخ�ص�صات املختلفة، وط�ل 
ا ميزته فهي اقت�صاديته، لأننا ل نحتاج لأكرث من خمزن واأكرث من  الهرم ال�ظيفي، مبعنى اأن م�صت�يات الإدارة كثرية. اأمَّ
…. بل كل �صيء مركزي. وي�صتفيد كذلك كل م�ظف من خربات زملئه يف التخ�ص�ص ذاته، لأنهم يعمل�ن يف  ور�صة 

الإدارة ذاتها اأو القطاع ذاته. 

الهيكل القطاعي

وفيه يتم جتميع العاملني املخت�صني مبنتج معني اأو خدمة معينة يف قطاع واحد. مثال: م�صنع ينتج منتجني اأو له م�صنعني 
اإنتاج و�صيانة ومايل  )ا( و )ب( يتم تق�صيم ال�صركة اإىل قطاعني )اأ( و )ب( وكل قطاع يتبعه كل خدماته تقريبًا من 
وخمازن. لحظ اأنه مع ا�صتخدام هذا النظام فاإنه قد يتم اأحيانًا الإبقاء على بع�ص الإدارات مركزية مثل اإدارة امل�ارد 

الب�صرية. 

رئي�س جمل�س الإدارة

بحوث وتطويراإنتاج�صيانةت�صويقموارد ب�صريةماليةم�صرتيات

رئي�س جمل�س الإدارة

قطاع منتج جقطاع منتج بقطاع منتج اأ

ماليةمالية

مالية

ت�صويقت�صويق

ت�صويق

�صيانة�صيانة

�صيانة

اإنتاجاإنتاج

اإنتاج

بحوثبحوث

بحوث
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الهيكل امل�صفوفـي

وفيه يتم تق�صيم العاملني ح�صب ال�ظائف يف هيكل وظائفي ويتم اختيار م�ص�ؤول عن كل منتج بحيث يك�ن اأي�صا مديرًا 
لعاملني يف وظائف خمتلفة. بالطبع يف هذه احلالة قد يك�ن للم�ظف رئي�صان. مثال: م�صنع ينتج منتج )اأ( و )ب( فيعني 
م�ص�ؤول ذو م�صت�ى عاٍل عن املنتج )اأ( واآخر عن املنتج )ب( وهذا امل�ص�ؤول يتبعه عاملني من اإدارات خمتلفة، ) وكل منهم 
له رئي�ص اآخر يف اأدارته. عيب هذا النظام �صع�بة تنظيم العمل بالن�صبة للعاملني(، الذين يتبع�ن رئي�صني، لكنه يتميز 

بجمع الكثري من مميزات التنظيميني ال�ظائفي والقطاعي

هناك اأ�سكال متعددة من الهياكيل التنظيمية كل واحد منها له ما مييزه، وله نقاط �سعفه. 
فكيف نختار النظام الأن�سب؟ يتوقف ذلك على اأربعة اأمور اأ�سا�سية: 

اأوًل: طبيعة املتغريات التي ت�ؤثرعلى امل�ؤ�ص�صة.  	 	 •
ثانيًا: الإ�صرتاتيجية. 	 	 •

ثالثًا: حجم امل�ؤ�ص�صة. 	 	 •
رابعًا: طبيعة العمل. 	 	 •

مثًل اإذا كانت متغريات ال�ص�ق �صريعة جدًا، معنى هذا اأننا بحاجة اإىل مرونة اأكرث، ما يحبذ الهيكل القطاعي. اأما اإذا 
كانت طبيعة العمل ب�صيطة ومكررة، فالهيكل ال�ظائفي اأف�صل. واإذا كانت اإ�صرتاتيجية امل�ؤ�ص�صة تركز على التميز، ت�صجع 
بالتايل الإبداع، عندها تك�ن املرونة عامل اأ�صا�صي، وبالتايل يف�صل الهيكل القطاعي. اإذا كان حجم امل�ؤ�ص�صة كبريًا، فاإنها 
حتتاج اإىل قدر من الق�اعد ال�صكلية الثابتة يف التعامل، وحتتاج يف ال�قت نف�صه اإىل املرونة، التي متكنها من املناف�صة مع 
ال�صركات الأ�صغر حجما. قد يحدث اأن تتعار�ص هذه املحددات الأربعة، وهذا يحتاج اإىل بع�ص التفكري لختيار الهيكل 

رئي�س جمل�س الإدارة

م�صرتيات

مدير اإنتاج اأ

مدير اإنتاج ب

مدير اإنتاج ج

بحوث وتطويراإنتاج�صيانةت�صويقموارد ب�صريةمالية
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الأن�صب. اأما بالن�صبة للهيكل امل�صف�يف فتظهر اأهميته يف ال�صركات الكبرية، التي تعمل يف اأكرث من منطقة يف العامل، اأو 
تنتج العديد من املنتجات. ربطا امللحق، بع�ص اأ�صكال الهياكل التنظيمية. 

بع�س خ�صائ�س الهياكل التنظيمية

الهيكل التنظيمي الطويل والهيكل التنظيمي الق�صري

الناحية  من  ط�يًل  يك�ن  فيه  ال�ظيفي  الهرم  الطويل:  التنظيمي  الهيكل 
الراأ�صية، مبعنى اأن عدد طبقات املديرين كثرية. وط�ل الهيكل يجعل عملية اتخاذ 

القرارات بطيئة. 

الهيكل التنظيمي الق�صري: الهرم ال�ظيفي فيه يك�ن ق�صريًا من الناحية الراأ�صية. مبعنى اأن عدد طبقات املديرين 
قليلة. هذا الهيكل يعطي م�ص�ؤوليات وتف�ي�ص اأكرث للمديرين، ما ي�صاعد على �صرعة اتخاذ القرارات. ويف ال�قت ذاته يك�ن 

كل مدير م�ص�ؤوّل عن عدد اأكرب من املروؤو�صني. هذا الهيكل ينا�صب اأكرث امل�ؤ�ص�صات املت��صطة. 

املركزية والالمركزية

املركزية، تعني اأن ال�صلطات مركزة لدى جهة معينة يف امل�ؤ�ص�صة. مبعنى ال�صلطات املعطاة للعاملني قليلة حتتاج القرارات 
دائما اإىل مدير ذي م�صت�ى رفيع لعتمادها. مثال ذلك اأن تك�ن �صلطة اعتماد طلب �صراء قيمته �صئيلة هي من اخت�صا�ص 
رئي�ص ال�صركة. املركزية جتعل القرارات بطيئة ولكن جتعل الرقابة اأف�صل و غالبًا ما ي�جد هذا الن�ع يف الهيكل ال�ظائفي. 

اللمركزية تعني اأن ال�صلطات م�زعة على جميع م�صت�يات الهيكل التنظيمي. مبعنى اأن لكل طبقة من املديرين �صلحيات 
كبرية. مثال ذلك اأن يك�ن لكل مدير ميزانية حمددة. يتحكم فيها مبا يراه منا�صّبا. اللمركزية جتعل القرارات �صريعة، 

لكن الرقابة اأقل �صدة. وغالبا ما ي�جد هذا الن�ع يف الهيكل القطاعي. 

ال�صكلية

تعنى ال�صكلية اأن هناك ق�اعد دقيقة لكل عمل، واحلرية املعطاة للعاملني قليلة. ال�صكلية هامة يف امل�ؤ�ص�صات كبرية احلجم، 
كي يتم التحكم يف امل�ؤ�ص�صة، ولكن هذا يجعل القرارات بطيئة، ويقلل من القدرة على الإبداع. 

37



الهيكل امليكانيكي و الهيكل احليوي

امل�ؤثرات  ا�صتقرار  حالة  يف  الهيكل  هذا  يف�صل  اأكرث.  فيه  الرقابة  لكن  املرونة،  قليل  )الآيل(  امليكانيكي  الهيكل 
اخلارجية، ويف الأعمال التي تتكرر بدون تغيري. يت�صم الهيكل امليكانيكي بال�صكلية واملركزية وط�ل الهرم ال�ظيفي. 

الهيكل احليوي )الع�صوي( يت�صم هذا الهيكل بالكثري من املرونة واللمركزية، ولكن ذلك يقلل بالطبع من الرقابة. 
ل يف حالة تغري امل�ؤثرات اخلارجية ب�صرعة، وكذلك يف حالة ال�صركات التي ترغب يف اأن تك�ن خدماتها اأو  هذا الن�ع يف�صّ

منتجاتها متميزة. يت�صم هذا الهيكل باللمركزية والل�صكلية وق�صر الهرم ال�ظيفي. 

بالتعقيد  املت�صم  التنظيم  كثافة  على  تعتمد  ل  فاأنها  واملت��صطة،  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  يخ�ص  فيما  اأما  عام،  ب�صكل  هذا 
البريوقراطي، الذي يتطلب م�صت�يات متعددة، كما جنده يف امل�ؤ�ص�صات الكبرية، والذي قد يك�ن عن�صرًا معرقًل حل�صن 
التنظيم. كما اأن العامل يف امل�ؤ�ص�صة الكبرية ل ي�صرتك يف حتديد اأهداف امل�ؤ�ص�صة، بينما الأمر عك�ص ذلك يف امل�ؤ�ص�صات 
ال�صغرية التي تتبع خطّطا وا�صحة، و�صيا�صات مرنة واإجراءات عمل مب�صطة، وتربز فيها العلقات ال�صخ�صية بني العاملني 

واأ�صحاب املن�صاأة، وكذلك فيما بني العاملني اأنف�صهم، و كثريًا ما تك�ن هذه العلقات حمفزًا فعليًا للن�صاط الإنتاجي. 

�ص�ق  على  النهج،  هذا  يحافظ  حيث  والعملء،  اخلارجي  املحيط  مع  �صخ�صية  علقات  ال�صغرية  املن�صاآت  يف  تتحقق 
املن�صاأة، ويدفع بنم�ها خط�ات اإىل الأمام. 

باخت�صار �صديد يبتعد، الهيكل التنظيمي يف امل�ؤ�ص�صة ال�صغرية اأو املت��صطة عن التخ�ص�ص يف ال�ظيفة الإدارية، ويحر�ص 
على الت�صالت ال�صخ�صية الق�ية. 
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ال�صرائب كمفهوم وواجب 

ال�صرائب هي اأحد امل�ارد الأ�صا�صية للدولة، وتكاد اأن تك�ن ال�حيدة لتم�يل م�ازنتها العامة، وال�صرائب مظهر هام من 
مظاهر ال�صيادة، ووحدها الدولة تتفرد فيها، وتفر�صها باإرادة القان�ن، وت�صتعمل �صلطتها جلبايتها. وفر�ص ال�صريبة ه� 

كاحلق يف اإ�صدار العملة، واإقامة العدالة، وحفظ النظام. 

“اقتطاع جربي، جتريه الدولة على م�ارد ال�حدات القت�صادية بق�صد  من هذا املنطلق ميكن تعريف ال�صريبة، باأنها 
تغطية الأعباء العامة، التي ت�زع بني ال�حدات القت�صادية طبقًا للقان�ن ومدى عدالته. 

وعلى هذا تك�ن ال�صريبة من اأهم �صمات الدولة احلديثة، ملا ت�ؤدي اإليه من و�صع جانب من ن�صاط الفرد يف خدمة املجتمع، 
ال�صريبية دورها، على  اللتزامات  ت�ؤتي  ولكي  ال�طني،  الإنتاج  ال�صلبي على  التاأثري  اإىل  ي�ؤدي  قد  تلحق �صررًا،  اأن  دون 
باإمكان  ال�ص�ؤال الأ�صا�ص يبقى: هل  تاأدية واجباتها يف جمال اجلباية والتح�صيل، لكن  اأن تنجح يف  احلك�مة واأجهزتها 
الأجهزة احلك�مية اأن ت�صطلع مبهمة اجلباية ل�حدها وحتقيق املرج� من جراء ت�صريع ال�صريبة؟ اأو بعبارة اأخرى: “هل 
وظيفة الأجهزة احلك�مية هي القمع ال�صريبي وتعظيم الغرامات؟ اأم يتعني على امل�اطنني التعاون مع الأجهزة احلك�مية 
يف ت�صهيل مهمة اجلباية والت�صريح دون حتايل اأو تهرب، كي ل يفقدوا حق�قهم امل�اطنية على قاعدة الإخلل بال�اجبات 
امل�اطنية، ويف طليعتها احرتام القان�ن، ودفع ال�صرائب امل�صتحقة، وكذلك الدفاع عن الدولة وم�اطنيها، واحرتام حق�ق 
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الآخرين، وحرياتهم، وامل�صاركة يف النتخابات، وحتديد ال�صاأن العام. لذا فاللتزام ال�صريبي ه� اأحد ال�اجبات الأ�صا�صية 
يف ممار�صة امل�اطنية وال�صع�ر بها. 

وعند القيام بهذا ال�اجب ي�صتحق امل�اطن احل�ص�ل على حق�قه، لي�ص فقط يف عمليات م�صروطه، اأي با�صرتاط اإحداها 
الأخرى، بل على قاعدة امل�اطنية واحرتام النتماء. 

لذا فال�صرائب، مفه�م اقت�صادي واجتماعي وم�اطني، تعر�ص للكثري من الت�ص�يه يف لبنان، وبات ينظر اإليه ككلفة وعباأ 
اأ�صافيني، ل لزوم لهما، واإذا اأمكن التهرب منها، يك�ن اأجدى واأكرث ربحية ل�صاحب امل�صروع. هذه الروحية ال�صلبية التي 
�صادت، ب�صبب غياب م�صروع الدولة ومفه�م امل�اطنة، يتبني بامللم��ص، كم هي �صيئة هذه النظرة اإىل م�صروع الأعمال، 

ولإعادة ت�زيع الدخل على امل�صت�ى ال�طني. 

فعدا عن اأن ال�صرائب، هي م�صدر اأ�صا�صي خلزينة الدولة وم�ازنتها، والتي من خللها، يجب القيام بتح�صري وتاأمني 
املنخرطني  لغري  الدخل  ي�ؤمن  قلنا،  كما  م�اطني  واجب  فهي  وبنى حتتية،  وال�صتثمار، من خدمات عامة  الأعمال  بيئة 
ال�صائدة يف  ال�صلبية  واأدواتها ال�صرورية. وبعيدًا عن كل املفاهيم  العملية الإنتاجية، لكنهم يك�ن�ن �صياجها  مبا�صرة يف 
العتداء على “احليز العام” يف لبنان، وعلى فكرة الدولة، فاإن قدرة اأي م�صروع جدي وبغ�ص النظر عن حجمه، تت�قف 
اأمنيًا واقت�صاديًا، هذه ال�ظيفة تت�قف بدورها على ت�فر املالية  على قدرة الدولة على خلق فر�ص ال�صتثمار وحمايتها 

العامة الراجحة اإيجابًا. 

اإذن التبادل بني وظيفة الدولة وم�صلحة امل�صروع الفردي، ه� علقة طردية واإيجابية، ي�ؤمن واحدها للآخر جناحًا عرب 
قناتي ال�صرائب والإنفاق العام، الذي يتاأمن من م�صدر ال�صرائب. 

لهذا كله ن�ؤكد يف دليلنا هذا، على اأن من اأهم مق�مات جناح امل�صروع الإطلع على القان�ن ال�صريبي ال�صاري، واللتزام 
به، واأي خلل يف النظام ال�صريبي وترك فكرة اأن ال�صرائب كلفة ل لزوم لها، تذهب اإىل جي�ب امل�ص�ؤولني. حتى واإن كان 
الف�صاد  حماربة  م�صروع  وبتبني  املدين،  املجتمع  اأطر  �صمن  باملطالبة  بل  بالتهرب،  لي�صت  م�اجهته  فاإن  �صحيحًا،  هذا 

والإف�صاد والر�ص�ة، التي هي من اأكرث الأمرا�ص الجتماعية اإ�صاءة اإىل الأعمال وبيئتها، واإىل ال�صتثمارات وجدواها. 

ومن م�قع الإر�صاد اإىل ال�صل�ك امل�اطني والقت�صادي ال�صحيح، ن�ؤكد على اأهمية حلظ واحت�صاب ال�صرائب يف امل�صاريع 
املن�ي القيام بها، واعتبار ذلك م�صلحة �صخ�صية ل�صاحب امل�صري�ع وم�صلحة وطنية، عليا، وت�صرع العمل على العلقة 

الإيجابية يف التبادل الداخلي واخلارجي. 

من املفيد يف هذا الإطار، اخت�صار ال�اجبات ال�صريبية الأ�صا�ص، كما حلظتها امل�ؤ�ص�صة العامة لت�صجيع ال�صتثمارات يف 
لبنان، على م�قعها الإلكرتوين. 
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الواجبات ال�صريبّية يف لبنان

�صريبة على الدخل

مييز القان�ن بني ال�ظيفة الي�مية وبني حتقيق الأرباح الناجتة عن عمل مهني اأو جتاري، ويتم اإخ�صاع الرواتب لل�صريبة 
على اأ�صا�ص �صلم متحرك، حيث ترتاوح ن�صبة �صريبة الدخل ما بني 2 و20 يف املئة. ويتك�ن الدخل الإجمايل من جمم�ع 
الرواتب، والبدلت، واملداخيل ال�صن�ية، واملكافاآت، واملعا�صات التقاعدية واملنافع الأخرى. ويتم تطبيق �صريبة الدخل على 

املدخ�ل ال�صايف. و للمزيد من املعل�مات، يرجى زيارة م�قع وزارة املالية. 

ال�صركات امل�صاهمة وال�صركات ذات امل�صوؤولية املحدودة

تخ�سع ال�سركات امل�ساهمة وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة لل�سرائب التالية: 
15% على اأرباح ال�صركة. 

5% على الأرباح احلا�صلة نتيجة تط�ير اأو بيع عقار. 

اقتطاع �سريبة بن�سبة 10% على جميع العائدات املتاأتية من اأ�سول روؤو�س الأموال من لبنان، وت�سمل هذه ال�سريبة 
ب�سكل خا�س: 

اأ-  اأن�صبة الأرباح امل�زعة، الفائدة والدخل على الأ�صهم. 

ب-  مكافاآت املدراء اإ�صافة اإىل املبالغ املدف�عة لهم كن�صيب من الأرباح. 

ج- ت�زيع الحتياطي اأو الأرباح على �صكل اأ�صهم اإ�صافية اأو اأي �صكل من الأ�صكال. 

ال�صركات القاب�صة

تعفى ال�سركات القاب�سة من دفع: 
•		�صريبة الدخل على الأرباح. 

•		�صريبة الدخل على ت�زيع الأرباح. 

تخ�سع ال�سركات القاب�سة لل�سرائب التالية: 
10% على �صعر فائدة القرو�ص املمن�حة لل�صركات التي تعمل يف لبنان، اإن كانت فرتة �صداد القر�ص اأقل من  	 	•

ثلث �صن�ات. 
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10% �صريبة على اأرباح راأ�ص املال احلا�صلة من جراء بيع اأ�صهم �صركة قاب�صة او ح�صتها يف �صركات متلكتها  	 	•
ملدة تقل عن عامني. 

10% على املبالغ التي يتم جمعها من ا�صتئجار براءات الخرتاع وعلى احلق�ق املحف�ظة التي ميتلكها يف �صركة  	 	•
لبنانية. 

�صريبة متدرجة على راأ�ص املال والحتياطات.  	 	•

�صركات الأوف �صور

تعفى �سركات الأوف �سور من: 

ال�صريبة على الأرباح.  اأ- 

ال�صريبة على ت�زيع الأرباح.  ب- 

ر�ص�م الطابع على عق�د العمل اخلارجية التي يتم ت�قيعها يف لبنان.  ج-  

يتم اإعفاء ن�صبة 30 يف املئة من الراتب الأ�صا�صي للم�ظفني الأجانب من ال�صريبة. 

وتخ�سع ال�سركة لل�سرائب التالية: 
ملي�ن لرية )ح�ايل 660 دولرًا اأمريكيًا( ك�صريبة �صن�ية ثابتة.  	 	•

2% �صريبة على الأرباح املتاأتية من بيع امل�ج�دات غري املنق�لة يف لبنان.  	 	•

2% اإىل 20% على رواتب م�ظفي ال�صركة الذين يعمل�ن يف لبنان.  	 	•

�صريبة القيمة امل�صافة وتبلغ ن�صبتها 10% يف لبنان.  	 	•
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املحور اخلام�س: لبنان وبيئة الأعمال

بع�ص  مع  زراعي  اإقت�صاد  من  اللبناين  الإقت�صاد  حت�ل  الع�صرين،  القرن  بدايات  مع 
�صيما  ول  الإقت�صادية،  قطاعاته  تتن�ع  اإقت�صاد  اإىل  واخلدماتية  احلرفية  ال�صناعات 
والتعليم  الرتبية  وخدمة  وامل�صارف  والتجارة  كال�صياحة  منها  اخلدماتية  القطاعات 

والطبابة والـتاأمني. 

لقد �صاهم يف هذا التح�ل جمم�عة من املتغريات الدولية والإقليمية، اإ�صتطاع لبنان من 
خللها وب�صبب ت�فر بيئة �صيا�صية واإقت�صادية ملئمة، اأن يخط� خط�ات هامة يف بناء دوره الإقت�صادي الإقليمي، اإ�صافة 
اإىل ذلك، كانت البنية التحتية عامًل اإيجابيًا يف اإ�صتقبال هذه التغريات، والتفاعل معها عرب ت�صريعات واأنظمة وق�انني 
تخدم هذا الدور. قبل �صن�ات احلرب، كان لبنان ي��صف “ ب�ص�ي�صرا ال�صرق “، اإذا هناك ع�امل عديدة ت�صافرت على 
تنمية قطاعاته الإقت�صادية. ع�صية احلرب الأهلية يف العام 1975، القطاعات اخلدماتية وال�صياحية ت�صكل ح�ايل %70 
من الناجت املحلي الإجمايل، مع تراجع ح�صة الزراعة يف ال�قت نف�صه اإىل ح�ايل 10%، والباقي كان للقطاع ال�صناعي 

والبناء. 

واإذا كانت احلروب الداخلية واخلارجية املت�ا�صلة باأ�صكال خمتلفة منذ 1975 وحتى ي�منا هذا، قد اأثرت وغريت الكثري 
من الطابع الإقت�صادي والدور املطل�ب، ومن الت�زع والتن�ع يف امللكيات وطبيعتها، فاإننا ن�صتطيع الق�ل اأن ظاهرة التكثيف 
العائلي مللكيات امل�ؤ�ص�صات الكبرية واملرتكزة قد تغرّي كثريًا ل�صالح امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة، ت�صري املعطيات اإىل 
اأنه ح�ايل 90% من امل�ؤ�ص�صات، تق�م بت�صغيل اأقل من ع�صرة عمال من �صمنهم املالكني، واأقل من 1% لديها اأكرث من 100 

عامل. 

كان على هذا النوع من املوؤ�س�سات اأن يلعب دوراً كبرياً يف: 

اإيجاد فر�ص عمل لل�صباب.  	 	•

حتقيق الت�ازن الن�صبي اإقت�صاديًا واإجتماعيًا.  	 	•

اإيجاد فر�ص ومعارف ومهارات جديدة.  	 	•

التقليل من الآثار ال�صلبية للتنقل والنزوح الداخلي من الريف اإىل املدينة.  	 	•

الت�صجيع على النزوح املعاك�ص بهدف التنمية املت�ازنة.  	 	•
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غري اأن هذه الإيجابيات الكبرية واملعممة على جتربة امل�ؤ�ص�صات الفقرية واملت��صطة، هناك ع�امل م�صادة تع�ق اإنت�صارها، 
منها. 

ال��صع ال�صيا�صي والأمني غري امل�صتقرين.  	 	•

تراجع جتهيز البنية التحتية وعدم اإعادة تاأهيلها.  	 	•

تده�ر اإداء اخلدمات العامة امللزمة لتن�صيط احلركة الأقت�صادية.  	 	•

عدم الأهتمام اجلاد باإيجاد فر�ص م�صجعة للإقرتا�ص رغم تط�ر القطاع امل�صريف اللبناين.  	 	•

مع  اأعمالها  وت�صهيل  انت�صارها  و�صائل  وتقدمي  )كفالت(،  للتم�يل  الداعمة  امل�ؤ�ص�صات  على  الرتكيز  عدم  	 	•
البن�ك امل�صاركة. 

عدم ردم فج�ة املعل�مات بت�صهيل كلفة الت�صالت وتخفي�صها.  	 	•

�صعف ال�صفافية واملحا�صبة واملراقبة.  	 	•

جتذر ال�لدات احلزبية والطائفية يف الدارة اللبنانية، و�صي�ع حالت الر�ص�ة والف�صاد ما ي�ؤخر كثري”ا من  	 	•
�صرعة اجناز امل�صاريع وت�صهيل انطلقتها، غري اأن هذه املناخات ال�صلبية غري امل�صجعة على ال�صتثمار، نرى 
عرب الهتمامات الدولية والقليمية واملحلية، ما يبدد تاأثرياتها ال�صلبية، فاإ�صافة اىل الأج�اء الدولية الدافعة 
واحلا�صنة ملبادرات رواد الأعمال، هناك اهتمام اإقليمي وتاأ�صي�ص ملراكز تتبنى برامج دعم، وتق�م بدرا�صات 
ال�صع�بات على  اللبنانية رغم  لبنان، كما وتعكف احلك�مة  وا�صتثمارات خلدمة تط�ير مناخ ال�صتثمار يف 

اإ�صدار ق�انني وت�صريعات حت�صن املبادرات الفردية لإن�صاء امل�صاريع. 

نظامه  اإنطلقا” من  وذلك  واملت��صطة،  ال�صغرية  وامل�صاريع  الأعمال  لرواد  لبنان طبيعة ملئمة  ي�صكل  قد  	 	•
الإقت�صادي وتط�ر قطاعه امل�صريف، واحلاجة الإقت�صادية ل�صكل التنمية الذي ت�ؤديه تلك امل�ؤ�ص�صات، اإ�صافة 
اإىل التح�يلت املالية العالية والتي و�صلت اإىل مليارات دولر عام 2010، وال�دائع املالية ال�صخمة يف البن�ك 
والتي جاوزت عام 2009 ثلثة اأ�صعاف الناجت املحلي. هذا عدا عن الطبيعة التاريخية للبنانيني يف �صل�ك 
املغامرة امل�صم�نة على ال�صعيد التجاري، والتي و�صمت اللبنانيني ب�صفات اأ�صبحت م��صع عدوى اإيجابية، 
واإمكانات هامة على هذا  املقيمني مبعارف  يزود  والذي  املعم�رة،  ال�ا�صع يف  اللبناين  الإنت�صار  ناهيك عن 
ال�صعيد. يقال اأن غنى لبنان يف كادره الب�صري املقيم واملنت�صر، واملطل�ب ت�فر الظروف واملناخات احلا�صنة 

لهذه الكقاءات. 
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ي�صكل هذا و�صي�صكل اأول�ية مطلقة على برامج احلك�مات، مهما كانت حدة الإنق�صامات والإ�صاءات مل�صروع  	 	•
بناء الدولة. فهي حقائق ل بد واأن تثبت نف�صها يف م�صار التط�رالإ�صطراري للبنان. 

من هنا نرى اأن بيئة الأعمال احلا�صنة لطم�ح رواد الأعمال، واإن كانت بحاجة اإىل تط�ير وحت�صني، لكنها  	 	•
تب�صر مب�صتقبل زاهر، واإحرتام ال�صع�بات �صمة من �صمات رواد الأعمال. 

كما  والفردية،  اخلا�صة  امل�صاريع  ودعم  ت�صجيع  يف  دور”احا�صما  تلعب  التي  ال�صريبة  اإىل  ن�صري  اأن  يبقى  	 	•
اأحد اأهم مق�مات امل�اطنة التى يحتاج اليها لبنان كثري”ا يف ظل ظروفه ال�صيا�صية ال�صعبة، وواجب  اأنها 
اإحرتامها وامل�صاهمة فيها، ي�صاوي اأهمية الربحية واملردود للم�صروع اخلا�ص، ل بل يف�قه خا�صة يف مراحل 

البناء والتط�ير. 
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املحور ال�ساد�س: كيف يتحقق الإجناز؟
رغبته وتت�فر فيه ال�صروط الذاتية 
وللتدقيق  للنجاح.  وامل��ص�عية 
القيام  يجب  الختيار،  هذا  يف 
اأولية للجدوى القت�صادية  بدرا�صة 

للم�صروع، وو�صع خطة عمل، تقدم للهيئات املقر�صة اأو الداعمة اأو املانحة، ومبقدار ما تك�ن اجلدوى دقيقة يف معطياتها، 
من  اإليه  الت�جه  يتم  من  ويتجاوب  النجاح،  �صرط  يتحقق  املطل�بة،  للخط�ات  وت�ص�رها  م�صارها  يف  �صحيحة  واخلطة 
اأجل الدعم اأو املنح، هذا وقبل كل �صيء يتم اإر�صاء رائد العمل و�صاحب امل�صروع، حيث تتثبت قناعته اأو يعدل بها ح�صب 

املقت�صيات التي متليها املعطيات واملعل�مات املت�فرة ح�ل القطاع وامل�صروع وال�ص�ق. 

خطة العمل: 

اإن تاأ�صي�ص اأي م�صروع عمل يف اأي من القطاعات القت�صادية، ل يختلف باأي حال عن القيام بت�صييد بناء، فكما يتطلب 
وج�د  ه�  اقت�صادي،  م�صروع  اأو  عمل  اأي  لنجاح  الرئي�صي  املق�م  فاإن  مف�صلة،  ودرا�صات  خرائط  وج�د  الأبنية  ت�صييد 
خطة عمل متقنة ومدرو�صة ب�صكل �صحيح، بحيث يتم على اأ�صا�صها تاأ�صي�ص امل�صروع يف اأي قطاع يرغب فيه من قطاعات 
ال�صناعة، الزراعة، التجارة، اأو اخلدمات. ف�ج�د خطة عمل متقنة، قد ي�صكل الفا رق ما بني النجاح والف�صل لأي من 
امل�صاريع اأو الأعمال. اإن خطة العمل هي التي �ص�ف تعطي تغطية كاملة للخط�ط العري�صة للم�صروع، وفعالياته، كما اأنها 
ت��صح الطريق الذي يجب على القائمني بامل�صروع �صل�كه، من اأجل ال��ص�ل اإىل الأهداف املرج�ة. هذا عدا عن ك�ن وج�د 
خطة عمل ودرا�صة جدوى من اأهم ال�صروط الأ�صا�صية للح�ص�ل على تراخي�ص للم�صروعات ال�صتثمارية. وبالإ�صافة اإىل 
ذلك فاإن خطة العمل ت�صاعد يف احل�ص�ل على التم�يل اللزم للم�صروع من البن�ك التجارية، لك�نها قادرة على اإعطاء 
فكرة وافية عن الت�ص�رات اخلا�صة بالعمل، وعن الإجنازات وت�قعات الأرباح، ما ي�صاعد املهتمني بتم�يل امل�صروع على 

اتخاذ القرار ب�صرعة اأكرب ودقة اأكرث. 

املعل�مات التي تت�صمنها خطة العمل هي التي ت�صكل اللبنة الأ�صا�صية التي يرتكز عليها امل�صروع، ويتحدد مب�جبها ت�قيت 
اخلط�ات اللزمة للقيام به، والتي �صيتم على اأ�صا�صها قيا�ص كفاءة ودقة التنفيذ عدا عن ذلك، فاإن خطة العمل �ص�ف 
لفكرة  امل�صروع  اأ�صحاب  ت�ص�ر  قراءة  الرئي�صيني  وامل�ظف�ن  املدراء  ي�صتطيع  والذي من خلله  الأ�صا�صي،  املرجع  ت�صكل 
العمل، وفهم طريقة امل�صروع واأهدافه. متامًا كما هي اخلرائط ت�صييد الأبنية، فخطة العمل اخلا�صة مب�صروع اقت�صادي، 

ت�صكل املرجع الأ�صا�صي، الذي يرتكز عليه بناء امل�صروع الناجح. 
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هكذا، وقبل �سياغة خطة العمل، ل بد من توافر املعلومات واملعطيات التي تقدمها اجلدوى القت�سادية، لذا نقوم 
بخطوة حت�سري معلومات اجلدوى القت�سادية على الأ�س�س الآتية: 

اجلدوى القت�صادية: هي عبارة عن عملية جمع املعل�مات عن م�صروع مقرتح، ومن ثم حتليلها ملعرفة اإمكانية التنفيذ، 
املحلي  بال�ص�ق  مقارنة  خ�صارته  اأو  امل�صروع  هذا  جناح  مدى  معرفة  يجب  وبالتايل  امل�صروع.  وربحية  املخاطر  وتقليل 

واحتياجاته. 

من هنا يجب عمل درا�سة لل�سوق املحلي 
وذلك  ومتطلباته،  احتياجاته  حيث  من 

بدرا�سة العنا�سر التالية: 
درا�صة ال�ص�ق.  	 	 •

الدرا�صة الفنية.  	 	 •
الدرا�صة املالية.  	 	 •

ولعمل اأي جدوى اقت�سادية، ينبغي على �ساحب العمل الأخذ بعني العتبار النقاط واخلطوات التالية: 

اأوًل: على)�صاحب/اأ�صحاب( امل�صروع معرفة الأم�ر التالية ح�ل اأنف�صهم قبل البدء بتنفيذ امل�صروع، وهي:  	 	•
ما هي اخلربات واملهارات التي ميتلك�نها وتخدم امل�صروع؟ ما هي الدوافع ال�صخ�صية التي �صت�صمن جناح 
الأ�صخا�ص  التي ت�صاعد على قيادتك امل�صروع؟ وبالتايل يجب معرفة  ال�صخ�صية  امل�ؤهلت  امل�صروع؟ ما هي 
الريا�صيات،  التنظيم،  الإ�صراف،  الت�صميم،  الت�صال،  )مهارات  ميتلك�نها  التي  واملهارات  امل�صاركني 
وغريها( كما يجب معرفة ال�صفات التي يتحل�ن بها مثل ) التعاون، اللباقة، ال�صدق، احلما�صة للعمل، الدقة 

يف امل�اعيد والعمل، بذل اجلهد املنا�صب للعمل وغريها(، ومعرفة اخلربات ال�صابقة وامل�صت�ى التعليمي. 
ثانيًا: درا�صة ال�ص�ق من حيث: ما هي خ�صائ�ص �ص�ق ال�صلعة. كم هي احل�صة املت�قعة من ال�ص�ق. كيف  	 	•

ميكن بيع ال�صلعة و�صعرها، بحيث ت�صل اإىل ح�صة من ال�ص�ق. 
التي �صيحتاجها امل�صروع؟ ما هي متطلبات  الثابتة  للم�صروع من حيث؛ ما هي الأ�ص�ل  درا�صة فنية  ثالثًا:  	 	•
اإنتاج ال�صلعة؟ ما هي مراحل اإنتاج ال�صلعة؟ وبالتايل يجب معرفة امل�قع املقرر للم�صروع، ت�فر املياه والكهرباء، 
امل�ا�صلت، معرفة مدى احلاجة اإىل الآلت واملعدات الثابتة، اأج�ر العمال ومراحل الإنتاج وغريها من الأم�ر 

املتعلقة بالن�احي الفنية. 
رابعًا: درا�صة مالية للم�صروع، من حيث: هل فكرة امل�صروع مربحة اأم ل؟ من اأين �صنح�صل على النق�د؟ ما  	 	•

هي تكلفة امل�صروع املالية؟
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وبالتايل يجب حتديد التكلفة الكلية للم�صروع، والربح ال�صهري والإجمايل، عن طريق احت�صاب الكلفة والعائد. 

فكرة  ح�ل  والنقا�ص  والتفكري  الإ�صتطلع  من  بد  ل  وهنا  تبيعها،  اأوخدمة  �صلعة  اخرت  الأوىل:  اخلطوة  	 	•
امل�صروع املنا�صبة، والتي تبدو جمدية من حتليلها والتاأكد منها، عندها نقرر اأي م�صروع يجب درا�صته وعمل 

جدواه الإقت�صادية. 
اخلطوة الثانية: معرفة ما اإذا كان النا�ص �صي�صرتون ال�صلعة اأم ل، وهي اخلط�ة الثانية على طريق التاأكد  	 	•
من �صحة امل�صروع وجدوى فكرته املطروحة. التعرف على احتياجات الزبائن املحتملني اأو احلقيقيني، وكذلك 

ل بد من التاأكد والدرا�صة؛ ما اإذاكان النا�ص �صي�صرتون مانخطط نحن لبيعه يف ال�ص�ق املحتمل. 
اخلطوة الثالثة: معرفة كيف �صيعمل امل�صروع ال�صغري، حيث اأنه من ال�صروري اتخاذ قرار مدرو�ص ح�ل  	 	•

كيفية ت�صغيل امل�صروع، ودرا�صة طبيعة احلال ح�ل امل�صروع وطريقة ت�صغيله. 
اخلطوة الرابعة: احت�صاب تكاليف امل�صروع، ومعرفة اأن�اع التكاليف وح�صابها، واأخذها بعني الإعتبار عند  	 	•

جتهيز وعمل درا�صة اجلدوى، وتنق�صم التكاليف اإىل ن�عني: 
تكاليف ثابتة: مثل )الرواتب، املحلت، تاأمينات العمال، والإ�صتهلك(  o   

تكاليف متغرية: مثل )امل�اداخلام، الأج�ر، ال�صيانة، ال�ا�صلت، م�صروفات  o   
الكهرباء، واملياه، واملحروقات(.     

امل�صروع  بيعها من خلل  التي ميكن  الكمية  تقدر  البيعات،  امل�صروع من  تقدير دخل  اخلطوة اخلام�صة:  	 	•
خلل فرتة زمنية معينة و�صعرها عند البيع. 

اخلطوة ال�صاد�صة: قرر هل فكرة امل�صروع جيدة، وهنا ل بد من اتخاذ القرار ح�ل فكرة امل�صروع، لذا ل  	 	•
بد من �ص�ؤال اأنف�صنا الآتي: 

ما ه� حجم اأرباحنا من امل�صروع؟  o   
كيف ميكن ح�صاب الأرباح والتدفق النقدي؟  o   

ما هي الف�ائد الأخرى الهامة؟  o   
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خطة العمل املكتوبة

ن على الغالف اخلارجي اأو ال�سفحة الأوىل:  يدوَّ
خطة م�صروع ...

ا�صم امل�صروع
ال�صعار اإن وجد

اأ�صم اأو اأ�صماء اأ�صحاب امل�صروع. 
تاريخ الإعداد للخطة

ن ما كتب يف اخلطة مع ذكر اأرقام ال�صفحات.  ثم يف ال�صفحة التي تلي: تدوين الفهر�ص الذي �صيت�صمَّ
ثمَّ نبداأ يعر�ص عنا�صر خطة العمل، التي ت�صرتك فيها معظم الدرا�صات. 

تقرير ما اإذا كانت فكرة امل�صروع جيدة اأم ل؟

اإذا كانت الفكرة جيدة، نبداأ بتح�صري خطة العمل، واإذا كانت غري جيدة تلغي الفكرة الأوىل، ونبحث عن فكرة م�صروع 
اأجدى واأجنح. ملاذا عليك اإعداد درا�صة اجلدوى، لأن اجلدوى هي التي ت�صاعدك للح�ص�ل على قر�ص لتم�يل م�صروعك 
من م�ؤ�ص�صة التم�يل املالية، لذا عليك اأن تبني لهم اأن امل�صروع جمد، واأن لديك امل�ارداملالية املطل�بة، واأن لديك املهارات 

واخلربات الكافية. 

اأوًل - امللخ�س التنفيذي

امللخ�ص التنفيذي اجليد ي�لِّد اإح�صا�صًا متعاظمًا، يجعل امل�صروع جديرًا بالهتمام. 

ي�صمم امللخ�ص لل�صتح�اذ على اهتمام �صانعي القرار، لذا يجب اأن يت�صمن ملحة عامة �صريعة عن اأهم ج�انب امل�صروع، 
ويتعني عليه اأن ي�صلط ال�ص�ء على املنتج اأو اخلدمة، والإفادة اأو القيمة التي �صيحققها عملء امل�صروع املفرت�ص�ن، وحتديد 

الأ�ص�اق ذات ال�صلة، واملتطلبات املالية، والعائد املت�قع على ال�صتثمار. 

اأن ج�دة  اأنهم يف العادة يت�صفح�نه �صريعًا، من امل�ؤكد  ينظر مم�ل� امل�صاريع قبل كل �صيء اإىل امللخ�ص التنفيذي، مع 
امللخ�ص  اإذا مل يكن  اأي�صًا عن ال�صتثمار،  يبتعدون  اأنهم قد  اإلَّ  امل�صروع،  امللخ�ص لن حتملهم غالبًا على ال�صتثمار يف 
اإقتناعهم، باأن مقدم امل�صروع ملم بجميع ج�انبه، من خلل الت��صيف ال�ا�صح وامل��ص�عية والدقة، بطريقة ي�صهل فهمها 

دون تف�صيٍل ممل وتعقيدات فنية. لذا من ال�صروري اإعداد امللخ�ص التنفيذي بكل عناية. 

امللخ�ص التنفيذي عن�صر م�صتقل من عنا�صر خطة امل�صروع، فل يج�ز اخللط بينه وبني مقدمة فكرة امل�صروع على �صفحة 
العن�ان، يجب النظر بعني ناقدة اإىل امللخ�ص – مرارًا وتكرارًا – خا�صة بعد النتهاء من جميع اجل�انب الأخرى يف خطة 
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امل�صروع. ويجب احلر�ص ال�صديد على اأن يتمكن قارئ امللخ�ص من فهمه يف فرتة ل تتجاوز الدقائق الع�صر. ول باأ�ص من 
اإ�صت�صارة من لديهم اخلربة واملعرفة يف الأ�ص�ص الفنية والعلمية للم�صروع. 

ما الذي يجب اأن يت�صمنه امللخ�س التنفيذي؟

فكرة امل�صروع، واإىل اأي حدٍّ يتحقق فيه �صرط البتكار.  	 	•

حتديد العملء املرتقبني.  	 	•

القيمة والإفادة التي �صيحقق�نها من التعامل مع �صلعة امل�صروع اأو خدمته. مبعنى اآخر تعداد الف�ائد واملميزات  	 	•
اخلا�صة بامل�صروع. 

حجم ال�ص�ق الذي �صيتم الت�جه اإليه، ومعدل من�ه املت�قع واجتاهاته.  	 	•

املناف�صة، ومن يق�م بها، وحجم قدرتهم وح�ص�صهم من ال�ص�ق.  	 	•

الأ�صكال والأ�صاليب التط�يرية املطل�بة من امل�صروع.  	 	•

تقدير حجم ال�صتثمار املطل�ب.  	 	•

الأهداف البعيدة امل��ص�عة من ِقبل �صاحب امل�صروع.  	 	•

بعد هذا التو�سيف املخت�سر، يجب النتقال يف امللخ�س اإىل امل�ستوى الثاين، واملتعلق بتقدير: 

الحتياجات املالية للم�صروع، وم�صادرها املحتملة من القرو�ص ومن احل�صاب اخلا�ص. 

املبيعات املحتملة والكلفة املت�قعة والأرباح التي ميكن حتقيقها.  	 	•

تاأكيد اخلط�ة املهمة التي يتعني حتقيقها لل��ص�ل اإىل الهدف.  	 	•

حتديد قن�ات الت�زيع التي �صت�صتخدم.  	 	•
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ن�ع ال�صراكات املحتملة.  	 	•

الفر�ص واملخاطر التي قد ت�اجه امل�صروع.  	 	•

تعيني امللكية الفكرية يف البتكار والفكرة التط�يرية.  	 	•

بعد ذلك، من املفيد جداً اخت�سار الأفكار التالية: 

نتائج خطة امل�صروع، وتف�صيل الحتياجات املالية.  	 	•

طبيعة املهام الإدارية وال�ظيفية وت�زيعها، وم�ؤهلت الأ�صخا�ص الذين �صيتحمل�نها ويق�م�ن بها.  	 	•

الطاقة الإنتاجية املطل�بة.  	 	•

كيفية تنظيم عملية تنفيذ امل�صروع.  	 	•

حتديد اخلط�ات العملية التي �صتلي اخلطة.  	 	•

بعد هذا الخت�صار يف امللخ�ص التنفيذي ال�صامل ملختلف مراحل خطة العمل، من املفرت�ص الع�دة اإىل تف�صيل كل عن�صر 
من عنا�صر اخلطة. 

ثانيًا: ال�صوق واملناف�صة

وقابليته  ال�سوق  فتحديد  ناجح،  م�سروع  لكل  الرا�سخ  الأ�سا�س  واحتياجاته  لل�سوق  والعميق  ال�سامل  الفهم  ميثل 
ل�ستخدام املنتج اأو اخلدمة، هو ما يقرر اإذا كان امل�سروع �سينجح واإىل اأي مدى، لذا: 

املطل�ب معرفة القطاع الذي �صينتمي اإليه امل�صروع، وبالتايل و�صفه تف�صيلّيا عرب تاأكيد ملحمه اخلا�صة و�صماته و�صفاته. 
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ال�صيا�صية  )كالع�امل  فيه؟  ت�ؤثر  قد  ع�امل  من  هناك  هل  امل�صتقبلية،  النم�  واجتاهات  وال�ص�ق  القطاع  حجم  حتديد 
والقت�صادية والجتماعية واجلغرافية(. 

قد يك�ن احل�ص�ل على البيانات اخلارجية اللزمة لتحليل الع�امل العامة امل�ؤثرة �صهًل ومت�فرًا، لكن يجب متتع �صاحب/
واأدلة  والنرتنت  القت�صادية،  املطب�عات  ذلك  يف  مبا  املتاحة،  بامل�صادر  للتدقيق  الإبداعية  بالروح  امل�صروع  اأ�صحاب 
القطاع من مكاتب الإح�صاء وغرف التجارة ومكاتب براءات الخرتاع، وبن�ك املعل�مات وال�صتبيانات، وق�اعد البيانات، 
واملقابلت، ومن املفيد اأحيانًا اإجراء ات�صالت خا�صة، ت�صهيًل لل��ص�ل اإىل ال�صتنتاجات ال�صخ�صية ال�صحيحة، وعند 

و�صع التقديرات يجب مراعاة ما يلي: 

و�صع الأ�ص�ص الرقمية الرا�صخة، والتي ميكن التحقق منها ب�صه�لة.  	 	 •

التفكري ب�صكل منطقي ومرتابط.  	 	 •

مقارنة امل�صادر، لتاأكيد احلقائق.  	 	 •

بعد التو�سيحات العامة، يجدر اختيار �سريحة امل�ستهلكني الذين �سيتوجه اإليهم املنتج اأو اخلدمة، وللو�سول اإىل هذا 
يجب حتديد: 

امل�قع: البلد، املدينة اأو القرية، وتقدير الكثافة ال�صكانية.  	 	•

العتبارات ال�صكانية: العمر، اجلن�ص، الدخل، املهنة، حجم ال�صركة.  	 	•

اأ�صل�ب احلياة، هل ه� م�اكب للتط�رات التقنية اأم متعار�ص معها؟ 	 	•

عدد مرات ا�صتخدام املنتج وطبيعة ال�صتخدام.  	 	•

عادات ال�صراء، هل يف�صل�ن علمات جتارية معينة، اأم اعتبارات ال�صعر هي الأ�صا�ص.  	 	•
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ال�احدة،  لل�صريحة  حمددة  فرتة  خلل  املحتملة  املبيعات  عائدات  تقدير  لل�ص�ق،  والت��صيح  التق�صيم  هذا  بعد  ويجدر 
اآخذًا بعني العتبار اإ�صرتاتيجية املبيعات و�صل�ك امل�صتهلكني، وما اإذا كان من ال�صروري اعتماد الأ�صعار املتهاودة مقارنة 

باملنتجات املماثلة. 

بعد معرفة ال�سوق، يجب النتقال اإىل حتديد املناف�سني عرب التايل: 

و�صف كل مناف�ص بالتف�صيل )ن�صبة احل�صة و الفئة التي ياأخذها من ال�ص�ق، مميزات املنتج الذي ينتجه ؛  	 	•
مميزات خدمته كيفية ت�ص�يقها، اأماكن بيعه و�صعره، الفئة ال�صكانية التي ي�صتهدفها(. 

اأ�صعارهم  ال�ص�ق، ومقارنة  تبيان احل�صة من  يتم ذلك، يجب  ولكي  املناف�صني،  لدى  وال�صعف  الق�ة  نقاط  	 	•
بالكلفة، ومدى تن�ع املنتج اأو اخلدمة. وعلى �ص�ء ذلك ميكن معرفة القدرة املت�افرة عند �صاحب امل�صروع 

مقارنة باملناف�صني. 

الإجابة عن اأ�صئلة، ما الذي يدفع امل�صتهلك لتف�صيل هذا املنتج اأوذاك، هل ه� ال�صعر؟ اجل�دة؟ اخلدمة؟  	 	•
املاركة التجارية؟ ...الخ. 

يجب اأن تك�ن الفائدة التي �صيحققها امل�صتهلك من ا�صتخدام املنتج اجلديد ذات اأهمية ملح�ظة مبا�صرة  	 	•
ورا�صخة يف الذهن، وكذلك امليزات اجلديدة بينة مقارنة مع املنتجات املناف�صة. 

نظرًا اإىل اأن التميز بالغ الأهمية لتحقيق النجاح يف ال�ص�ق، وبالتايل جناح امل�صروع على املدى الط�يل، يجب  	 	•
العمل املكثف لإظهار التميز واإ�صتطلع اآراء امل�صتهلك ودرا�صة م�صت�ى ر�صاه. 

على �سوء ما �سبق، نورد اأ�سئلة قد ت�ساعد يف احل�سول على املعلومات ال�سرورية للبنود اأعاله: 

كيف؟ وما هي الع�امل احلا�صمة للنجاح يف قطاع امل�صروع؟ 	 	•

ما الدور الذي تلعبه البتكارات والتط�رات التقنية؟ 	 	•

كيف يق�صم ال�ص�ق اإىل �صرائح؟ 	 	•
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ما ه� حجم ال�ص�ق بالن�صبة لكل �صريحة؟ الآن ويف امل�صتقبل )ب�صكل تقديري( 	 	•

ما هي جمم�عات امل�صتهلكني الذين �صيت�جه اإليهم امل�صروع؟ 	 	•

من هم املناف�ص�ن الذين يقدم�ن منتجات/خدمات م�صابهة؟ 	 	•

ما هي التط�رات اجلديدة، التي ميكن ت�قعها من جانب املناف�صني؟ 	 	•

اإىل اأي مدى ميكن مليزة امل�صروع اأن ت�صتمر؟ 	 	•

ال�صن�ات  مدى  على  امل�صروع  منتجات  �ص�ق  من  �صريحة  لكل  املت�قع  والكمية(  )القيمة  ال�ص�ق  حجم  ه�  ما  	 	•
اخلم�ص القادمة؟

�صريحة  كل  من  ال�ص�قية  امل�صروع  ح�صة  هي  ما  	 	•
منف�صلة؟

ميكن  وكيف  ال�ص�ق؟  دخ�ل  اأمام  الع�ائق  هي  ما  	 	•
التغلب عليها؟

ما هي احل�صة ال�ص�قية للمناف�صني يف كل واحدة  	 	•
من �صرائح ال�ص�ق؟

ما هي املجم�عات التي يت�جه اإليها املناف�ص�ن؟ 	 	•

ما هي قن�ات الت�زيع التي ي�صتخدمها املناف�ص�ن؟ 	 	•

كيف �صيك�ن رد فعل املناف�صني عند دخ�ل امل�صروع اجلديد اإىل ال�ص�ق؟ 	 	•

ما هي نقاط ال�صعف ونقاط الق�ة للم�صروع وللمناف�صني؟ 	 	•

مالحظة: ربطًا يف امللحق، �صنقدم جدوّل للمناف�صني ت�صمح تعبئته 
باملعلومات، تقدير حجم وقيمة املناف�صة. 

57



ثالثًا - الت�صويق واملبيعات: 

ت�صكل اأن�صطة الت�ص�يق واملبيعات املخططة بعناية عنا�صر رئي�صية لفكرة م�صروع مقنعة. هذه الأن�صطة حتتاج اإىل و�صف 
دقيق للمهمات اخلا�صة باإطلق امل�صروع يف ال�ص�ق، والت�ص�يق، والإجراءات املخططة لتعزيز املبيعات. 

لذا فاإن اخلطة الت�ص�يقية لأي م�صروع هي نافذة جدية لتحقيق اأهداف امل�صروع، واإي�صاله اإىل غاياته. 

يف ال�اقع هناك ثلثة اأن�اع من امل�صاريع، تلك التي جتعل الأ�صياء حتدث، وتلك التي تراقب الأ�صياء وهي حتدث، وتلك التي 
تتعجب مما يحدث. اإن خطة الت�ص�يق هي حا�صنة الن�ع الأول، “اأي جعل الأ�صياء حتدث”. 

يتك�ن الهيكل العام الذي ميثل النقاط الأ�صا�صية خلطة الت�ص�يق من املنتج/اخلدمة، وال�صعر، واملكان، والعر�ص الرتويجي. 

ل بدَّ اأن الفكرة الأ�صا�صية اخلا�صة باملنتج، اأعطت �صاحب امل�صروع ت�ص�رًا وا�صحًا عن خ�صائ�صه، وبعد حتليل اإحتياجات 
ال�ص�ق، يك�ن تقييم ما اإذا كان املنتج يلبي حقًا تلك الحتياجات، اأو ميكن تقدير اإىل اأي مدى قد يتطلب تعديًل، وهذا يطرح 

�ص�ؤاًل، ما اإذا كان املنتج واحدًا جلميع ال�صرائح الجتماعية؟ اأم يجب تعديله ليلبي حاجات اأكرث ال�صرائح الإجتماعية؟

درا�صة ال�صعر املمكن لل�صلعة: 

اإن احل�ص�ل على �صعر حمدد يعتمد على مدى ا�صتعداد امل�صتهلك لدفع ال�صعر املطل�ب، الأمر الذي قد يتعار�ص مع معادلة 
ال�صعر والتكلفة، بالطبع ميثل ال�صعر عامًل هامًا، ولكن معدل التكلفة اإىل ال�صعر ي�صبح ج�هريًا، فقط عندما يك�ن ال�صعر 

املطل�ب اأقل من التكلفة خلل امل�صتقبل املنظ�ر. يف هذه احلالة، ين�صح باخلروج من امل�صروع باأق�صى �صرعة ممكنة. 

يعتمد اختيار اإ�صرتاتيجية الت�صعري على الهدف، هل املطل�ب اخرتاق ال�ص�ق ب�صرعة من خلل �صعر منخف�ص، حتقيق اأعلى 
عائد ممكن من البداية )اإ�صرتاتيجية جني الأرباح(. 

ال�سركات اجلديدة تطبق عادًة اإ�سرتاتيجية جني الأرباح لأ�سباب وجيهة منها: 

58

املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال



يجعل  ما  ال�صابقة،  اخليارات  من  اأف�صل  اأنه  على  اجلديد  املنتج  تقدمي  	 	•
ال�صعر الأعلى مربرًا. 

الأ�صعار الأعلى ت�ؤدي عادة اإىل ه�ام�ص ربح اأكرب، وتتيح للم�صروع اجلديد  	 	•
مت�يل من�ه. 

من اأجل اإر�صاء معيار جديد.  	 	•

 يف بع�س احلالت من املفيد اإتباع اإ�صرتاتيجية الخرتاق: 

جمه�ر  على  العث�ر  اإىل  ت�صطر  مرتفعة  ثابتة  تكاليف  لديها  التي  ال�صركات  مرتفعة:  ثابتة  تكاليف  	 	•
م�صتهلكني وا�صع باأ�صرع ما ميكن لت�صبح التكاليف مربرة. 

على  لل�صتح�اذ  الف�صلى  الطريقة  هي  الخرتاق  اإ�صرتاتيجية  فاإن  ال�صديدة،  املناف�صة  حال  يف  املناف�صة:  	 	•
ح�صة كبرية من ال�ص�ق. طبعًا مثل هذه احلالت تطرح �ص�ؤاًل، ح�ل ما اإذا كان ن�ع ن�صاط امل�ؤ�ص�صة ينا�صب 

حركة ال�ص�ق وخيارات العملء. 

املكان: يجب اأن يك�ن مكان امل�صروع قريبًا من امل�صتهلك، ميكن ال��ص�ل اإليه ب�صه�لة. مع اأن هذا الأمر يبدو  	 	•
ميكن  ت�زيع  قن�ات  اأي  وعرب  اجلديد،  املنتج  ت�زيع  طريقة  معرفة  يتطلب  لكنه  ظاهره،  يف  وبديهيًا  ب�صيطًا 
ت��صيله. يتاأثر اختيار قناة الت�زيع بع�امل عدة مثل عدد امل�صتهلكني املحتملني هل ه�ؤلء امل�صتهلك�ن اأفرادًا اأم 
�صركات؟ هل يتطلب احلديث �صرحًا وت��صيحًا لطبيعته ومميزاته ؟ هل ال�صعر ه� يف نطاق ال�صعر الأدنى اأم 
الأعلى؟ هل �صيتم ت�زيع املنتج �صخ�صيًا وب��صائل امل�صروع املتاحة، اأم �صتت�ىل جهة متخ�ص�صة عملية الت�زيع 
؟ ميكن ت�صنيف عملية الت�زيع على �صكلني: ت�زيع مبا�صر اأو متعدد القن�ات. لقد �صاهمت التط�رات التقنية 

خلل ال�صن�ات املا�صية يف تن�يع قن�ات الت�زيع من هذه القن�ات: 

عرب جتار التجزئة امل�صتقلون، با�صتخدام م�اقع عر�ص متميزة على الرف�ف، ولكي يتم هذا، ل بدَّ اأن  	 	•
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يك�ن عائد املنتج جمزيًا حتى يدرجه جتار التجزئة يف ق�ائم ب�صائعهم. 

عرب جتار اجلملة: ميكن لتاجر اجلملة الذي يتمتع بعلقات مع جتار التجزئة، اأن يت�ىل هذا الن�صاط،  	 	•
لقاء  ح�صمًا  يطلب�ن  اجلملة  جتار  لكن  الت�زيع،  تكاليف  وتقلي�ص  النت�صار،  معدلت  حت�صني  يف  ي�صاعد  ما 
كاملتاجرة  اأخرى،  قن�ات  هناك  ذكرناه،  ما  عدا  ال�صعر.  ودرا�صة  حتديد  عداد  يف  يدخل  وهذا  جمه�دهم، 
املبا�صرة اأو ن�صر مندوبي مبيعات اأو عرب الربيد والنرتنت. لكل خيار كلفة ما، تدخل يف ال�صعر، وت�ؤثر على 

املناف�صة وعلى �صيا�صة املبيعات. يجب اأن يك�ن اخليار دقيقًا، وغري مرجتل. 

اأوًل، ولتحقيق ذلك،  قبل اأن يتمكن امل�صتهلك�ن املحتمل�ن من تقدير املنتج، ل بد اأن ي�صمع�ا به  الرتويج:  	 	•
يجب الإعلن جلذب النتباه اإىل املنتج، ) والتعريف به، وزرع القتناع والثقة فيه. هذه هي الأهداف الأ�صا�صية 
من الإعلن، اإذ يتعنّي عليه �صرح القيمة التي يقدمها املنتج اإىل العملء، واإقناع امل�صتهلكني باأن املنتج، يلبي 

حاجتهم ب�صكل اأف�صل من احلل�ل البديلة اأو املناف�صة(. وهناك طرق عديدة ت�صرتعي اهتمام امل�صتهلك: 

والتلفزي�ن،  والإذاعة،  التجارية،  واملطب�عات  واملجلت،  ال�صحف،  التقليدي:  الإعالن   o  
و�صا�صات ال�صينما. 

الت�صويق املبا�صر: الربيد املبا�صر لعملء خمتارين، والت�ص�يق عرب الهاتف، والنرتنت.   o  

العالقات العامة: ن�صر مقالت ح�ل املنتج اأو ال�صركة يف الإعلم املطب�ع، مكت�بة من �صاحب   o  
امل�صروع اأو من �صحفيني خمت�صني. 

املعار�س والأ�صواق التجارية.   o  

زيارات امل�صتهلكني.   o  

الإعلن مرتفع التكلفة، لذا يجب ا�صتخدامه بال�صكل الأمثل. واحت�صاب كلفته بدقة واإختيار الر�صالة الإعلنية وفقًا لذلك. 
من الأكيد اأن الإعلن املركز يحقق اأف�صل النتائج. 

هذا العر�س يولِّد اأ�سئلة هامة حول الت�سويق واملبيعات، نوردها لت�سهيل احل�سول على املعلومات اأعاله

ما ه� �صعر املبيع النهائي )التقريبي(؟ 	 	•
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ما هي املعطيات التي ت�صتخدم لتحديد �صعر املبيع النهائي؟ ما ه� هام�ص الربح؟ 	 	•

ما حجم املبيعات وعائداتها؟ 	 	•

ما هي املتطلبات )عدد امل�ظفني، امل�ؤهلت، والتجهيزات( التي يجب اأن يلبيها امل�صروع لتطبيق اإ�صرتاتيجيته  	 	•
الت�ص�يقية؟

كيف �صيتم ت�زيع حجم املبيعات ونتائج الت�صغيل بني قن�ات الت�زيع املختلفة )ب�صكل تقديري(؟ 	 	•

ما هي احل�صة من ال�ص�ق التي تخطط لل�صتئثار بها عرب كل واحدة من قن�ات الت�زيع؟ 	 	•

ما هي النفقات؟ عند الإطلق، ولحقًا؟ 	 	•

ما ال�صعر الذي �صيطلب للمنتج اخلدمة ن�صبة اإىل كل جمم�عة مق�ص�دة؟ وما هي قناة الت�زيع؟ 	 	•

ما هي �صيا�صات الدفع التي �صت�صعها؟ 	 	•
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رابعًا - نظام عمل وهيكلية امل�صروع

“لقد وجدت امل�ؤ�ص�صات لتتيح للأفراد العاديني القيام باأم�ر ف�ق العادة” من هذه الأم�ر؟

نظام العمل: 

تـتاألف كل مهمة يف اأي م�صروع من عدد من الأن�صطة امل�صتقلة. وعندما يتم متثيل هذه الأن�صطة ب�صكل منهجي، مع الأخذ 
بعني العتبار العلقة الع�ص�ية لكل منها بالآخر. فاإننا نح�صل على نظام عمل تام للم�صروع. وي��صح نظام العمل ب�صكل 

تف�صيلي الأن�صطة اللزمة لتح�صري املنتج النهائي واإي�صاله اإىل خ�امته. 

هيكلية امل�صروع: 

ينبغي، اإىل جانب نظام العمل، الأخذ يف العتبار عددًا من امل�صائل التنظيمية، اإذ اإنه من الأهمية مبكان، اأن ت�زع املهام 
وامل�ص�ؤوليات ب�صكل وا�صح، واأن ي�صمم هيكًل تنظيميًا ب�صيطًا من م�صت�يات عدة. اأما بقية امل�صائل، فتاأتي لحقًا يف �صياق 
مل�صتجدات  وفقًا  م�صتمر  ب�صكل  للتعديل  وقابلة  مرنة  امل�صروع  هيكلية  تك�ن  اأن  يجب  احلاجة.  بح�صب  الت�صغيل  عمليات 

الظروف. ويعترب التخ�ص�ص اأمرًا يف غاية الأهمية بالن�صبة للم�ؤ�ص�صات النا�صئة. 

اأ�سئلة هامة حول نظام العمل وهيكلية امل�سروع: ت�سهل الروؤيا والتحديد

ما ه� �صكل نظام العمل اخلا�ص باملنتج/اخلدمة؟ 	 	•

ما الأن�صطة التي يجب القيام بها من �صاحب امل�صروع؟ 	 	•

اأين ميكن اأن يرتكز ن�صاطه؟ 	 	•

ما هي ال�ظائف التي تتـاألف منها امل�ؤ�ص�صة، وبالتايل الهيكل املنا�صب؟ 	 	•

 .
خام�صًا - اجلدول الزمني للتنفيذ

يريد امل�صتثمرون معرفة الت�ص�رات امل�صبقة عن م�صرية تط�ر امل�صروع. وميكن حلظ مدة واقعية خلم�ص �صن�ات، كافية 
لغر�ص الثقة لدى امل�صتثمرين و�صركاء الأعمال. ي�صاف اإىل ذلك، اأن مثل هذه اخلطة ت�صاعد يف ت�ص�ر الأن�صطة املختلفة، 
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ووحدات الأعمال امل�صتقلة داخل امل�صروع، قد يتعر�ص امل�صروع للخطر اإذا تعذر التخطيط الدقيق، وقبل كل �صيء، التفاوؤل 
املبالغ فيه. لذا يجب و�صع جدول زمني للخط�ات التنفيذية، وللتط�رات املحتملة للم�صروع، كاأن نق�ل البداية يف كذا، وبعد 

�صنة من حتقيق بدايات امل�صروع، ت�صمل خطة ال�صنة الثانية كذا وكذا وهكذا دواليك. 

�صاد�صًا: تخطيط املوارد الب�صرية

تزداد، مع اإطلق امل�صروع، �صرورة تخطيط امل�ارد الب�صرية اأكرث فاأكرث. يقت�صي من� الأعمال جلب م�ظفني جدد وتدريبهم 
ودجمهم يف ال�صركة. من �صاأن املحافظة على بيئة عمل تت�صم بهيكلية ب�صيطة، اأن ت�صاعد يف ت��صيف ال�ظائف املطل�بة، 
والبحث عن الك�ادر املنا�صبة. ويجب اإدراك اأن احل�ص�ل على م�ارد ب�صرية متخ�ص�صة عالية الكفاءة قد يك�ن �صعبًا، 

حتى يف ظل وج�د معدلت بطالة مرتفعة، ومن ال�صعب “�صرقة” امل�ظفني اجليدين من املناف�صني. 

يجب اإدراج التكاليف يف خطة امل�ارد الب�صرية، { كي يتم الت��صل اإىل التكلفة الإجمالية للك�ادر املطل�بة )الأج�ر، ونفقات 
الت�ظيف غري املبا�صرة} من اأجل تبيان الدخل يف خطة امل�صروع. تعتمد تكاليف امل�ارد الب�صرية على عدد من الع�امل، 

مثل طبيعة القطاع والأج�ر ال�صائدة فيه، وم�ؤهلت امل�ظفني واخت�صا�صاتهم. 

�صابعًا: الفر�س واملخاطر

من اأبلغ الق�ص�ص التي تروى عن رواد الأعمال، اأنهم جميعًا يبحث�ن عن املخاطرة. كل اإن�صان عاقل يريد جتنب املخاطر. 
لذا يتمثل الهدف من هذا اجلزء يف حتديد هام�ص للخطاأ ينجم عن �صطط يف الفر�صيات. وين�صح ب��صع اأف�صل �صيناري� 
واأ�ص�اأه اإذا اأمكن، وذلك بقدر معق�ل من اجلهد، وبا�صتخدام معايري اأ�صا�صية لتحديد الفر�ص واملخاطر. هذه احل�صابات 

تتيح ملم�يل امل�صاريع احلكم على مدى واقعية اخلطط وتقييم خماطر ا�صتثماراتهم ب�صكل اأف�صل. 

اإن ا�صتخدام معايري متن�عة يف ال�صيناري�هات )مثل ال�صعر اأو اأحجام املبيعات( ملعرفة كيفية تاأثري الظروف املتغرية على 
الأرقام الرئي�صية )حتليل احل�صا�صية(. وه� عامل م�ؤثر يف تقدير الفر�ص وتقليل املخاطر. 

اأ�سئلة حول الفر�س واملخاطر، ت�ساهم يف بلورة الإجابة عنها. 

ما هي املخاطر الرئي�صية )ال�ص�ق، املناف�صة، التقنية( التي ي�اجهها امل�صروع؟ 	 	•

ما الإجراءات التي ميكن اتخاذها مل�اجهة هذه املخاطر؟ 	 	•

ما الفر�ص/اإمكانيات الأعمال غري العادية املنا�صبة للم�صروع؟ 	 	•
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كيف ميكن لت��صيع قاعدة راأ�ص املال اأن ت�صاعد؟ 	 	•

ما مدى واقعية هذه ال�صيناري�هات؟ 	 	•

ما الع�اقب التي ينط�ي عليها كل �صيناري� على اخلطة؟ 	 	•

ثامنًا: التخطيط املايل والتمويل

ي�صاعد التخطيط املايل يف تقييم ما اإذا كانت فكرة امل�صروع مربحة، وميكن مت�يلها. ولهذا ال�صبب، يجب جتميع نتائج 
الف�ص�ل ال�صابقة كلها. ودجمها مع بع�صها يف القيمة عرب التدفقات النقدية املخططة من عمليات ت�صغيل امل�صروع. وميكن 
حتديد هذه التدفقات من خلل تخطيط ال�صي�لة الذي يقدم املعل�مات عن الحتياجات التم�يلية املختلفة. ي�صاف اإىل 
ذلك، اأنه ميكن ال�ق�ف على حالة اأرباح امل�صروع من خلل بيان الدخل، الذي يعد �صروريًا طبقًا للق�انني التجارية وق�انني 

ال�صرائب. وهناك طرق متعددة لإحت�صاب الأرقام ومعرفة احلد الأدنى املطل�ب من التخطيط املايل يف خطة امل�صروع: 

ح�صاب التدفق النقدي )تخطيط ال�صي�لة(، وبيان دخل، وميزانية عم�مية تقديرية.  	 	•

ت�قعات على مدى 3 – 5 �صن�ات، )اأي �صنة واحدة على الأقل بعد نقطة التعادل التي ل يتحقق فيها خ�صارة ول  	 	•
ربحًا، اأو بعد البدء بتحقيق �صي�لة نقدية م�جبة(. 

خطة مالية مف�صلة لأول �صنتني )�صهرية اأو ف�صلية(، و�صن�ية بعد ذلك.  	 	•

يجب اأن تبنى جميع الأرقام على فر�صيات معق�لة )حتتاج اخلطة اإىل ت��صيف الفر�صيات الرئي�صية فقط(.  	 	•

ربطًا: منوذج جلداول التدفقات 
النقدية الداخلة واخلارجة. 

يت�قف من� اأ�ص�ل ال�صركة على النتائج النهائية لعملها يف نهاية �صنة معينة، وميكن لبيان الدخل اأن ي�صاعد يف ت�قع ذلك، 
وخلفًا لتخطيط ال�صي�لة )=التدفق النقدي املخطط(، فاإن بيان الدخل يركز على م�صاألة ما اإذا كانت التعاملت تق�د 
ف على اأنها حا�صل جميع الأ�ص�ل مطروحًا منه  اإىل زيادة )= عائد( اأو تراجع )= نفقات( يف �صايف قيمة امل�ؤ�ص�صة )ُتعرَّ

الدي�ن(. 
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لذا املطلوب ل�سياغة اخلطة املالية، املعلومات التالية: 

املعدات،  الثابت )الأجهزة،  املال  راأ�ص  امل�صروع، جلهة ح�صاب  اأو  امل�ؤ�ص�صة  الذي حتتاجه  املال  راأ�ص  حتديد  	 	•
الآلت، البناء اأو الإيجار، الرواتب الإدارية، ونفقات الإنارة وغري ذلك، وراأ�ص املال املتغري )امل�اد الأولية + 

الأج�ر املتعلقة بالعاملني(. 

اأين ميكن احل�ص�ل على مت�يل؟ اإذا كانت اخلطة مبنية على القرتا�ص، من ال�صروري حتديد الحتياجات  	 	•
املطل�بة لأخذ القر�ص، وكيفية ت�صديده، واحت�صاب الف�ائد. 

حتديد الت�قعات اخلا�صة بالأم�ر املالية، جلهة الدخل املحتمل والتكاليف )الثابتة واملتغرية(.  	 	•

ت�قعات التدفق النقدي ال�صهري وال�صن�ي.  	 	•

ت�قعات الربح واخل�صارة ل�صتة اأ�صهر اأو ل�صنة على قاعدة املبيعات – التكاليف = الأرباح.  	 	•

 يف النهاية نورد بع�س الن�صائح العامة لرواد الأعمال، 
والتي يجب اأخذها بعني العتبارعند �صياغة فكرة امل�صروع 

وو�صع خطة العمل: 

اخلطة لي�صت منزلة، بل هي اأمرميكن تغيريه اأو تعديله، فاملرونة من ع�امل جناح رائد الأعمال. بعد كتابة  	 	•
امل�ص�دة، من املفيد ترك الأم�ر لفرتة، ومن الزمن ومن ثم الع�دة اإليها ثانية. وي�صتح�صن اأن يتم هذا على 

قاعدة ال�صت�صارات مع اأ�صحاب اخلربة والتجربة. 

اأكرث �صدقًا من  ال�اقع والعمل والت�صغيل  العمل، وذلك لأن حركة  ال�اجب اخل�ص�ع احلريف خلطة  لي�ص من  	 	•
النظرية، ول بد يف هذا الإطار من التجاوب التام مع احلركة والتغريات، واحلر�ص دائمًا على جناح امل�صروع. 

بعد كل التحديدات ال�صابقة، بنبغي اللج�ء اإىل معايري اجلدوى القت�صادية، لختبار �صلحية امل�صروع. ومن  	 	•
املتعارف عليه اأن هناك اأربعة معايري ميكن ا�صتخدامها دوليًا: 
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معيار القيمة احلالية.   o  

معيار معدل الكفاية احلدية لراأ�صمال.   o  

معيار فرتة ال�صرتداد.   o  

معيار معدل العائد املحا�صبي.   o  

ولتطبيق هذه املعايري، ميكن اللجوء اإىل مراجع اجلدوى 
القت�صادية. واإىل الإخت�صا�صيني يف ذلك. 
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لئحة بالهيئات الداعمة يف لبنان. 
جدول حتليل املناف�سة. 
جدول توقعات املبيعات. 

جدول احلالة املالية ال�سخ�سية. 
جدول كلفة الت�سغيل. 

جدول الأرباح واخل�سائر )�سهرياً و�سنوياً(. 
جدول توقعات الأرباح لأربع �سنوات. 

جدول التدفقات النقدية. 
لئحة ميزانية الفتتاح. 
لئحة امليزانية النقدية. 

لئحة جمموع الكلفة )الثابتة واملتغرية(. 
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املالحظات والعقود
الغر�صتاريخ الإ�صتحقاقالدفعة ال�صهريةالتاريخاملبلغ الأ�صا�صيالر�صيدال�صخ�ص املدي�ن لك

ال�سمانات: الأ�سهم - ال�سندات - �سناديق الإ�ستثمار

تاريخ التملكالقيمة ال�ص�قيةالكلفةعدد الأ�صهمال�صمانة

الأ�سهم يف �سركات القطاع اخلا�س

القيمة ال�ص�قيةمبلغ الإ�صتثمارعدد الأ�صهماإ�صم ال�صركة

جدول احلالة املالية ال�صخ�صية
الإ�صم:

املمتلكات - التفا�سيل
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العقارات

تاريخ ال�صراءاملبلغ الأ�صا�صياملبلغ امل�صتحقالقيمة ال�ص�قيةال��صف - املكان

الديون - التفا�سيل
بطاقة الإئتمان

املبلغ امل�صتحقاإ�صم البطاقة - اجلهة

املدفوعات )بدون الفواتري ال�سهرية(

الكفيلالفائدةالدفعة ال�صهريةاملبلغ الأ�صا�صياملبلغ امل�صتحقاإ�صم الدائن

الرهن - القرو�س على العقارات
الكفيلالفائدةالدفعة ال�صهريةاملبلغ الأ�صا�صياملبلغ امل�صتحقاإ�صم الدائن
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الأهمية املناف�س "ب"املناف�س "اأ"نقاط ال�سعفنقاط القوةاأناالعامل
للزبون

املنتج

ال�سعر

النوعية

الإختيار

اخلدمة

املوثوقية

الإ�ستقرارية

اخلربة

ال�سمعة

املكان

املظهر

طريقة البيع

الت�سهيالت

الإعالن

ال�سورة

جدول حتليل املناف�صة
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جدول توقعات الأرباح لأربع �صنوات
اإ�سم ال�سركة:

%�صنة 4%�صنة 3%�صنة 2%�صنة 1
املبيعات

تكلفة املبيعات

اإجمايل الربح

م�صاريف ت�صغيلية
الرواتب

م�ستحقات الرواتب
خدمات خارجية

اللوازم املكتبية والت�سغيلية
�سيانة وت�سليح

اإعالن
�سيارة وت�سليم

م�ساريف قانونية
بدل اإيجار

هاتف
خدمات خارجية

تاأمني
�سرائب

فوائد
اإ�ستهالك
غري ذلك
غري ذلك

جمموع امل�صاريف

�صايف الربح قبل ال�صريبة
�صريبة الدخل

�صايف الربح بعد ال�صريبة
ح�صة امل�صتثمر / الن�صبة
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اإ�سم ال�سركة:
ال�سنة املالية تبداأ:

�صهر 
�صهر 1%

�صهر 2%
�صهر 3%

�صهر 4%
�صهر 5%

�صهر 6%
�صهر 7%

�صهر 8%
�صهر 9%

�صهر 10%
�صهر 11%

%�صن�يًا12%

الإيرادات )املبيعات(
�صنف 1
�صنف 2
�صنف 3
�صنف 4
�صنف 5
�صنف 6
�صنف 7

جمموع الإيرادات )املبيعات(

تكلفة املبيعات

�صنف 1
�صنف 2
�صنف 3
�صنف 4
�صنف 5
�صنف 6
�صنف 7

جمموع تكلفة املبيعات

اإجمايل الربح

جدول توقعات الأرباح واخل�صائر )12 �صهرًا(
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اإ�سم ال�سركة:
ال�سنة املالية تبداأ:

�صهر 
�صهر 1%

�صهر 2%
�صهر 3%

�صهر 4%
�صهر 5%

�صهر 6%
�صهر 7%

�صهر 8%
�صهر 9%

�صهر 10%
�صهر 11%

%�صن�يًا12%

الإيرادات )املبيعات(
�صنف 1
�صنف 2
�صنف 3
�صنف 4
�صنف 5
�صنف 6
�صنف 7

جمموع الإيرادات )املبيعات(

تكلفة املبيعات

�صنف 1
�صنف 2
�صنف 3
�صنف 4
�صنف 5
�صنف 6
�صنف 7

جمموع تكلفة املبيعات

اإجمايل الربح
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اإ�سم ال�سركة:

ال�سنة املالية تبداأ:
�صهر 

�صهر 1%
�صهر 2%

�صهر 3%
�صهر 4%

�صهر 5%
�صهر 6%

�صهر 7%
�صهر 8%

�صهر 9%
�صهر 10%

�صهر 11%
%�صن�يًا12%

امل�ساريف

الرواتب
م�صتحقات الرواتب

خدمات خارجية
الل�ازم املكتبية والت�صغيلية

�صيانة وت�صليح
اإعلن

�صيارة وت�صليم
م�صاريف قان�نية

بدل اإيجار
هاتف

خدمات خارجية
تاأمني

�صرائب
ف�ائد

اإ�صتهلك
غري ذلك
غري ذلك
غري ذلك

م�ساريف متنوعة

جمموع امل�ساريف

�سايف الأرباح

جدول توقعات الأرباح واخل�صائر )12 �صهرًا(
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اإ�سم ال�سركة:

ال�سنة املالية تبداأ:
�صهر 

�صهر 1%
�صهر 2%

�صهر 3%
�صهر 4%

�صهر 5%
�صهر 6%

�صهر 7%
�صهر 8%

�صهر 9%
�صهر 10%

�صهر 11%
%�صن�يًا12%

امل�ساريف

الرواتب
م�صتحقات الرواتب

خدمات خارجية
الل�ازم املكتبية والت�صغيلية

�صيانة وت�صليح
اإعلن

�صيارة وت�صليم
م�صاريف قان�نية

بدل اإيجار
هاتف

خدمات خارجية
تاأمني

�صرائب
ف�ائد

اإ�صتهلك
غري ذلك
غري ذلك
غري ذلك

م�ساريف متنوعة

جمموع امل�ساريف

�سايف الأرباح
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اإ�سم ال�سركة:

نفقات بدء الت�سغيلم�سادر راأ�س املال

العقارات - الأبنيةاأ�صحاب الإ�صتثمار
ال�صراءالإ�صم والن�صبة
البناءالإ�صم والن�صبة
اإعادة التاأهيلالإ�صم والن�صبة
غري ذلكالإ�صم والن�صبة

املجموعجمموع الإ�ستثمار

حت�صني الأماكن امل�صتاأجرةالقرو�ص امل�صرفية
ن�ع 1م�صرف 1
ن�ع 2م�صرف 2
ن�ع 3م�صرف 3
ن�ع 4م�صرف 4

املجموعجمموع القرو�س

املعداتقرو�ص اأخرى
الأثاثامل�صدر 1
املعداتامل�صدر 2

الألتجمموع القرو�س
غري ذلك

املجم�ع

املكان وامل�صاريف الإدارية
الإيجار

فائدة ال�دائع
الر�ص�م القان�نية

التاأمني املدف�ع م�صبقًا
الرواتب ما قبل الإفتتاح

غري ذلك
املجموع

جدول كلفة الت�صغيل

76

املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال



الدعاية والنفقات الإعلنية
الإعلن

اللفتات

الطباعةراأ�س املال العامل
�صفر وترفيه

غري ذلك
املجموع

م�ساريف اأخرى

الإحتياط للطوارئ
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النفاذ اإىل موؤ�س�سات التمويل

تفا�سيلمعلومات الإت�سالالن�ساطالإ�سم

متنح قرو�صًا للم�ؤ�ص�صات كفالت
www.kafalat.com.lbالقائمة واجلديدة

متنح بني 75% و90% من القرو�ص، 
0-400 األف دولر

ESFD

ت�صاعد امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية 
على احل�ص�ل على قرو�ص من 

خلل برامج جتري اإدارتها 
بالت�صامن مع م�صارف

www.cdr.gov.lb
متنح قرو�صًا حتى 20 األف ي�رو 

مبعدلت فائدة ترتاوح بني %10.5 
و %11

 CHF
Ameen

ت�ّفر مت�يًل من خلل قرو�ص 
قرو�ص بني 0 و7500 دولرwww.ameenchf.org�صغرى

ت�ّفر مت�يًل من خلل قرو�ص املجم�عة
قرو�ص بني 0 و7500 دولرwww.almajmoua.com�صغرى

AEP
ت�ّفر مت�يًل من خلل قرو�ص 

قرو�ص بني 0 و7500 دولرwww.aep.org.lb�صغرى

YMCA
ت�ّفر مت�يًل من خلل قرو�ص 

هبات للم�صاريع، دعم امل�صاريعwww.ymca-leb.org.lb�صغرى

ADR
ت�ّفر مت�يًل من خلل قرو�ص 

قرو�ص بني 0 و7500 دولرwww.adr.org.lb�صغرى

لئحة بالهيئات الداعمة يف لبنان
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احل�سول على دعم لالأعمال

تفا�سيلمعلومات الإت�سالالن�ساطالإ�سم

اإحتاد غرف التجارة

تدريب اأ�صا�صي يف 
الأعمال للم�ؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملت��صطة 

احلجم

 www.ccib.org.lb

مركز تط�ير الأعمال يف 
بريوت

حا�صنة للأعمال وتط�ير 
ال�صيد نيك�ل روحانا – 04523070املهارات

مركز تط�ير الأعمال يف 
البقاع

حا�صنة للأعمال وتط�ير 
ال�صيد عاطف اإدري�ص – 01343141املهارات

مركز تط�ير الأعمال يف 
طرابل�ص

حا�صنة للأعمال وتط�ير 
ال�صيد ن�صري مع��ص – 06425600املهارات

مركز تط�ير الأعمال يف 
�صيدا

حا�صنة للأعمال وتط�ير 
ال�صيد كرمي حم�د - 07725948املهارات

ELCIM

ت�صاعد امل�ؤ�ص�صات 
القائمة على تط�ير 

خطط اإعادة الهيكلة
 www.elcim-lb.org

يت�جب على ال�صركة 
امل�صاهمة بـ 20% من 

التكاليف

IRIفح�ص املنتجات www.iri.org.lb
�صروري لت�صدير 

منتجاتكم ب�صكل �صحيح

LIBNOR

يح�صل على امل�ا�صفات 
للمنتجات يف بلدان 

خمتلفة
 www.libnor.com

�صروري لت�صدير 
منتجاتكم ب�صكل �صحيح
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اإ�سم ال�سركة:

ال�سنة املالية تبداأ فـي:

تقدير ما قبل 
تقدير املجموع�سهر 12�سهر 11�سهر 10�سهر 9�سهر 8�سهر 7�سهر 6�سهر 5�سهر 4�سهر 3�سهر 2�سهر 1الت�سغيل

ال�صندوق )اأول ال�صهر(

الفواتري النقدية
املبيعات النقدية

املجموع من ح�سابات ال�سجل 
التجاري

قر�ص
غري ذلك

جمموع الفواتري النقدية

املجموع النقدي

املدفوعات النقدية
امل�صرتيات
امل�صرتيات
امل�صرتيات

اإجمايل الأج�ر
نفقات الرواتب

اخلدمات اخلارجية
الل�ازم املكتبية والإدارية

�صيانة
الإعلن

�صيارة وت�صليم
م�صاريف قان�نية

بدل اإيجار
هاتف

جدول التدفقات النقدية

80

املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال



اإ�سم ال�سركة:

ال�سنة املالية تبداأ فـي:

تقدير ما قبل 
تقدير املجموع�سهر 12�سهر 11�سهر 10�سهر 9�سهر 8�سهر 7�سهر 6�سهر 5�سهر 4�سهر 3�سهر 2�سهر 1الت�سغيل

ال�صندوق )اأول ال�صهر(

الفواتري النقدية
املبيعات النقدية

املجموع من ح�سابات ال�سجل 
التجاري

قر�ص
غري ذلك

جمموع الفواتري النقدية

املجموع النقدي

املدفوعات النقدية
امل�صرتيات
امل�صرتيات
امل�صرتيات

اإجمايل الأج�ر
نفقات الرواتب

اخلدمات اخلارجية
الل�ازم املكتبية والإدارية

�صيانة
الإعلن

�صيارة وت�صليم
م�صاريف قان�نية

بدل اإيجار
هاتف
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اإ�سم ال�سركة:

ال�سنة املالية تبداأ فـي:

تقدير ما قبل 
تقدير املجموع�سهر 12�سهر 11�سهر 10�سهر 9�سهر 8�سهر 7�سهر 6�سهر 5�سهر 4�سهر 3�سهر 2�سهر 1الت�سغيل

ال�صندوق )اأول ال�صهر(

التاأمني
ال�صرائب

الف�ائد
م�صاريف اأخرى
م�صاريف اأخرى
م�صاريف اأخرى

املجم�ع
دفعة القر�ص الرئي�صي

راأ�ص املال
م�صاريف اأخرى لبدء الت�صغيل

اإحتياط
�صحب من امل�صتثمرين

جمموع املدفوعات النقدية

الو�سع النقدي عند اآخر ال�سهر

بيانات الت�صغيل الأ�صا�صية
حجم املبيعات

الدي�ن املعدومة )اآخر ال�صهر(
احل�سابات املدفوعة )اآخر ال�سهر(

الإ�ستهالك

جدول التدفقات النقدية
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اإ�سم ال�سركة:

ال�سنة املالية تبداأ فـي:

تقدير ما قبل 
تقدير املجموع�سهر 12�سهر 11�سهر 10�سهر 9�سهر 8�سهر 7�سهر 6�سهر 5�سهر 4�سهر 3�سهر 2�سهر 1الت�سغيل

ال�صندوق )اأول ال�صهر(

التاأمني
ال�صرائب

الف�ائد
م�صاريف اأخرى
م�صاريف اأخرى
م�صاريف اأخرى

املجم�ع
دفعة القر�ص الرئي�صي

راأ�ص املال
م�صاريف اأخرى لبدء الت�صغيل

اإحتياط
�صحب من امل�صتثمرين

جمموع املدفوعات النقدية

الو�سع النقدي عند اآخر ال�سهر

بيانات الت�صغيل الأ�صا�صية
حجم املبيعات

الدي�ن املعدومة )اآخر ال�صهر(
احل�سابات املدفوعة )اآخر ال�سهر(

الإ�ستهالك
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اإ�سم ال�سركة:

املتوقعةالبداية
التاريخالتاريخ

املوجودات

املوجودات احلالية
امل�ج�دات النقدية يف امل�صرف

ح�صابات القب�ص
املخزون

امل�صروفات املدف�عة م�صبقًا
موجودات حالية اأخرى

جمموع املوجودات احلالية

املوجودات الثابتة
الأدوات والآلت

الأثاث
الأرا�صي والأبنية

م�ج�دات ثابتة اأخرى
جمموع املوجودات الثابتة

موجودات اأخرى
الغري ملم��صة

ال�دائع
ن�ايا ح�صنة

غري ذلك
جمموع املوجودات الأخرى

جمموع املوجودات

امل�ص�ؤوليات وحق�ق امللكية

امل�ص�ؤوليات احلالية

امليزانية النقدية
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ح�صابات الدفع
الف�ائد

ال�صرائب
م�ص�ؤوليات اأخرى

جمموع امل�سوؤوليات

الدين على املدى البعيد
القرو�ص امل�صرفية

املدف�عات للم�صتثمرين
دين اآخر على املدى البعيد

جمموع الدين

جمموع امل�سوؤوليات

حق�ق امللكية
راأ�ص املال

الأرباح املحتجزة - البداية
الأرباح املحتجزة - احلالية

جمموع حقوق امللكية

جمموع حقوق امللكية وامل�سوؤوليات
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�صكر خا�س

اىل ال�صريك
CIPE مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

واىل
املركز الرتب�ي للبح�ث والإمناء

د. ن�صيم ع�ن
DECOPLAN حمرتف

ت�صميم ور�صوم: وليد فت�ين
تنفيذ: علي بدرالدين
متابعة: اإميان بركة

واإىل جميع من �صاهم فـي اجناح هذا امل�صروع

اإعداد: 
د. عبداهلل رزق

متابعة واإ�صراف: ح�صن �صاحلة

جميع احلق�ق حمف�ظة جلمعية التنمية للن�صان والبيئة، 
ي�صمح بالإقتبا�ص من الدليل �صرط ال�صارة اىل امل�صدر واإر�صال ن�صخة

اىل �صندوق بريد اجلمعية
�ص: 884 �صيدا

عدد ال�صفحات: 84

الطبعة الأوىل 2011



جمعية التنمية لالن�صان والبيئة
�ص.ب: 884 �صيدا 

تلفاك�ص: 727004/5 7 00961
dpna@dpna-lb.org :بريد الكرتوين
www.dpna-lb.org :م�قع الكرتوين

�صارع ريا�ص ال�صلح - خلف بنك اجلمال - بناية البزري طـ 1، �صيدا، لبنان

ين 345660 1 961+
ت�صميم: وليد فت�

متت مراجعته من قبل املركز الرتب�ي للبح�ث والمناء وامل�افقة على 
اإ�صتخدامه كمرجع لطلب املرحلة الثان�ية يف الن�صاطات الل�صفية 

والبحاث املرتبطة بريادة الأعمال

Center for International Private Enterprise
www.cipe.org


