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دليل «ر َّواد الأعمال»

م�شروع رائد جلمعية التنمية للإن�سان والبيئة
التوقيت منا�سب ،حيث يواجه االقت�صاد اللبناين �أزمة بنيوية حادَّة رغم الطارئ من امل�ؤ�شرات الإيجابية ،والتي تدور يف
فلك امل�ستوى املايل فقط ،وامل�صارف �إذ تنوع يف خدمتها ،فلأ َّنها بحاجة �إىل توظيف الفائ�ض الكبري من الودائع ،والتي
بلغت حوايل ثالثة �أ�ضعاف الناجت املحلي .ويف هذا يتالقى هاج�س امل�صارف والقطاع املايل ،ل�ضرورة بلورة مفهوم ريادة
الأعمال لل�شباب و�إن�ضاجه ،الذين يواجهون خيار الهجرة ،بفعل عدم قدرة االقت�صاد اللبناين على توفري فر�ص عمل
للأعداد املتزايدة من ال�شباب.
لذلك قد تكون الفر�صة منا�سبة جد ًا لت�شجيع قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ب�سبب عاملني �أ�سا�سيني:
�أ َّولهما :حاجة امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التوظيف.
ً
ثانيهما :هم ال�شباب لإيجاد فر�صة حتقق الطموح .لذا قد يلعب هذا الدليل دو ًرا مفيدا يف الت�شجيع والتعريف وت�أمني
مقومات الإ�ستثمار والإجناز الناجحني.
من الطبيعي �أن تتم هذه اال�ستجابة املحلية ملواكبة التطورات والتغ ّيريات يف مفهوم التنمية ،الذي بات يرتكز يف معظم
بلدان العامل ،املتقدمة منها والنا�شئة ،على فكرة ر َّواد الأعمال ،و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،حيث تعاظمت
ح�صتها يف خمتلف االقت�صادات العاملية.
وعلى وقع االزمة املالية العاملية يف العام � ،2008إزداد االهتمام يف تنويع امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية ،والرتكيز على م�ؤ�س�سات
الإبتكار و�إقت�صاد املعرفة ،حيث جمالها الرحب هو يف تكوين امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،خا�صة يف البلدان النامية.
�إذ ًا �أيها ال�شباب ،هذا الدليل لكم� ،أنتم ،يا من اخرتمت ميدان الأعمال وامل�شاريع اخلا�صة الطموحة ،واتخذمت قراركم
بخو�ض هذه املغامرة اجلميلة واملمتعة واملنتجة ،ولكي تتوفر لديكم بع�ض املعرفة �إىل جانب �شجاعتكم وروح املخاطرة
املبدعة املت�أ�صلة فيكم ،تقدم “جمعية التنمية للإن�سان والبيئة” هذا الدليل ،على �أمل �أن يلقى اهتمامكم وتقديركم.
نتوجه �إليكم� ،أنتم املتميزون بخ�صال رجال الأعمال االقتحامية ،و �سن�سعى بدورنا �إىل �سدِّ ثغرة النق�ص املعريف
بثقة َّ
والعملي.
فال�شكر لـ“جمعية التنمية للإن�سان والبيئة” ،والتقدير لإقدامكم وجر�أتكم.
د .عبد اهلل رزق
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مقدمة
باهتمام بالغ ،تقوم “جمعية التنمية للإن�سان والبيئة”  DPNAب�إ�صدار هذا “الدليل” الأ َّويل لر َّواد
الأعمال ،بالتعاون مع “مركز اال�ستثمارات الدولية اخلا�صة  ”CIPEوالهدف منه �إثارة االهتمام
باال�ستثمار وت�أ�سي�س امل�شاريع اخلا�صة ،كجزء من م�شروع التنمية على امل�ستوى العام ،ومن �أجل حت�سني
اختيار و�سائل وتعزيز الدخل الفردي وبالتايل الوطني.
ملحة ،هي خماطبة قطاع ال�شباب الأكرث حيوية وفاعلية ،والأجدر بالرعاية
تنطلق اجلمعية من �أولوية َّ
والتوجيه والتوعية ،كي ي�ستند يف اختياراته امل�ستقبلية �إىل �أ�س�س عملية ومو�ضوعية ،تكفل له النجاح
ال�شخ�صي ،وت�سهم يف �إ�شاعة مفهوم اال�ستثمار كعامل �أ�سا�سي من عوامل التطور والبناء والنمو
االقت�صادي.
�إنَّ م�شروع الدليل ،يعمل على ت�شجيع روح املغامرة اال�ستثمارية ،على قواعد علمية ومو�ضوعية ،ت�ضمن
مقومات النجاح والتحقيق ،وت�سهم يف تغيري النمط “ال�شرقي” ال�سائد يف ملكية امل�شاريع وامل�ؤ�س�سات،
عرب التوريث فقط ،املطلوب اليوم ،مع م�ستوى التطور الهائل للعلم واملعرفة والتكنولوجيا� ،أن يبتدع الفرد
ال�شاب� ،أو اجلماعة ال�صغرية املتعاونة ،ميدان البناء والإجناز والإبداع على قاعدة وخيار م�ؤداهما�“ :أنا
�س�أعمل� ،أنا �س�أحقق”.

DPNA
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املحور الأول :من الذي ينجز ويحقق؟
يتجر�أ على خطوة الإبداع والإجناز ،املتحم�سون و�أ�صحاب الر�ؤيا ،الذين ي�سمون اليوم “ر َّواد الأعمال”� .إن م�صدر هذا
ؤ�س�سة
امل�صطلح ،من مفهوم الريادة �أو االعتمار ،واملق�صود بذلك الإقدام واملبادرة على عملية �إن�شاء م�شروع جديد ،م� َّ
جديدة �أو تطوير م�شاريع قائمة ،باملعنى الإقت�صادي الرغبة يف �إن�شاء عمل �أو �أعمال جديدة واال�ستجابة لفر�ص جديدة.
الريادة لي�ست عم ًال ارجتالي ًا ،بل عم ًال يتط َّلب جر�أة ومعرفة وتدرب .و�إذ تختلف الأن�شطة الريادية باختالف نوع الن�شاط
الذي تتبعه امل�ؤ�س�سة النا�شئة .ف�إن ريادة الأعمال على ال�صعيد الإنتاجي ،ترتاوح بني �إن�شاء �شركات فردية �أو امل�ساهمة
ب�إن�شاء �شركات جديدة �أو تطوير �شركات قائمة.
ولأنها �إقدام فهي ال تقف عند �صعوبات التمويل ،فالعديد من امل�شاريع الرائدة ،ت�سعى �إىل احل�صول على متويل عرب تقدمي
�أفكار تطويرية ،تقنع احلري�ص وحت ّم�س املخاطر .وح�سب “ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة” ،يعود تاريخ الريادة االقت�صادية
�إىل العام  ،1950بت�أكيد بع�ض االقت�صاديني مثل  Ludwig von nisesو Von Hayekال�سويديني؛ حني ع َّرفا
الريادي“ :ب�أ َّنه ذلك ال�شخ�ص الذي ميتلك الإرادة والقدرة على حتويل فكرة جديدة �أو اخرتاع جديد �إىل م�شروع ناجح”،
و�إذا �أخذنا بعني االعتبار الفرتة التاريخية املذكورة ،ف�إننا ن�ستطيع القول �إنَّ منطق الريادة نتج عن حماولة التفتي�ش عن
خمارج من الأزمات التي كانت قائمة ،م�ستفيد ًا من التطور العلمي والتقني ،ومن حماولة النظام الر�أ�سمايل جتديد
نف�سه .لذلك �أُجرتح هذا امل�صطلح ،وهذه املحاولة التجديدية ،عرب �إطالق الطاقات الكامنة لدى الأفراد و�إيجاد �أر�ضية
�صاحلة لإحت�ضانها وتطويرها .وهكذا تدور هذه الأيام يف �أروقة �ص َّناع الوجهة االقت�صادية لعامل اليوم( ،امل�شبع بالأزمات
واالنتكا�سات) ،م�شاورات كثرية وا�ستعدادات كبرية وجهود متوا�صلة لإقامة التج ُّمع العاملي الكبري لريادة الأعمال يف
املوجه �إىل العامل الإ�سالمي
منطقة ال�شرق الأو�سط .ترجمة للوعد الذي �أعلنه الرئي�س الأمريكي �أوباما يف خطابه ال�شهري َّ
يف حزيران  2009يف جامعة القاهرة ،حيث قال حينذاك�“ :سنك ِّون طليعة جديدة من املتطوعني يف جمال ريادة الأعمال
مع نظرائهم يف الدول الإ�سالمية ،و�سنعقد م�ؤمتر ًا دولي ًا “لريادة الأعمال يف العام املقبل”( .)1وقد تق َّرر عقد هذا امل�ؤمتر
يف تركيا العام .2011
التوجه العاملي �إدراك العامل للدور الرئي�سي ،الذي ميكن �أن ت�ؤدِّيه ريادة الأعمال يف بناء اقت�صاديات الدول
يعك�س هذا ُّ
النامية واملتقدمة ،واعتبارها قناة حمرتمة لتنمية القدرات التناف�سية العاملية يف ع�صر العوملة.
تد ُّل الأرقام واملعطيات مبيعات ريادة الأعمال ال�صغرية ،ت�ش ِّكل يف �أمريكا ذاتها ما يزيد عن  %47من �إجمايل املبيعات
الكلية ،ويزيد عددها على  22مليون م�شروع �صغري غري زراعي ،تقوم بتوظيف نحو  %53من القوى العاملة ،وت�سهم مبا
 )1( 1من خطاب الرئي�س الأمريكي يف جامعة القاهرة  ،حزيران 2009
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ن�سبته  %50من الناجت املحلي الإجمال الأمريكي ،ت�صل هذه امل�ساهمة �إىل  %43يف كوريا اجلنوبية ،و %56يف تايوان،
و %60يف ال�صني ،و %70يف هونغ كونغ� ،أما يف اليابان ف�إنَّ عدد امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الرائدة ت�صل �إىل 99.
 %7من �إجمايل عدد املن�ش�آت االقت�صادية� ،أي ما ن�سبته  %72. 7من حجم �سوق العمل ،ون�سبة  %43من جممل مبيعات
القطاعات(.)2
�أما يف لبنان فقد �أطلقت مبادرة ريادة الأعمال ،عرب منتدى امل�شاريع ال�شابة ،الذي عقد يف �شهر �آذار  ،2010على
ل�سان حاكم م�صرف لبنان ،حيث �أ َّكد� :أنَّ امل�شكلة الرئي�سية يف لبنان هي ت�أمني فر�ص العمل للطالب اللبنانيني ،الذين
يتخ َّرجون من لبنان �أو يت�س َّربون من التعليم ،وهم �أ�صحاب طاقات وكفاءات ،لكنَّ االقت�صاد اللبناين ال ميكنه ا�ستيعاب كل
هذه الطاقات ،لذلك ف�إنَّ �إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة �سي�ؤدِّي �إىل خلق فر�ص ت�ستوعب تلك الطاقات.
املتطلبات العامة لريادة الأعمال
�إذا كان م�ستقبل الإقت�صاد اللبناين يقت�ضي
التح ُّول �إىل اقت�صاد املعرفة ،وبناء جمتمع
املعرفة ،وال�سعي �إىل اللحاق بركب التطور التقني واملناف�سة العاملية ،ف�إ َّنه من الطبيعي �أن ي�سبق ذلك ريادة �أعمال ترتكز
على الإبداع واالبتكار وعلى تربية وتعليم مالئمني ،انطالق ًا من مناهج التعليم وتطبيقاتها العملية ،فالتعليم الأمريكي
والأوروبي ،على �سبيل املثال ،يبد�أ يف ت�شجيع ال�صغار على �إن�شاء امل�شاريع وممار�سة البيع والتجارة منذ ال�صفوف الأوىل،
وجتربة  Lemonade Standيف �أمريكا تع ُّد جتربة مثالية �شائعة لدى الأطفال يف ف�صل ال�صيف.
لدعم ريادة الأعمال ،يجب �أن تتوفر:
•

احلا�ضنات املوفرة ل�شروط التوجيه ،وفتح م�سارات التمويل ،وت�شجيع �شراء املنتجات اجليدة.

•

توفري البنية التحتية املالئمة ونظم املعلومات ال�ضرورية ،التي ت�شجع على خلق امل�شاريع اجلديدة
(خدمات كهرباء ،طرق� ،إت�صاالت� ،إنرتنت ،مرافق ،مطارات� ،أبحاث ودرا�سات مدعومة).

•

ت�أمني الت�شريعات والنظم والعمليات الإجرائية اخلا�صة بر َّواد الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية .و�إذ كانت
التنمية ت�ؤ ِّكد على دعم املن�ش�آت ال�صغرية .على ال�صعيد العاملي وعلى ال�صعيد الوطني �أي�ض ًا ،ف�إنَّ
مي�سرة ،فوائد مدعومة ،ت�سهيالت قانونية،
الأمر يتط َّلب ت�سهيالت متعددة (م�ؤ�س�سات دعم ،قرو�ض ّ
حوافز مادية ،تخفي�ضات �ضريبية).

 )2( 2الإقت�صادية الإلكرتونية  :ملاذا زيادة الأعمال ؟ تاريخ 2010/1/12
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•

الإجراءات القانونية للت�أ�سي�س ،وحت�سني بيئة الأعمال واال�ستثمار يف جماالت حتدِّ دها خارطة ا�ستثمار
وطنية.

املتطلبات اخلا�صة لريادة الأعمال
ر َّواد الأعمال �أنا�س مل ي�ؤمنوا بوجود طرق �أف�ضل لإدارة العمل ،ويعملون على حتويل قناعاتهم و�أفكارهم �إىل حقائق
ملمو�سة .لدى كل واحد فكرته اخلا�صة عن مك ِّونات “املُنتج اجليد” �أو “اخلدمات اجليدة” ،فعندما يكون الفرد املبدع يف
متجر ما �أو مطعم ،ف�إ َّنه يف ِّكر يف نهاية املعاملة التجارية مبا يجب عمله لتح�سني الأمور ،لو كان هو مالك امل�ؤ�س�سة ،ويف
حاالت �أخرى ،قد يجد نف�سه ،يف املوقف نف�سه ولكن بد ًال من التذ ُّمر ي�شعر بالده�شة� ،أو حتى باحل�سد من مظهر املتجر
اخلارجي ،وم�ستوى �إتقان َّ
املوظفني لعملهم ،ودرجة االبتكار التي ا�ستُخدمت �أثناء تنفيذ املنتج �أو اخلدمة ،التي يحاول
ً
ِّ
الفرد �شراءها .هذا النوع من التجارب يولد �أفكارا ،ينجح بع�ض النا�س يف حتويلها �إىل �أعمال مربحةُ .يعرف ه�ؤالء النا�س
ب�إ�سم”ر َّواد الأعمال” ،وميكن اخت�صار بع�ض �صفاتهم اخلا�صة بالآتي:
الإبداع
يف معظم الأحيان ،الكثري من �أ�صحاب الأعمال يقلدون ما قد
ُ�صنع �سابق ًا ،بد ًال من العمل على التم ُّيز مبنتجات وخدمات من
ابتكارهم ،وبالتايل التف ُّرد بها ،وجعلها �أكرث تناف�سية يف ال�سوق.
ُيفتتح ،على �سبيل املثال ،متجر ًا جديد ًا .وعند الت�أكد من جنيها
الأرباح �سرعان ما تليه �سبعة �أو ثمانية متاجر �أخرى عار�ضة املنتجات نف�سها� ،أو ما ي�شبهها ،ب�أ�سعار متقاربة ،ما ُيتخم
ال�سوق ويفل�س معظم املتاجر ،وال ينجو �إ َّال متجر �أو اثنني يف �أف�ضل احلاالت .باخت�صار ،يكرث الأفراد امل�ستعدون للمجازفة،
ولكن معظمهم يفعلون ذلك دون الب�صرية الالزمة يف ابتكار امليزات اخلا�صة بهم .الهدف هو االبتكار ولي�س التقليد� ،إذ
�إنَّ هذا الأخري ُيثمر فر�ص ربح �أقل ،لأنه و�ضع نف�سه يف ظرف غري مالئم ،ال تتو َّفر له فر�صة �إيجاد مكان يف ال�سوق دون
�أن ي�شغره �أحد ،عم ًال بقانون املناف�سة التامة ،بينما املبدع ي�صنع ذلك املكان بنف�سه.
الواقعية
قد ال يرى �صاحب امل�شروع �أهدافه املهنية بو�ضوح وكيفية حتقيقها بطريقة
عقالنية .ولتج ُّنب ذلك ،عليه �أن يحافظ على توقعات عملية وواقعية ،كما عليه
�أن يحدِّ د م�سبق ًا قدرة عمله الإنتاجية واملوارد الالزمة لتنفيذها ،هاتان النقطتان
هما من متطلبات النجاح الأ�سا�سية.
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االلتزام
�إنَّ املثابرة على �إكمال عمل ما ،هي ما ُيع َرف بااللتزام ،فعلى من يفكر يف �إن�شاء م�شروعه اخلا�ص� ،أن ي�ستعد لتكري�س
كميات كبرية من الوقت واملجهود والرتكيز ،لكي يح ِّول فكرة عمله �إىل حقيقة ،ويوفر بالتايل فر�صة النجاح.
النظرة امل�ستقبلية
ين�ضم الثبات �إىل ما قد ذكر من نظر يف العواقب وااللتزام والت�أقلم ...فيحافظ ر َّواد
الأعمال على روح املناف�سة عرب ابتكارهم امل�ستمر لطرق جديدة بهدف حت�سني نوعية
منتجهم �أو خدمتهم ،واللجوء �إىل الو�سائل الأكرث فعالية لإنتاجها �أو تخزينها ،وجذب
قرو�ض ي�سهل ت�سديدها الحق ًا .وهذا
الزبائن و �إيجاد الأ�سواق اجلديدة ،واحل�صول على
ٍ
ِّ
يت ُّم عن طريق اال�ستماع واال�ستجابة �إىل احتياجات الزبائن ،واالطالع با�ستمرار على حالة املناف�سة والتوجهات العامة
للمجتمع وتنظيمات العمل.
ح�سن التوا�صل مع الغري
يجب �أن يتحلى رواد الأعمال بالقدرة على تنفيذ �أفكارهم ،و�إقناع الآخرين
بها .وح�سن التوا�صل مع الغري عرب و�ضوح الر�ؤيا ومت ّثل الهدف ومهارة التحدث
مع الآخرين.
ميزات ريادة الأعمال
كل رائد �أعمال ناجح ي�ضيف بع�ض املميزات لي�س فقط لنف�سه ،بل وملنطقته ولبلده ككل ،وميكن ايراد بع�ض املميزات
الأ�سا�سية لرواد الأعمال كالآتي:
•

يعمل على حت�سني و�ضعه املايل.

•

يطمح �إىل الرتقي املهني والإجتماعي.

•

يوفر فر�ص العمل له وللأخرين.

•

تطوير �إقت�صاد البلد ،وخا�صة يف املناطق الريفية واملناطق التي مل ت�ستفد من التطورات االقت�صادية ،على
�سبيل املثال ت�أثري العوملة.
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•

ي�شجع على ت�صنيع املواد املحلية ب�صورة منتجات نهائية �سواء للإ�ستهالك املحلي �أم للت�صدير.

•

يرفع من م�ستويات الدخل الوطني ومن معدالت النمو االقت�صادي.

•

يدخل املناف�سة ال�شريفة ت�شجعيا خللق منتجات ذات جودة �أعلى.

•

ي�ؤمن بع�ض الن�شاطات اخلدماتية والرتفيهية.

•

ي�ساهم يف خلق �أ�سواق جديدة.

•

ي�ستخدم ب�شكل مكثف التكنولوجيا احلديثة على م�ستوى ال�صناعات ال�صغرية لزيادة االنتاجية.

•

ميار�س االبتكار والإبداع على �صعيد بناء امل�شاريع ال�ضرورية.

•

ي�شجع على املزيد من الأبحاث والدرا�سات وتطوير املاكينات ال�صغرية لزيادة الأنتاجية.

•

تطوير مفاهيم العمل ،و�إعتبار العمل قيمة �إجتماعية �إىل جانب قيمته اللإنتاجية واملادية.

•

يعتاد على فكرة الإ�ستقاللية وعدم الإعتماد على الأخرين.

•

يدفع لتحقيق �أجنازات جيدة ومفيدة.

•

ي�ساهم يف تقليل الأعتماد على الن�شاطات الإقت�صادية غري امل�شروعة.

•

ي�شارك يف التقليل من هجرة املواهب عرب مناخ جديد لزيادة االعمال.

�إذا قارنا هذه ال�صفات ب�صفات رجال الأعمال الناجحني ،يتبني لنا �أن رائد الأعمال هو املبادر واملغامر واجلريء ،والذي
يفتح جماالت جديدة� ،إنه رجل الأعمال الناجح م�ستقب ًال.
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ولنتوقف عند بع�ض �صفات رجل الأعمال الناجح للمقارنة والإ�ستنتاج.
رجل الأعمال الناجح
�أن ت�صبح رجل �أعمال ،لي�س معناه �أن متلك م�شروعاً �أو �إثنني ،ولكن �إمتالك ال�صفات ال�سعي الدائم للنجاح فيما
تفعله ،ولهذا من �أهم ال�صفات ما يلي:
وجود الدافع الداخلي للنجاح ولتو�سيع الأعمال وللطموح.
•
•

توفر الثقة القوية يف النف�س.

•

البحث عن الأفكار اجلديدة املبتكرة.

•

املواظبة على العمل اجلاد.

•

الإنفتاح على الغري.

•

يتمتع بالطبيعة التناف�سية.

•

لديه احلافز الدائم للإجناز والنجاح.

•

التميز بالإ�ستقاللية ،و�إتخاذ القرارات ما يخدم عمله.

•

قبول النقد البناء.

•

عقلية منفتحة وقادرة على التعامل مع الأخرين.

•

يركز على الواقعية وعدم املبالغة يف الأمور.

•

حمب للمغامرة مع �أمتالك اخلربة التي ت�ؤهله لذلك.

•

يقوم بعمله على �أ�سا�س التنظيم الدقيق ،وكذلك �أمر حياته ال�شخ�صية واحرتام مواعيده.

•

البعد عن التبذير واملباهاة.
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هذه ال�صفات امل�ؤهلة للنجاح ،يحمل �أرها�صاتها كل رائد �أعمال ،يطمح �إىل حتقيق الذات والنجاح ،فمقومات النجاح
واحدة ،و�إن �أختلفت املراحل وذوو اخلربة والتجربة مع رجل الأعمال ،لكن ما مييز رائد الأعمال هو �أحرتامه للجديد �أو َال
وقبل �أي �شيء.
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املحور الثاين� :أين تتح َّقق الريادة و ُتنجز الأعمال؟
�إنَّ جمال الريادة والإجناز الوحيد ،هو م�ؤ�س�سة الأعمال �أو امل�شروع.
لذا من الطبيعي ،حماولة فهم هذا املجال ب�شكل جيد ،عرب معرفة طبيعته وتركيبته حيث ي�سمح ذلك ،ب�إختيار ال�شكل
الأن�سب للم�ؤ�س�سة املنوى ت�أ�سي�سها �أو قيامها من قبل رائد الأعمال.
يف مفهوم امل�ؤ�س�سة:
“امل�ؤ�س�سة هي اخللية الأ�سا�سية يف احلياة االقت�صادية ،وت�ش ِّكل
العامود الفقري يف البنية االقت�صادية� ،سواء كانت م�ؤ�س�سة �صغرية
�أم كبرية ،فحجم امل�ؤ�س�سة يرتبط مب�ستوى التطور االقت�صادي
ملجتمع ما”.
ت�ؤثر امل�ؤ�س�سة ب�شكل مبا�شر على م�ستويات املعي�شة ،وحجم اال�ستثمار ،ومك ِّونات العر�ض والطلب .كما �أنَّ م�ستوى امل�ؤ�س�سة
و�إدارتها يعك�س درجة تقدُّم املجتمع ،لأ َّنها حلقة الو�صل بني احلاجات الإن�سانية وو�سائل و�أ�سلوب �إ�شباعها.
وتختلف طبع ًا احلاجات يف املجتمعات ،ولذلك يتغيرَّ هذا الت�صنيف ح�سب درجة تط ُّور املجتمع ،بحيث قد تتح َّول الكماليات
�إىل �ضروريات� ،أو �إىل كماليات �أكرث تعقيد ًا ورفاهية .وعلى امل�ؤ�س�سة �أن تتطور تبع ًا لذلك (وتتباين بني حاجات الكفاف
وحاجات الكماليات).
ولأن امل�ؤ�س�سة هي وحدة اقت�صادية واجتماعية ،والن�شاط الذي تت َّ
واله يخت�ص بخلق ال�سلع واخلدمات وتبادلها ،مقابل
احل�صول على عائد .لذا فامل�ؤ�س�سة هي منظمة خلقها الإن�سان يف �سياق تطور حاجياته ،وتعقد طرق �إ�شباعها.
ميكن القول �إن ال�سلع واخلدمات التي نحتاج �إليها يف عاملنا اليوم ،يقوم بتلبيتها ثالثة �أنواع رئي�سية من امل�ؤ�س�سات
هي:
م�ؤ�س�سات الأعمال.امل�ؤ�س�سات التي ال تبغي الربح.-امل�ؤ�س�سات احلكومية.
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وملَّا كان التوجه �إىل ر َّواد الأعمال ،ف�إنَّ ج َّل التو�صيف والتحليل والتحديد �سيكون لتقنيات اال�ستثمار ،ومو�ضوعه الرئي�سي
يف م�ؤ�س�سات الأعمال ،التي تخت�ص بخلق ال�سلع واخلدمات ،وتوزيعها بهدف حتقيق الربح.
ت�صنيف م�ؤ�س�سة الأعمال:
ال ميكن االعتماد على ت�صنيف واحد يقدم ما يجب
معرفته عن الأنواع املختلفة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية.
ف�أ�س�س الت�صنيف متعدِّدة ومتداخلة؛ منها ،احلجم،
والإيرادات ،والوظائف ،والأماكن .وذلك فالت�صنيف الأف�ضل هو الذي يعتمد على الهدف من ا�ستخدامه ،وميكن
القيا�س على الأ�سا�س الآتي:
على �أ�سا�س العمالء:
ويرتبط هذا مع من تتعامل امل�ؤ�س�سة� ،آفرادا م�ستهلكني� ،أم م�ؤ�س�سات �أخرى ك�شركات �أجتار جملة �أم مفرق� ،أم �شركات
�صناعية �أو زراعية �أو خدماتية.
على �أ�سا�س نوع ال�سلع:
معمرة (�سلع غذائية) .ي�ساعد هذا الت�صنيف
معمرة (�آالت و�أجهزة) �أم غري ِّ
هذا يعني حتديد طبيعة ال�سلعة �إن كانت ِّ
املعمرة ،يجب �أن تتوقع
الإدارة على الإملام بامل�شكالت الت�شغيلية والت�سويقية املختلفة ،التي تواجهها .فم�ؤ�س�سات ال�سلع غري ِّ
املعمرة التي يجب �أن تتوقع فرتة زمنية �أطول لال�ستهالك (�سيارات ،برادات الخ  .)...وجذب
ا�ستهالك ًا م�ستمر ًا ،عك�س ِّ
املعمرة ،ب�سبب اختالف املبلغ الذي يدفعه.
امل�ستهلك �إىل ال�سلع املعمرة �أكرث �صعوبة من جذب امل�ستهلك �إىل ال�سلع غري ِّ
على �أ�سا�س نوع الن�شاط:
يعترب الت�صنيف على �أ�سا�س نوع الن�شاط الأكرث �شيوعاً ،ووفقاً له ميكن التمييز بني ثالثة �أنواع من امل�ؤ�س�سات:
•
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م�ؤ�س�سات �إنتاج� :صناعية �أو زراعية ،وهي تلك التي تخت�ص بخلق املنافع ال�شكلية �أو التحويلية،
وهي بدورها تتوزع �إىل �أنواع خمتلفة ،كم�ؤ�س�سات الن�شاط التحويلي وم�ؤ�س�سات الن�شاط التجميعي،
وامل�ؤ�س�سات الأ�ستخراجية ،وامل�ؤ�س�سات الزراعية.

•

م�ؤ�س�سات توزيع :وهي تلك امل�ؤ�س�سات التي تهتم بالتوزيع �أو الت�سويق وجتارة اجلملة �أو التجزئة،
متتاز هذه امل�ؤ�س�سات ب�شكل عام بال�صلة الوثيقة بني املنتج وامل�ستهلك.

•

م�ؤ�س�سات اخلدمات :وهي تلك التي ال تقوم ب�إنتاج ال�سلع املادية ،لكنها تقدِّ م خدماتها مقابل
احل�صول على جزء من الدخل (م�ؤ�س�سات النقل والتوزيع ،الفنادق واملطاعم ،امل�ست�شفيات
والعيادات� ،أعمال ال�صيانة ،اخلدمات املنزلية ،البنوك و�شركات الت�أمني ،امل�سارح ودور ال�سينما
وامل�ؤ�س�سات الإعالنية ،الخ .)...

الأ�شكال القانونية للم�ؤ�س�سة
يتمتع ال�شكل القانوين للم�ؤ�س�سة ب�أثر كبري على العديد من النواحي
الإدارية والتنظيمية من �أهمها:
�إجراءات �إن�شاء امل�شروع وتكوينه ،حيث ت�سهل هذه الإجراءات يف امل�شروع الفردي ،وت�صعب يف �شركات
•
الأ�شخا�ص ،وتتعقَّد يف �شركات الأموال.
•

الهيكل التنظيمي للم�شروع :يختلف الهيكل التنظيمي يف امل�شروع الفردي ،عنه يف ال�شركات،
وتختلف �شركات الأ�شخا�ص ،عن �شركات الأموال ،خا�صة من حيث ت�شكيل الإدارة العليا.
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•

متويل امل�شروع� :سواء من حيث احل�صول على ر�أ�س املال� ،إن من حيث �إختالف امل�س�ؤوليات ،بح�سب
م�صدر التمويل ما يرتب تدابري مالئمة ،جتذب �أنواع حمددة من امل�شاركني �أو امل�ساهمني لالقرتا�ض
ال�شخ�صي من بيوت املال “البنوك”� ،أم ب�إ�صدار �سندات ،فامل�س�ؤولية املالية يف امل�شروع قد تكون غري
حمدودة ،وبالتايل ال جتتذب الأ�شخا�ص احلري�صني على �أموالهم.

•

تكوين الكفاءات الإدارية :حيث �أنَّ حجم امل�شروع وكيفية �إدارته ،وتبعيته ،ومركزه املعنوي لها اثر
كبري على اجتذاب الأكفاء من العاملني واملديرين ،فالأفراد ّ
يف�ضلون العمل يف ال�شركات امل�ساهمة� ،أكرث
من العمل يف امل�شروعات اخلا�صة ،وذلك لتوفر ال�ضمانات الأف�ضل لهم.
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•

احلرية يف الت�صرف و�سرعة البت يف الأمور :وهي يف امل�شروع الفردي �أف�ضل منه و�أ�سرع من
امل�شروعات الكبرية.

•

طرق الرقابة والإ�شراف :وهي يف امل�شروعات الفردية �أكرث فاعلية وجدوى ،ب�سبب االلت�صاق
والقرب بني العاملني والإدارة.

هذه املميزات الن�سبية يف كل ت�شكيل قانوين للم�ؤ�س�سة ،معرفتها تكت�سب �أهمية كربى ،مع بدء عمل امل�شروع �أو يف �سياق
تطوره .لذا وت�سهي ًال للعمل والإطالع ،ميكن مالحظة ،وت�أكيد �أنواع الت�سجيل القانوين املتوفرة يف لبنان ،واتخاذ القرار
ربط ًا باملميزات التي �أوردناها �أعاله.
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�أنواع م�ؤ�س�سات الأعمال املتوفرة يف لبنان ،وفوائد كل منها.
كيفية تقدمي الطلب

التكاليف

املتطلبات

ي ُقدّم الطلب يف مبنى ال�سجل التجاري (يف الفرع املحلي �أو يف بريوت)
تق�صد وزارة املالية لدفع املتوجبات.
العودة �إىل مبنى ال�سجل التجاري ،لأخذ توقيع رئي�س ال�سجل على
امللفَّات

1. 200. 000ل.ل.
يوم واحد.

ر�أ�س املال والعنوان
وال�ضمان االجتماعي غري
مطلوبة.

يقدم الطلب يف مبنى ال�سجل التجاري (يف الفرع املحلي �أو يف بريوت).
يق�صد وزارة املالية لدفع املتوجبات.
 1. 200. 000ل.ل
بدء عملية تفتي�ش امل�ؤ�س�سة.
فرتة �أربعة �أ َّيام.
العودة �إىل مبنى ال�سجل التجاري مع تقرير التفتي�ش و�صوره ،فيو ِّقع
ال�سجل على امللفَّات.
رئي�س ِّ

ر�أ�س املال غري �ضروري.
�إعفاء ال�ضمان
االجتماعي مطلوب.
ال�سجل التجاري مطلوب.

يقدم الطلب يف مبنى ال�سجل التجاري (يف الفرع املحلي �أو يف بريوت)
تق�صد وزارة املالية لدفع املتوجبات.
ّ
ال�سجل على امللفَّات.
العودة �إىل مبنى ال�سجل التجاري ،فيوقع رئي�س ِ

ر�أ�س املال �ضروري (ال
حد �أدنى).
1. 200. 000
واحد.ل.ل .يجب �أن يتم التوقيع
فرتة يوم
على قوانني ال�شركة لدى
الكاتب العدل.

ر�أ�س املال �ضروري (ال
حد �أدنى).
يقدم الطلب يف مبنى ال�سجل
التجاري (يف الفرع املحلي �أو يف بريوت)1. 200. 000 .
واحد.ل.ل .يجب �أن يتم التوقيع
املتوجبات.
تق�صد وزارة املالية لدفع
فرتة يوم
على قوانني ال�شركة لدى
ال�سجل على امللفَّات.
العودة �إىل مبنى ال�سجل التجاري ،فيو ّقع رئي�س ِ
الكاتب العدل.
يقدم الطلب يف مبنى ال�سجل التجاري (يف الفرع املحلي �أو يف بريوت)
تق�صد وزارة املالية لدفع املتوجبات.
ال�سجل على امللفَّات.
العودة �إىل مبنى ال�سجل التجاري ،فيو ّقع رئي�س ِ

احلد الأدنى لر�أ�سمال
املال خم�سة ماليني ل.
 1. 600. 000ل.ل .ل( .ما يقارب .)$ 3000
قوانني ال�شركة اخلا�صة.
يوم �إىل يومني.
مف�صل عن قرار
تقرير َّ
�إن�شاء ال�شركة.

احلد الأدنى لر�أ�س املال
هو ثالثني مليون ل .ل
يقدم الطلب يف مبنى ال�سجل
التجاري (يف الفرع املحلي �أو يف بريوت) 1. 600. 000 .ل.ل .قوانني ال�شركة اخلا�صة.
املتوجبات.
تق�صد وزارة املالية لدفع
حم�ضر اجتماع جمل�س
يوم �إىل يومني.
العودة �إىل مبنى ال�سجل التجاري ،فيو ّ
َّات.
ف
املل
على
جل
ال�س
رئي�س
ع
ق
ِ
الإدارة ،يت�ض َّمن قرار
�إن�شاء ال�شركة تف�صي ًال.
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اخلا�صيات

املو�ضوع

النوع

عام جد ًاُ ،ي�سمح بت�سجيل الأفراد فقط ،ولي�س امل�ؤ�س�سات.

ن�شاطات جتارية ،العنوان غري
�ضروري� ،إال يف حالة متثيل التاجر
ملز ِّود �آخر.

تاجر

م�ؤ�س�سة عامة ،يت ُّم التعامل معها ب�شكل ر�سمي ،لأ َّنها م�ؤ�س�سة
ولي�ست فرد ًا.

ن�شاطات جتارية ،العنوان مطلوب.

م�ؤ�س�سة جتارية

يتاح وجود الأ�سهم والتنازل عن احلقوق ،ولكنَّ م�س�ؤولية
ال�شركاء غري حمدودة ،فبا�ستطاعة الدائن �أن
ي�سلب�إفال�سهم �شراكة �شخ�صني �أو �أكرث
ممتلكات ال�شركاء ال�شخ�صية ك ّلها ق�ضائي ًا يف حالة
�أو تق�صريهم عن ت�سديد الديون.

�شركة ت�ضامن

ت�ض ُّم نوعني من ال�شركاء :ذوي امل�س�ؤولية املحدودة وذوي
امل�س�ؤولية غري املحدودة.

�شريكني على الأقل.

�شركة تو�صية
ب�سيطة

امل�س�ؤولية حمدودة ،ولكن الأ�سهم لي�ست متوفرة للعامة.

ثالثة �شركاء على الأقل.

�شركة حمدودة
امل�س�ؤولية (�ش.
م .م) .

امل�س�ؤولية حمدودة ،والأ�سهم متوفرة للعامة.

ثالثة �شركاء على الأقل.

�شركة م�ساهمة
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مالحظة :التوقيع يف ال�سجل العقاري ح�سب التقاليد
يتم يومي الثالثاء واخلمي�س.
الإداريةُّ ،

هذه هي �أنواع م�ؤ�س�سات الأعمال الأكرث �شيوع ًا املتوفرة
يف لبنان .بالإ�ضافة �إليها ،جند �أي�ض ًا امل�ؤ�س�سة غري
ب�شكل ال ي�سمح لها
املقيمة (�أوف �شور) وهي م�ص َّممة ٍ
العمل يف ال�سوق الداخلية ،وهناك امل�ؤ�س�سة القاب�ضة،
وهي �شركة متلك عدد ًا من ال�شركات الأخرى ،وال
ين�ص
ميكنها �أن تدخل يف �أي ن�شاط خارج عن تلك التي ُّ
عليها القانون؛ ك�شراء الأ�سهم من ال�شركات الأخرى
و�إقرا�ضها املال و�إدارتها.

24

25

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

26

املحور الثالث :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
كيف تختار البنية القانونية مل�ؤ�س�ستك؟
يف التعريف
امل�ؤ�س�سة ال�صغرية �أو املتو�سطة هي منطقيا الأكرث تنا�سب ًا مع �أمكانات و�أ�ستعدادات رائد الأعمال ،لذلك نفرد لها ف�ص َال
م�ستقال للتعريف بها وجماالتها.
لقد �أثار حتديد مفهوم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة جدال كبريا يف الفكر االقت�صادي ،وبني املهتمني ب�أمر هذه
امل�ؤ�س�سات .ذلك لأنه من ال�صعوبة مبكان وجود تعريف حمدد ودقيق للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ب�سبب الآراء التي
طرحت ب�شان حتديد املفهوم الوا�ضح لهذا النوع من امل�ؤ�س�سات.
�صعوبات التعريف
تكمن �صعوبة حتديد مفهوم هذه
امل�ؤ�س�سات �أ�سا�سا يف حتديد الفروقات
اجلوهرية ما بني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وامل�ؤ�س�سات الكبرية نظرا
للتداخل املوجود بينها ،وميكن �إجمال
�صعوبة و�ضع تعريف فيما يلي:
تعدد املعايري امل�ستخدمة :يف التمييز بني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،والكبرية ،فاملعايري امل�ستخدمة يف قيا�س
حجم امل�ؤ�س�سة تختلف وتتعدد ( ،وهي معايري ن�سبية) ،من قطاع �إىل �أخر ،ومن جهة �إىل �أخرى.

تطور قوى الإنتاج الالمتكافىء يف الدول املتخلفة :فتعريف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،يختلف من بلد
�إىل �أخر تبعا لدرجة النمو الذي بلغته الدولة ،ومدى الوفرة �أو ندرتها الن�سبية لعنا�صر الإنتاج .و منظمات الأمم املتحدة
27
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العاملة يف هذا املجال ال حتبذ توحيد مفهوم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،من منطلق �أن امل�ؤ�س�سة ال�صغرية يف الواليات
املتحدة الأمريكية قد تكون كبرية يف دولة نامية.
تغري مدلول قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من وقت �إىل �أخر :لأنه دائم التغري كقطاع دينامي ،ذلك
�أن �شروط النمو االقت�صادي واالجتماعي قد تتغري من مرحلة �إىل �أخرى ،ما ي�ؤدي �إىل تغري حجم امل�ؤ�س�سات ،ف�إذا كانت
امل�ؤ�س�سات التي توظف  200عام ّال تعترب كبرية يف فرتة معينة ،قد ت�صري �صغرية �أو متو�سطة يف فرتة الحقة.
�إ�ضافة �إىل ذلك �أن اختالف الأن�شطة التي متار�سها امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ت�ؤدي �إىل تغري يف متو�سط �أحجام
امل�ؤ�س�سات يف خمتلف الفروع ،فامل�ؤ�س�سات املوجودة يف قطاع ال�صناعات الغذائية �سوف تختلف بالت�أكيد عن قطاع التجارة.
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خ�صائ�ص امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة املميزة:
هناك جمموعة خ�صائ�ص متيز امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة� ،أهمها:
•

عن�صر العمل :غالبية املجاالت التي تن�شط فيها امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة تتميز بكثافة عن�صر
العمل ،وهنا يتنا�سب مع فنون الإنتاج الب�سيطة ،وبخا�صة يف البلدان التي تفتقر �إىل ر�ؤو�س الأموال
الكبرية ،فامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة تعتمد ن�سبيا على اليد العاملة ،وهذا يعترب عام ًال لتثمني هذه
الأخرية.

•

احلدود اجلغرافية� :إن ن�شاط معظم هذه امل�ؤ�س�سات يعترب حمدود جغرافيا� ،إذ �أن معظم هذه
امل�ؤ�س�سات هي حملية �أو جهوية.

•

درجة املخاطر� :إن درجة املخاطرة يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة غري كبرية ،وبخا�صة خماطر
ال�سوق ،فامل�ؤ�س�سات الكبرية تتحمل �أخطارا كبرية نظر ًا حلجم ا�ستثماراتها ،و حجم ح�صتها يف ال�سوق.

•

القدرة على التفاعل :تتم َّيز هذه امل�ؤ�س�سات بالقدرة على التفاعل مبرونة و�سهولة مع متغريات
اال�ستثمار� ،أي التحول �إىل �إنتاج �سلع وخدمات �أخرى ( تتنا�سب مع متغريات ال�سوق ومتطلباته).
فامل�ؤ�س�سات ال�صغرية ت�ستطيع �أن تتحول �إىل قطاع اقت�صادي �آخر ،تتطلبه ظروف ال�سوق يف زمن
وق�صري ،ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل كون هذه امل�ؤ�س�سات تعتمد على ا�ستثمار مادي �ضعيف احلجم ،ما
ي�سهل عملية التحول االقت�صادي.

•

اختيار الأ�سواق :تتجه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �إىل الأ�سواق ال�صغرية واملحدودة ،التي ال
تثري اهتمام امل�ؤ�س�سات الكبرية.

•

الكوادر الإدارية :امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ال تتطلب كوادر �إدارية ذات خربة كبرية ،ما
ينعك�س على تكلفة الإنتاج ،كما �أن هذه امل�ؤ�س�سات ت�ستعمل طرق ت�سيري ب�سيطة وغري معقدة ،فرئي�س
امل�ؤ�س�سة يتدخل يف كل ميادين الت�سيري ،وميثل املحور الأ�سا�سي يف كل القرارات املتعلقة بالتنظيم
والت�سيري ،وهو ما يعطي امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة مرون ّة وت�سي ّريا بدون تعقيد.

•

جلب املدخرات :املقدرة على جلب املدخرات ال�صغرية
وا�ستخدامها بطريقة فاعلة تتالءم وظروف الدول النامية،
والقدرة على االنت�شار يف كل فروع الن�شاط االقت�صادي.

•

معاونة امل�ؤ�س�سات الكبرية :معاونة امل�ؤ�س�سات الكبرية
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يف تدبري احتياجاتها من م�ستلزمات الإنتاج ال�سلعية.
•

�إختيار املوقع� :إن �صغر حجم هذه امل�ؤ�س�سات ي�سمح لها باختيار موقعها ب�سهولة اكرب من ال�صناعات
الكربى ،ومن موقعها ت�ستطيع االنت�شار يف املناطق الداخلية مقرتبة من �أ�سواق ،ي�صعب على امل�ؤ�س�سات
الكبرية بلوغها �إال بتكلفة مرتفعة ،الأمر الذي يجعل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �أكرث قدرة تناف�سية
يف هذه الأ�سواق.

•

عدم احلاجة �إىل درا�سات ت�سويقية:
ال حتتاج �إىل درا�سات ت�سويقية معقدة ،الن
ال�سوق الذي تن�شط فيه يعترب حمدود ًا (حملي
�أو جهوي غالب ًا) و�إن �أي تغري يحدث فيه يكون
مبقدور املنظم مالحظته ب�سهولة.

•

رفع الكفاءة الإنتاجية :تقوم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية بدور م�ؤثر يف دعم الكفاءة الإنتاجية للم�ؤ�س�سات الكبرية ورفعها ،ومن �أمثلة ذلك �إعداد
العمالة املاهرة ،فغالب ًا ما يعمل يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية عمالة غري ماهرة ،ترتك امل�صانع ال�صغرية بعد
اكت�سابها املهارة �إىل امل�صانع الكبرية التي جتذبها بالأجور املرتفعة واملزايا الف�ضلى.

•

�أداة التدريب الذاتي :تعترب هذه املن�ش�آت مراكز تدريب ذاتية لأ�صحابها وللعاملني فيها ،بالنظر
ملمار�ستهم �أعمالهم با�ستمرار و�سط عمليات الإنتاج ،وحتملهم امل�س�ؤوليات التقنية والت�سويقية واملالية،
ما يحقق اكت�سابهم املزيد من املهارات واملعلومات واخلربات ،الأمر الذي ي�ؤهلهم لقيادة عمليات
ا�ستثمارية يف امل�ستقبل ،تفوق حجم م�ؤ�س�ساتهم احلالية ،ومن ثم فهي تعترب جماال خ�صبا خللق وتنمية
فئة املنظمني ،التي هي الأ�سا�س يف زيادة اال�ستثمارات الناجحة ،وتو�سيع فر�ص التنوع يف املقدرة
الإنتاجية.

•

تقدمي خدمة متميزة :لها طابع �شخ�صي ب�سبب قربها من امل�ستهلك� ،إذ ترتبط غالبية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية ارتباط ًا مبا�شر ًا بامل�ستهلك ،وذلك لوجود �سوق حمدود وعدد مميز من امل�ستهلكني ،ما ي�سمح
لها بالتعرف على عادات ال�شراء و �أمناط اال�ستهالك ،واالت�صال ال�شخ�صي بالزبائن والعمالء ي�ساعد
على دقة و�سرعة التعرف على االحتياجات وتبدالتها ،هذه املن�ش�آت تقدم �سل ّعا وخدمات لأ�صحاب
الدخول املنخف�ضة واملتو�سطة ب�صورة �أحجام وعبوات �صغرية لإ�شباع حاجاتهم الأ�سا�سية ب�أ�سعار
رخي�صة.

•

�إرتفاع جودة الإنتاج :بالنظر العتماد املن�ش�آت ال�صغرية على جماالت عمل متخ�ص�صة وحمددة،
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ف�إن �إنتاجها يت�سم يف الغالب بالدقة واجلودة ،لأن اجلودة والدقة هما قرينتا التخ�ص�ص وتركيز العمل،
(ذلك لأن العمل يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يعتمد على املهارة احلرفية) ،وت�صميم الإنتاج وفقا لأذواق
امل�ستهلكني وتبدالتها يف املدى الق�صري .ما ي�ساعد على وجود حوافز على العمل واالبتكار والتجديد
واال�ستعداد للت�ضحية وحتمل املخاطر والرغبة يف الإجناز وحتقيق اال�سم التجاري مع ال�شهرة ،ما ي�ؤدي
�إىل زيادة الربحية نتيجة زيادة حجم الأعمال واملبيعات.
•

ارتفاع معدل دوران الب�ضاعة واملبيعات و�أرقام الأعمال :حيث ميكن التغلب على طول فرتة
الإ�سرتداد لر�أ�س املال امل�ستثمر ،ويقلل بالتايل من خماطر اال�ستثمار الفردي فيها ،ومع ذلك ف�إن فر�ص
التو�سع والتجديد يف هذه املن�ش�آت تكون �ضعيفة ،لأن انخفا�ض حجم الربح املحقق فيها ي�ؤدي �إىل �ضعف
قدرتها على جتنيب جزء من الأرباح ،ي�ستخدم لإ�ضافة ا�ستثمارات جديدة للم�شروع� ،أو يخ�ص�ص
لإعادة بناء �أو جتديد امل�شروع ،ويعد ذلك عيبا جوهريا يف �آلية منو املن�شاءات ال�صغرية ،وخ�صو�صا
�أنها تعتمد على التمويل اخلا�ص والذاتي ملالكيها ،وتفتقد �إىل القدرة على
االقرتا�ض بدرجة ملمو�سة ،كما �أنها ال تعتمد على التمويل العام �أو احلكومي.

•

قدرة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة على التحكم يف القوى العاملة داخل
امل�ؤ�س�سة من اجلانب الكمي ،وكذلك قدرتها على تعديل الأجور.

•

تعترب التقنيات امل�ستخدمة يف �إطار ال�صناعات ال�صغرية ب�سيطة وغري مكلفة� ،إ�ضافة �إىل �أنها ت�ستخدم
مواد وخامات متوفرة حملي ًا ،وهذا ما ينا�سب حالة الدول النامية ،لأنه يجنب �إرهاق ميزانية العملة
ال�صعبة للدولة با�سترياد املواد التقنية ذات التكلفة العالية.

•

القدرة على االندماج يف الن�سيج االقت�صادي من خالل :تعدد الأن�شطة الناجتة عن تعدد
امل�ؤ�س�سات امل�ستحدثة.
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ريادة الأعمال وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
تعترب معظم الدرا�سات االقت�صادية املتخ�ص�صة �أن امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،هي املحرك والركيزة الأ�سا�س لتطوير
االقت�صاد الوطني وخلق تنمية م�ستدامة ،فهي تدعم التنمية االقت�صادية ،وتنه�ض بالأن�شطة الإنتاجية ،كما �أنَّ �أكرث
ال�شركات عابرة القارات بد�أت كم�ؤ�س�سات �صغرية .والدول املتقدمة اقت�صادي ًا تعري مثل هذه امل�ؤ�س�سات اهتمام ًا كبري ًا
كونها� ،صانعة التجديد واالبتكار و�صانعة فر�ص العمل ،وبالتايل حا�ضنة “ريادة الأعمال” و�أداتها .و�إىل جانب هذا كله
ف�إنَّ متلك امل�ؤ�س�سات يحقق التكامل بني الأن�شطة االقت�صادية ،ويح�سن من م�ستوى الدخل ويوفر اال�ستقرار ،وي�سهم يف
توزيع الأن�شطة وتنويعها.
تعود بدايات هذه املن�ش�آت �أو امل�ؤ�س�سات �إىل �أربعينيات القرن املا�ضي يف ال�صني ،و�إىل �أوائل اخلم�سينيات يف �أمريكا ،و�إىل
منت�صف �ستينياته يف اليابان ،وهي حتتل الريادة يف جمال تنظيم هذا القطاع على م�ستوى العامل ،كما تد ُّل الأرقام التي
�أوردناها �سابق ًا يف منت الن�ص.
هناك بني البعد التاريخي والزمني لن�شوء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وبروز مفهوم ريادة الأعمال ،تالزم ًا وتطابق ًا،
لأنَّ املفهومني يتطلبان واحدهما الآخر ،وي� ِّؤ�شران �إىل �أهمية اخلروج من نفق الرتكز والتمركز الر�أ�سماليني ،اللذين �سادا
يف �أوا�سط القرن الع�شرين ،وكانا �أحد �أهم �أ�سباب الأزمات االجتماعية واملعي�شية.
املوجه وال�شركات احلكومية ال�ضخمة اململوكة من الدول ،باتت امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
ففي نهاية ع�صر االقت�صاد َّ
خيار ًا يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ب�سبب التقدُّم التكنولوجي الهائل ،وحترير الأ�سواق ب�سبب العوملة ،عرف االقت�صاد العاملي �أجيا ًال جديدة من امل�ؤ�س�سات
التي ت�ستفيد من املميزات الوفرية يف احل�صول على املعارف ور�ؤو�س الأموال والدخول �إىل الأ�سواق الكبرية .هذه الأجيال
الرائدة من امل�ؤ�س�سات ،قامت على الإبداع واالبتكار التكنولوجي.
من هذا املنطلق ،ويف هذه الأجواء التناف�سية ال�شديدةَّ ،
تو�ضحت �أهمية منظومة العمل امل�ستخدمة ،والعاملة على تطوير
وحتديث مفهوم دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ورعايتها ،ويف هذا املجال تعترب �آلية حا�ضنة الأعمال ،التي َّمت ابتكارها يف
ال�سنوات الع�شرين الأخرية فاعلية وجناح ًا يف تنفيذ برامج القيمة االقت�صادية ،و�إيجاد فر�ص عمل جديدة.
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وجدت حا�ضنات امل�شروعات لتجنيب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة منزلقات الف�شل والإفال�س فهي حتت�ضن املبادرين
وال ُّرواد و�أ�صحاب الأفكار والر�ؤى وامل�شروعات التي تقدِّ م منتجات وخدمات جديدة ومتطورة ،تحُ دِ ُث تنمية م�ستدامة
متعدِّ دة الأهداف ،من تكنولوجية واقت�صادية يف املجتمعات التي تقام داخلها هذه احلا�ضنات .وتعمل احلا�ضنات
باختالف �أنواعها وتخ�ص�صاتها على �إيجاد �صور ذهنية للنجاح �أمام �أ�صحاب امل�شروع النا�شئ ،واملمار�سات التي توفرها
�إدارة احلا�ضنة مت ِّثل عام ًال جوهري ًا يف تنمية امل�شروعات اجلديدة بال�شكل الذي جعل بع�ض اخلرباء يطلقون عليها ت�سمية
“معهد �إعداد ال�شركات” ونحن يف م�شروعنا هذا� ،إذ نقوم بدور املحر�ض واحلا�ضن الأول لبلورة فكرة امل�شروع ،ف�إننا
ن�ساهم يف تفعيل مفهوم احلا�ضنات وتعميمه ،ا�ستيالد ًا لريادة الأعمال ،وبناء امل�ؤ�س�سات التي تلبي للطموح والر�ؤيا.
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املحور الرابع :امل�ؤ�س�سة والهيكل التنظيمي
يحدد الهيكل التنظيمي تق�سيم الأعمال بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة ( ،وقنوات التن�سيق) وت�سل�سل القيادة ،كما �أنه ينظم
العالقات داخل امل�ؤ�س�سة ويحدد م�س�ؤولياتها .وميكن قراءة مناذج الهيكل التنظيمي التالية:
الهيكل الوظيفي

م�شرتيات

رئي�س جمل�س الإدارة

مالية

ت�سويق

موارد ب�شرية

�إنتاج

�صيانة

بحوث وتطوير

وفيه يتم جتميع كل تخ�ص�ص وظيفي يف �إدارة واحدة ،فيكون هناك �إدارة مالية واحدة و�إدارة هند�سية واحدة و�إدارة
خمازن واحدة و�إدارة �صيانة واحدة .ولكن يعيب هذا النظام قلة املرونة ،و�سوء العالقة بني التخ�ص�صات املختلفة ،وطول
الهرم الوظيفي ،مبعنى �أن م�ستويات الإدارة كثرية� .أ َّما ميزته فهي اقت�صاديته ،لأننا ال نحتاج لأكرث من خمزن و�أكرث من
ور�شة … .بل كل �شيء مركزي .وي�ستفيد كذلك كل موظف من خربات زمالئه يف التخ�ص�ص ذاته ،لأنهم يعملون يف
الإدارة ذاتها �أو القطاع ذاته.
الهيكل القطاعي

رئي�س جمل�س الإدارة

قطاع منتج �أ

مالية

ت�سويق

�صيانة

قطاع منتج ب

�إنتاج

مالية

بحوث

ت�سويق

قطاع منتج ج

مالية

�صيانة

�إنتاج

ت�سويق

�صيانة

�إنتاج

بحوث

بحوث

وفيه يتم جتميع العاملني املخت�صني مبنتج معني �أو خدمة معينة يف قطاع واحد .مثال :م�صنع ينتج منتجني �أو له م�صنعني
(ا) و (ب) يتم تق�سيم ال�شركة �إىل قطاعني (�أ) و (ب) وكل قطاع يتبعه كل خدماته تقريب ًا من �إنتاج و�صيانة ومايل
وخمازن .الحظ �أنه مع ا�ستخدام هذا النظام ف�إنه قد يتم �أحيان ًا الإبقاء على بع�ض الإدارات مركزية مثل �إدارة املوارد
الب�شرية.
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رئي�س جمل�س الإدارة

الهيكل امل�صفوفـي

م�شرتيات

مالية

موارد ب�شرية

ت�سويق

�صيانة

�إنتاج

بحوث وتطوير

مدير �إنتاج �أ
مدير �إنتاج ب
مدير �إنتاج ج

وفيه يتم تق�سيم العاملني ح�سب الوظائف يف هيكل وظائفي ويتم اختيار م�س�ؤول عن كل منتج بحيث يكون �أي�ضا مدير ًا
لعاملني يف وظائف خمتلفة .بالطبع يف هذه احلالة قد يكون للموظف رئي�سان .مثال :م�صنع ينتج منتج (�أ) و (ب) فيعني
عال عن املنتج (�أ) و�آخر عن املنتج (ب) وهذا امل�س�ؤول يتبعه عاملني من �إدارات خمتلفة ( ،وكل منهم
م�س�ؤول ذو م�ستوى ٍ
له رئي�س �آخر يف �أدارته .عيب هذا النظام �صعوبة تنظيم العمل بالن�سبة للعاملني) ،الذين يتبعون رئي�سني ،لكنه يتميز
بجمع الكثري من مميزات التنظيميني الوظائفي والقطاعي
هناك �أ�شكال متعددة من الهياكيل التنظيمية كل واحد منها له ما مييزه ،وله نقاط �ضعفه.
فكيف نختار النظام الأن�سب؟ يتوقف ذلك على �أربعة �أمور �أ�سا�سية:
•
•
•
•

�أو ًال :طبيعة املتغريات التي ت�ؤثرعلى امل�ؤ�س�سة.
ثاني ًا :الإ�سرتاتيجية.
ثالث ًا :حجم امل�ؤ�س�سة.
رابع ًا :طبيعة العمل.

مث ًال �إذا كانت متغريات ال�سوق �سريعة جد ًا ،معنى هذا �أننا بحاجة �إىل مرونة �أكرث ،ما يحبذ الهيكل القطاعي� .أما �إذا
كانت طبيعة العمل ب�سيطة ومكررة ،فالهيكل الوظائفي �أف�ضل .و�إذا كانت �إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة تركز على التميز ،ت�شجع
بالتايل الإبداع ،عندها تكون املرونة عامل �أ�سا�سي ،وبالتايل يف�ضل الهيكل القطاعي� .إذا كان حجم امل�ؤ�س�سة كبري ًا ،ف�إنها
حتتاج �إىل قدر من القواعد ال�شكلية الثابتة يف التعامل ،وحتتاج يف الوقت نف�سه �إىل املرونة ،التي متكنها من املناف�سة مع
ال�شركات الأ�صغر حجما .قد يحدث �أن تتعار�ض هذه املحددات الأربعة ،وهذا يحتاج �إىل بع�ض التفكري الختيار الهيكل
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الأن�سب� .أما بالن�سبة للهيكل امل�صفويف فتظهر �أهميته يف ال�شركات الكبرية ،التي تعمل يف �أكرث من منطقة يف العامل� ،أو
تنتج العديد من املنتجات .ربطا املالحق ،بع�ض �أ�شكال الهياكل التنظيمية.

بع�ض خ�صائ�ص الهياكل التنظيمية
الهيكل التنظيمي الطويل والهيكل التنظيمي الق�صري
الهيكل التنظيمي الطويل :الهرم الوظيفي فيه يكون طوي ًال من الناحية
الر�أ�سية ،مبعنى �أن عدد طبقات املديرين كثرية .وطول الهيكل يجعل عملية اتخاذ
القرارات بطيئة.
الهيكل التنظيمي الق�صري :الهرم الوظيفي فيه يكون ق�صري ًا من الناحية الر�أ�سية .مبعنى �أن عدد طبقات املديرين
قليلة .هذا الهيكل يعطي م�س�ؤوليات وتفوي�ض �أكرث للمديرين ،ما ي�ساعد على �سرعة اتخاذ القرارات .ويف الوقت ذاته يكون
كل مدير م�س�ؤو ّال عن عدد �أكرب من املر�ؤو�سني .هذا الهيكل ينا�سب �أكرث امل�ؤ�س�سات املتو�سطة.
املركزية والالمركزية
املركزية ،تعني �أن ال�سلطات مركزة لدى جهة معينة يف امل�ؤ�س�سة .مبعنى ال�سلطات املعطاة للعاملني قليلة حتتاج القرارات
دائما �إىل مدير ذي م�ستوى رفيع العتمادها .مثال ذلك �أن تكون �سلطة اعتماد طلب �شراء قيمته �ضئيلة هي من اخت�صا�ص
رئي�س ال�شركة .املركزية جتعل القرارات بطيئة ولكن جتعل الرقابة �أف�ضل و غالب ًا ما يوجد هذا النوع يف الهيكل الوظائفي.
الالمركزية تعني �أن ال�سلطات موزعة على جميع م�ستويات الهيكل التنظيمي .مبعنى �أن لكل طبقة من املديرين �صالحيات
كبرية .مثال ذلك �أن يكون لكل مدير ميزانية حمددة .يتحكم فيها مبا يراه منا�س ّبا .الالمركزية جتعل القرارات �سريعة،
لكن الرقابة �أقل �شدة .وغالبا ما يوجد هذا النوع يف الهيكل القطاعي.
ال�شكلية
تعنى ال�شكلية �أن هناك قواعد دقيقة لكل عمل ،واحلرية املعطاة للعاملني قليلة .ال�شكلية هامة يف امل�ؤ�س�سات كبرية احلجم،
كي يتم التحكم يف امل�ؤ�س�سة ،ولكن هذا يجعل القرارات بطيئة ،ويقلل من القدرة على الإبداع.
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الهيكل امليكانيكي و الهيكل احليوي

الهيكل امليكانيكي (الآيل) قليل املرونة ،لكن الرقابة فيه �أكرث .يف�ضل هذا الهيكل يف حالة ا�ستقرار امل�ؤثرات
اخلارجية ،ويف الأعمال التي تتكرر بدون تغيري .يت�سم الهيكل امليكانيكي بال�شكلية واملركزية وطول الهرم الوظيفي.
الهيكل احليوي (الع�ضوي) يت�سم هذا الهيكل بالكثري من املرونة والالمركزية ،ولكن ذلك يقلل بالطبع من الرقابة.
هذا النوع ّ
يف�ضل يف حالة تغري امل�ؤثرات اخلارجية ب�سرعة ،وكذلك يف حالة ال�شركات التي ترغب يف �أن تكون خدماتها �أو
منتجاتها متميزة .يت�سم هذا الهيكل بالالمركزية والال�شكلية وق�صر الهرم الوظيفي.
هذا ب�شكل عام� ،أما فيما يخ�ص امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ف�أنها ال تعتمد على كثافة التنظيم املت�سم بالتعقيد
البريوقراطي ،الذي يتطلب م�ستويات متعددة ،كما جنده يف امل�ؤ�س�سات الكبرية ،والذي قد يكون عن�صر ًا معرق ًال حل�سن
التنظيم .كما �أن العامل يف امل�ؤ�س�سة الكبرية ال ي�شرتك يف حتديد �أهداف امل�ؤ�س�سة ،بينما الأمر عك�س ذلك يف امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية التي تتبع ّ
خططا وا�ضحة ،و�سيا�سات مرنة و�إجراءات عمل مب�سطة ،وتربز فيها العالقات ال�شخ�صية بني العاملني
ً
ً
ً
و�أ�صحاب املن�ش�أة ،وكذلك فيما بني العاملني �أنف�سهم ،و كثريا ما تكون هذه العالقات حمفزا فعليا للن�شاط الإنتاجي.
تتحقق يف املن�ش�آت ال�صغرية عالقات �شخ�صية مع املحيط اخلارجي والعمالء ،حيث يحافظ هذا النهج ،على �سوق
املن�ش�أة ،ويدفع بنموها خطوات �إىل الأمام.
باخت�صار �شديد يبتعد ،الهيكل التنظيمي يف امل�ؤ�س�سة ال�صغرية �أو املتو�سطة عن التخ�ص�ص يف الوظيفة الإدارية ،ويحر�ص
على االت�صاالت ال�شخ�صية القوية.
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ال�ضرائب كمفهوم وواجب

ال�ضرائب هي �أحد املوارد الأ�سا�سية للدولة ،وتكاد �أن تكون الوحيدة لتمويل موازنتها العامة ،وال�ضرائب مظهر هام من
مظاهر ال�سيادة ،ووحدها الدولة تتفرد فيها ،وتفر�ضها ب�إرادة القانون ،وت�ستعمل �سلطتها جلبايتها .وفر�ض ال�ضريبة هو
كاحلق يف �إ�صدار العملة ،و�إقامة العدالة ،وحفظ النظام.
من هذا املنطلق ميكن تعريف ال�ضريبة ،ب�أنها “اقتطاع جربي ،جتريه الدولة على موارد الوحدات االقت�صادية بق�صد
تغطية الأعباء العامة ،التي توزع بني الوحدات االقت�صادية طبق ًا للقانون ومدى عدالته.
وعلى هذا تكون ال�ضريبة من �أهم �سمات الدولة احلديثة ،ملا ت�ؤدي �إليه من و�ضع جانب من ن�شاط الفرد يف خدمة املجتمع،
دون �أن تلحق �ضرر ًا ،قد ي�ؤدي �إىل الت�أثري ال�سلبي على الإنتاج الوطني ،ولكي ت�ؤتي االلتزامات ال�ضريبية دورها ،على
احلكومة و�أجهزتها �أن تنجح يف ت�أدية واجباتها يف جمال اجلباية والتح�صيل ،لكن ال�س�ؤال الأ�سا�س يبقى :هل ب�إمكان
الأجهزة احلكومية �أن ت�ضطلع مبهمة اجلباية لوحدها وحتقيق املرجو من جراء ت�شريع ال�ضريبة؟ �أو بعبارة �أخرى“ :هل
وظيفة الأجهزة احلكومية هي القمع ال�ضريبي وتعظيم الغرامات؟ �أم يتعني على املواطنني التعاون مع الأجهزة احلكومية
يف ت�سهيل مهمة اجلباية والت�صريح دون حتايل �أو تهرب ،كي ال يفقدوا حقوقهم املواطنية على قاعدة الإخالل بالواجبات
املواطنية ،ويف طليعتها احرتام القانون ،ودفع ال�ضرائب امل�ستحقة ،وكذلك الدفاع عن الدولة ومواطنيها ،واحرتام حقوق
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الآخرين ،وحرياتهم ،وامل�شاركة يف االنتخابات ،وحتديد ال�ش�أن العام .لذا فااللتزام ال�ضريبي هو �أحد الواجبات الأ�سا�سية
يف ممار�سة املواطنية وال�شعور بها.
وعند القيام بهذا الواجب ي�ستحق املواطن احل�صول على حقوقه ،لي�س فقط يف عمليات م�شروطه� ،أي با�شرتاط �إحداها
الأخرى ،بل على قاعدة املواطنية واحرتام االنتماء.
لذا فال�ضرائب ،مفهوم اقت�صادي واجتماعي ومواطني ،تعر�ض للكثري من الت�شويه يف لبنان ،وبات ينظر �إليه ككلفة وعب�أ
�أ�ضافيني ،ال لزوم لهما ،و�إذا �أمكن التهرب منها ،يكون �أجدى و�أكرث ربحية ل�صاحب امل�شروع .هذه الروحية ال�سلبية التي
�سادت ،ب�سبب غياب م�شروع الدولة ومفهوم املواطنة ،يتبني بامللمو�س ،كم هي �سيئة هذه النظرة �إىل م�شروع الأعمال،
ولإعادة توزيع الدخل على امل�ستوى الوطني.
فعدا عن �أن ال�ضرائب ،هي م�صدر �أ�سا�سي خلزينة الدولة وموازنتها ،والتي من خاللها ،يجب القيام بتح�ضري وت�أمني
بيئة الأعمال واال�ستثمار ،من خدمات عامة وبنى حتتية ،فهي واجب مواطني كما قلنا ،ي�ؤمن الدخل لغري املنخرطني
مبا�شرة يف العملية الإنتاجية ،لكنهم يكونون �سياجها و�أدواتها ال�ضرورية .وبعيد ًا عن كل املفاهيم ال�سلبية ال�سائدة يف
االعتداء على “احليز العام” يف لبنان ،وعلى فكرة الدولة ،ف�إن قدرة �أي م�شروع جدي وبغ�ض النظر عن حجمه ،تتوقف
على قدرة الدولة على خلق فر�ص اال�ستثمار وحمايتها �أمني ًا واقت�صادي ًا ،هذه الوظيفة تتوقف بدورها على توفر املالية
العامة الراجحة �إيجاب ًا.
�إذن التبادل بني وظيفة الدولة وم�صلحة امل�شروع الفردي ،هو عالقة طردية و�إيجابية ،ي�ؤمن واحدها للآخر جناح ًا عرب
قناتي ال�ضرائب والإنفاق العام ،الذي يت�أمن من م�صدر ال�ضرائب.
لهذا كله ن�ؤكد يف دليلنا هذا ،على �أن من �أهم مقومات جناح امل�شروع الإطالع على القانون ال�ضريبي ال�ساري ،وااللتزام
به ،و�أي خلل يف النظام ال�ضريبي وترك فكرة �أن ال�ضرائب كلفة ال لزوم لها ،تذهب �إىل جيوب امل�س�ؤولني .حتى و�إن كان
هذا �صحيح ًا ،ف�إن مواجهته لي�ست بالتهرب ،بل باملطالبة �ضمن �أطر املجتمع املدين ،وبتبني م�شروع حماربة الف�ساد
والإف�ساد والر�شوة ،التي هي من �أكرث الأمرا�ض االجتماعية �إ�ساءة �إىل الأعمال وبيئتها ،و�إىل اال�ستثمارات وجدواها.
ومن موقع الإر�شاد �إىل ال�سلوك املواطني واالقت�صادي ال�صحيح ،ن�ؤكد على �أهمية حلظ واحت�ساب ال�ضرائب يف امل�شاريع
املنوي القيام بها ،واعتبار ذلك م�صلحة �شخ�صية ل�صاحب امل�شريوع وم�صلحة وطنية ،عليا ،وت�شرع العمل على العالقة
الإيجابية يف التبادل الداخلي واخلارجي.
من املفيد يف هذا الإطار ،اخت�صار الواجبات ال�ضريبية الأ�سا�س ،كما حلظتها امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف
لبنان ،على موقعها الإلكرتوين.
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الواجبات ال�ضريب ّية يف لبنان
�ضريبة على الدخل
مييز القانون بني الوظيفة اليومية وبني حتقيق الأرباح الناجتة عن عمل مهني �أو جتاري ،ويتم �إخ�ضاع الرواتب لل�ضريبة
على �أ�سا�س �سلم متحرك ،حيث ترتاوح ن�سبة �ضريبة الدخل ما بني  2و 20يف املئة .ويتكون الدخل الإجمايل من جمموع
الرواتب ،والبدالت ،واملداخيل ال�سنوية ،واملكاف�آت ،واملعا�شات التقاعدية واملنافع الأخرى .ويتم تطبيق �ضريبة الدخل على
املدخول ال�صايف .و للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع وزارة املالية.
ال�شركات امل�ساهمة وال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة
تخ�ضع ال�شركات امل�ساهمة وال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة لل�ضرائب التالية:
 %15على �أرباح ال�شركة.
 %5على الأرباح احلا�صلة نتيجة تطوير �أو بيع عقار.
اقتطاع �ضريبة بن�سبة  %10على جميع العائدات املت�أتية من �أ�صول ر�ؤو�س الأموال من لبنان ،وت�شمل هذه ال�ضريبة
ب�شكل خا�ص:
�أ�	-أن�صبة الأرباح املوزعة ،الفائدة والدخل على الأ�سهم.
ب -مكاف�آت املدراء �إ�ضافة �إىل املبالغ املدفوعة لهم كن�صيب من الأرباح.
ج -توزيع االحتياطي �أو الأرباح على �شكل �أ�سهم �إ�ضافية �أو �أي �شكل من الأ�شكال.
ال�شركات القاب�ضة
تعفى ال�شركات القاب�ضة من دفع:
• �ضريبة الدخل على الأرباح.
• �ضريبة الدخل على توزيع الأرباح.
تخ�ضع ال�شركات القاب�ضة لل�ضرائب التالية:
 %10على �سعر فائدة القرو�ض املمنوحة لل�شركات التي تعمل يف لبنان� ،إن كانت فرتة �سداد القر�ض �أقل من
•
ثالث �سنوات.
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•

� %10ضريبة على �أرباح ر�أ�س املال احلا�صلة من جراء بيع �أ�سهم �شركة قاب�ضة او ح�صتها يف �شركات متلكتها
ملدة تقل عن عامني.

•

 %10على املبالغ التي يتم جمعها من ا�ستئجار براءات االخرتاع وعلى احلقوق املحفوظة التي ميتلكها يف �شركة
لبنانية.

•

�ضريبة متدرجة على ر�أ�س املال واالحتياطات.

�شركات الأوف �شور
تعفى �شركات الأوف �شور من:
�أ-

ال�ضريبة على الأرباح.

ب-

ال�ضريبة على توزيع الأرباح.

ج-

ر�سوم الطابع على عقود العمل اخلارجية التي يتم توقيعها يف لبنان.

يتم �إعفاء ن�سبة  30يف املئة من الراتب الأ�سا�سي للموظفني الأجانب من ال�ضريبة.
وتخ�ضع ال�شركة لل�ضرائب التالية:
ً
ً
مليون لرية (حوايل  660دوالرا �أمريكيا) ك�ضريبة �سنوية ثابتة.
•
•

� %2ضريبة على الأرباح املت�أتية من بيع املوجودات غري املنقولة يف لبنان.

•

� %2إىل  %20على رواتب موظفي ال�شركة الذين يعملون يف لبنان.

•

�ضريبة القيمة امل�ضافة وتبلغ ن�سبتها  %10يف لبنان.
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املحور اخلام�س :لبنان وبيئة الأعمال
مع بدايات القرن الع�شرين ،حتول الإقت�صاد اللبناين من �إقت�صاد زراعي مع بع�ض
ال�صناعات احلرفية واخلدماتية �إىل �إقت�صاد تتنوع قطاعاته الإقت�صادية ،وال �سيما
القطاعات اخلدماتية منها كال�سياحة والتجارة وامل�صارف وخدمة الرتبية والتعليم
والطبابة والـت�أمني.
لقد �ساهم يف هذا التحول جمموعة من املتغريات الدولية والإقليمية� ،إ�ستطاع لبنان من
خاللها وب�سبب توفر بيئة �سيا�سية و�إقت�صادية مالئمة� ،أن يخطو خطوات هامة يف بناء دوره الإقت�صادي الإقليمي� ،إ�ضافة
�إىل ذلك ،كانت البنية التحتية عام ًال �إيجابي ًا يف �إ�ستقبال هذه التغريات ،والتفاعل معها عرب ت�شريعات و�أنظمة وقوانني
تخدم هذا الدور .قبل �سنوات احلرب ،كان لبنان يو�صف “ ب�سوي�سرا ال�شرق “� ،إذا هناك عوامل عديدة ت�ضافرت على
تنمية قطاعاته الإقت�صادية .ع�شية احلرب الأهلية يف العام  ،1975القطاعات اخلدماتية وال�سياحية ت�شكل حوايل %70
من الناجت املحلي الإجمايل ،مع تراجع ح�صة الزراعة يف الوقت نف�سه �إىل حوايل  ،%10والباقي كان للقطاع ال�صناعي
والبناء.
و�إذا كانت احلروب الداخلية واخلارجية املتوا�صلة ب�أ�شكال خمتلفة منذ  1975وحتى يومنا هذا ،قد �أثرت وغريت الكثري
من الطابع الإقت�صادي والدور املطلوب ،ومن التوزع والتنوع يف امللكيات وطبيعتها ،ف�إننا ن�ستطيع القول �أن ظاهرة التكثيف
العائلي مللكيات امل�ؤ�س�سات الكبرية واملرتكزة قد تغيرّ كثري ًا ل�صالح امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ت�شري املعطيات �إىل
�أنه حوايل  %90من امل�ؤ�س�سات ،تقوم بت�شغيل �أقل من ع�شرة عمال من �ضمنهم املالكني ،و�أقل من  %1لديها �أكرث من 100
عامل.
كان على هذا النوع من امل�ؤ�س�سات �أن يلعب دوراً كبرياً يف:
•

�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب.

•

حتقيق التوازن الن�سبي �إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا.

•

�إيجاد فر�ص ومعارف ومهارات جديدة.

•

التقليل من الآثار ال�سلبية للتنقل والنزوح الداخلي من الريف �إىل املدينة.

•

الت�شجيع على النزوح املعاك�س بهدف التنمية املتوازنة.
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غري �أن هذه الإيجابيات الكبرية واملعممة على جتربة امل�ؤ�س�سات الفقرية واملتو�سطة ،هناك عوامل م�ضادة تعوق �إنت�شارها،
منها.
•

الو�ضع ال�سيا�سي والأمني غري امل�ستقرين.

•

تراجع جتهيز البنية التحتية وعدم �إعادة ت�أهيلها.

•

تدهور �إداء اخلدمات العامة املالزمة لتن�شيط احلركة الأقت�صادية.

•

عدم الأهتمام اجلاد ب�إيجاد فر�ص م�شجعة للإقرتا�ض رغم تطور القطاع امل�صريف اللبناين.

•

عدم الرتكيز على امل�ؤ�س�سات الداعمة للتمويل (كفاالت) ،وتقدمي و�سائل انت�شارها وت�سهيل �أعمالها مع
البنوك امل�شاركة.

•

عدم ردم فجوة املعلومات بت�سهيل كلفة االت�صاالت وتخفي�ضها.

•

�ضعف ال�شفافية واملحا�سبة واملراقبة.

•

جتذر الوالدات احلزبية والطائفية يف االدارة اللبنانية ،و�شيوع حاالت الر�شوة والف�ساد ما ي�ؤخر كثري”ا من
�سرعة اجناز امل�شاريع وت�سهيل انطالقتها ،غري �أن هذه املناخات ال�سلبية غري امل�شجعة على اال�ستثمار ،نرى
عرب االهتمامات الدولية واالقليمية واملحلية ،ما يبدد ت�أثرياتها ال�سلبية ،ف�إ�ضافة اىل الأجواء الدولية الدافعة
واحلا�ضنة ملبادرات رواد الأعمال ،هناك اهتمام �إقليمي وت�أ�سي�س ملراكز تتبنى برامج دعم ،وتقوم بدرا�سات
وا�ستثمارات خلدمة تطوير مناخ اال�ستثمار يف لبنان ،كما وتعكف احلكومة اللبنانية رغم ال�صعوبات على
�إ�صدار قوانني وت�شريعات حت�ضن املبادرات الفردية لإن�شاء امل�شاريع.

•

قد ي�شكل لبنان طبيعة مالئمة لرواد الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك �إنطالقا” من نظامه
الإقت�صادي وتطور قطاعه امل�صريف ،واحلاجة الإقت�صادية ل�شكل التنمية الذي ت�ؤديه تلك امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة
�إىل التحويالت املالية العالية والتي و�صلت �إىل مليارات دوالر عام  ،2010والودائع املالية ال�ضخمة يف البنوك
والتي جاوزت عام  2009ثالثة �أ�ضعاف الناجت املحلي .هذا عدا عن الطبيعة التاريخية للبنانيني يف �سلوك
املغامرة امل�ضمونة على ال�صعيد التجاري ،والتي و�سمت اللبنانيني ب�صفات �أ�صبحت مو�ضع عدوى �إيجابية،
ناهيك عن الإنت�شار اللبناين الوا�سع يف املعمورة ،والذي يزود املقيمني مبعارف و�إمكانات هامة على هذا
ال�صعيد .يقال �أن غنى لبنان يف كادره الب�شري املقيم واملنت�شر ،واملطلوب توفر الظروف واملناخات احلا�ضنة
لهذه الكقاءات.
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•

ي�شكل هذا و�سي�شكل �أولوية مطلقة على برامج احلكومات ،مهما كانت حدة الإنق�سامات والإ�ساءات مل�شروع
بناء الدولة .فهي حقائق ال بد و�أن تثبت نف�سها يف م�سار التطورالإ�ضطراري للبنان.

•

من هنا نرى �أن بيئة الأعمال احلا�ضنة لطموح رواد الأعمال ،و�إن كانت بحاجة �إىل تطوير وحت�سني ،لكنها
تب�شر مب�ستقبل زاهر ،و�إحرتام ال�صعوبات �سمة من �سمات رواد الأعمال.

•

يبقى �أن ن�شري �إىل ال�ضريبة التي تلعب دور”احا�سما يف ت�شجيع ودعم امل�شاريع اخلا�صة والفردية ،كما
�أنها �أحد �أهم مقومات املواطنة التى يحتاج اليها لبنان كثري”ا يف ظل ظروفه ال�سيا�سية ال�صعبة ،وواجب
�إحرتامها وامل�ساهمة فيها ،ي�ساوي �أهمية الربحية واملردود للم�شروع اخلا�ص ،ال بل يفوقه خا�صة يف مراحل
البناء والتطوير.
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املحور ال�ساد�س :كيف يتحقق الإجناز؟
رغبته وتتوفر فيه ال�شروط الذاتية
واملو�ضوعية للنجاح .وللتدقيق
يف هذا االختيار ،يجب القيام
بدرا�سة �أولية للجدوى االقت�صادية
للم�شروع ،وو�ضع خطة عمل ،تقدم للهيئات املقر�ضة �أو الداعمة �أو املانحة ،ومبقدار ما تكون اجلدوى دقيقة يف معطياتها،
واخلطة �صحيحة يف م�سارها وت�صورها للخطوات املطلوبة ،يتحقق �شرط النجاح ،ويتجاوب من يتم التوجه �إليه من
�أجل الدعم �أو املنح ،هذا وقبل كل �شيء يتم �إر�ضاء رائد العمل و�صاحب امل�شروع ،حيث تتثبت قناعته �أو يعدل بها ح�سب
املقت�ضيات التي متليها املعطيات واملعلومات املتوفرة حول القطاع وامل�شروع وال�سوق.
خطة العمل:
�إن ت�أ�سي�س �أي م�شروع عمل يف �أي من القطاعات االقت�صادية ،ال يختلف ب�أي حال عن القيام بت�شييد بناء ،فكما يتطلب
ت�شييد الأبنية وجود خرائط ودرا�سات مف�صلة ،ف�إن املقوم الرئي�سي لنجاح �أي عمل �أو م�شروع اقت�صادي ،هو وجود
خطة عمل متقنة ومدرو�سة ب�شكل �صحيح ،بحيث يتم على �أ�سا�سها ت�أ�سي�س امل�شروع يف �أي قطاع يرغب فيه من قطاعات
ال�صناعة ،الزراعة ،التجارة� ،أو اخلدمات .فوجود خطة عمل متقنة ،قد ي�شكل الفا رق ما بني النجاح والف�شل لأي من
امل�شاريع �أو الأعمال� .إن خطة العمل هي التي �سوف تعطي تغطية كاملة للخطوط العري�ضة للم�شروع ،وفعالياته ،كما �أنها
تو�ضح الطريق الذي يجب على القائمني بامل�شروع �سلوكه ،من �أجل الو�صول �إىل الأهداف املرجوة .هذا عدا عن كون وجود
خطة عمل ودرا�سة جدوى من �أهم ال�شروط الأ�سا�سية للح�صول على تراخي�ص للم�شروعات اال�ستثمارية .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ف�إن خطة العمل ت�ساعد يف احل�صول على التمويل الالزم للم�شروع من البنوك التجارية ،لكونها قادرة على �إعطاء
فكرة وافية عن الت�صورات اخلا�صة بالعمل ،وعن الإجنازات وتوقعات الأرباح ،ما ي�ساعد املهتمني بتمويل امل�شروع على
اتخاذ القرار ب�سرعة �أكرب ودقة �أكرث.
املعلومات التي تت�ضمنها خطة العمل هي التي ت�شكل اللبنة الأ�سا�سية التي يرتكز عليها امل�شروع ،ويتحدد مبوجبها توقيت
اخلطوات الالزمة للقيام به ،والتي �سيتم على �أ�سا�سها قيا�س كفاءة ودقة التنفيذ عدا عن ذلك ،ف�إن خطة العمل �سوف
ت�شكل املرجع الأ�سا�سي ،والذي من خالله ي�ستطيع املدراء واملوظفون الرئي�سيني قراءة ت�صور �أ�صحاب امل�شروع لفكرة
العمل ،وفهم طريقة امل�شروع و�أهدافه .متام ًا كما هي اخلرائط ت�شييد الأبنية ،فخطة العمل اخلا�صة مب�شروع اقت�صادي،
ت�شكل املرجع الأ�سا�سي ،الذي يرتكز عليه بناء امل�شروع الناجح.
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هكذا ،وقبل �صياغة خطة العمل ،ال بد من توافر املعلومات واملعطيات التي تقدمها اجلدوى االقت�صادية ،لذا نقوم
بخطوة حت�ضري معلومات اجلدوى االقت�صادية على الأ�س�س الآتية:
اجلدوى االقت�صادية :هي عبارة عن عملية جمع املعلومات عن م�شروع مقرتح ،ومن ثم حتليلها ملعرفة �إمكانية التنفيذ،
وتقليل املخاطر وربحية امل�شروع .وبالتايل يجب معرفة مدى جناح هذا امل�شروع �أو خ�سارته مقارنة بال�سوق املحلي
واحتياجاته.
من هنا يجب عمل درا�سة لل�سوق املحلي
من حيث احتياجاته ومتطلباته ،وذلك
بدرا�سة العنا�صر التالية:
درا�سة ال�سوق.
•
الدرا�سة الفنية.
•
الدرا�سة املالية.
•
ولعمل �أي جدوى اقت�صادية ،ينبغي على �صاحب العمل الأخذ بعني االعتبار النقاط واخلطوات التالية:
•

•
•

•
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�أو ًال :على(�صاحب�/أ�صحاب) امل�شروع معرفة الأمور التالية حول �أنف�سهم قبل البدء بتنفيذ امل�شروع ،وهي:
ما هي اخلربات واملهارات التي ميتلكونها وتخدم امل�شروع؟ ما هي الدوافع ال�شخ�صية التي �ست�ضمن جناح
امل�شروع؟ ما هي امل�ؤهالت ال�شخ�صية التي ت�ساعد على قيادتك امل�شروع؟ وبالتايل يجب معرفة الأ�شخا�ص
امل�شاركني واملهارات التي ميتلكونها (مهارات االت�صال ،الت�صميم ،الإ�شراف ،التنظيم ،الريا�ضيات،
وغريها) كما يجب معرفة ال�صفات التي يتحلون بها مثل ( التعاون ،اللباقة ،ال�صدق ،احلما�سة للعمل ،الدقة
يف املواعيد والعمل ،بذل اجلهد املنا�سب للعمل وغريها) ،ومعرفة اخلربات ال�سابقة وامل�ستوى التعليمي.
ثاني ًا :درا�سة ال�سوق من حيث :ما هي خ�صائ�ص �سوق ال�سلعة .كم هي احل�صة املتوقعة من ال�سوق .كيف
ميكن بيع ال�سلعة و�سعرها ،بحيث ت�صل �إىل ح�صة من ال�سوق.
ثالث ًا :درا�سة فنية للم�شروع من حيث؛ ما هي الأ�صول الثابتة التي �سيحتاجها امل�شروع؟ ما هي متطلبات
�إنتاج ال�سلعة؟ ما هي مراحل �إنتاج ال�سلعة؟ وبالتايل يجب معرفة املوقع املقرر للم�شروع ،توفر املياه والكهرباء،
املوا�صالت ،معرفة مدى احلاجة �إىل الآالت واملعدات الثابتة� ،أجور العمال ومراحل الإنتاج وغريها من الأمور
املتعلقة بالنواحي الفنية.
رابع ًا :درا�سة مالية للم�شروع ،من حيث :هل فكرة امل�شروع مربحة �أم ال؟ من �أين �سنح�صل على النقود؟ ما
هي تكلفة امل�شروع املالية؟

وبالتايل يجب حتديد التكلفة الكلية للم�شروع ،والربح ال�شهري والإجمايل ،عن طريق احت�ساب الكلفة والعائد.
•
•
•
•

•
•

اخلطوة الأوىل :اخرت �سلعة �أوخدمة تبيعها ،وهنا ال بد من الإ�ستطالع والتفكري والنقا�ش حول فكرة
امل�شروع املنا�سبة ،والتي تبدو جمدية من حتليلها والت�أكد منها ،عندها نقرر �أي م�شروع يجب درا�سته وعمل
جدواه الإقت�صادية.
اخلطوة الثانية :معرفة ما �إذا كان النا�س �سي�شرتون ال�سلعة �أم ال ،وهي اخلطوة الثانية على طريق الت�أكد
من �صحة امل�شروع وجدوى فكرته املطروحة .التعرف على احتياجات الزبائن املحتملني �أو احلقيقيني ،وكذلك
ال بد من الت�أكد والدرا�سة؛ ما �إذاكان النا�س �سي�شرتون مانخطط نحن لبيعه يف ال�سوق املحتمل.
اخلطوة الثالثة :معرفة كيف �سيعمل امل�شروع ال�صغري ،حيث �أنه من ال�ضروري اتخاذ قرار مدرو�س حول
كيفية ت�شغيل امل�شروع ،ودرا�سة طبيعة احلال حول امل�شروع وطريقة ت�شغيله.
اخلطوة الرابعة :احت�ساب تكاليف امل�شروع ،ومعرفة �أنواع التكاليف وح�سابها ،و�أخذها بعني الإعتبار عند
جتهيز وعمل درا�سة اجلدوى ،وتنق�سم التكاليف �إىل نوعني:
تكاليف ثابتة :مثل (الرواتب ،املحالت ،ت�أمينات العمال ،والإ�ستهالك)
		 o
تكاليف متغرية :مثل (املواداخلام ،الأجور ،ال�صيانة ،الوا�صالت ،م�صروفات
		 o
الكهرباء ،واملياه ،واملحروقات).
			
اخلطوة اخلام�سة :تقدير دخل امل�شروع من البيعات ،تقدر الكمية التي ميكن بيعها من خالل امل�شروع
خالل فرتة زمنية معينة و�سعرها عند البيع.
اخلطوة ال�ساد�سة :قرر هل فكرة امل�شروع جيدة ،وهنا ال بد من اتخاذ القرار حول فكرة امل�شروع ،لذا ال
بد من �س�ؤال �أنف�سنا الآتي:
ما هو حجم �أرباحنا من امل�شروع؟
		 o
كيف ميكن ح�ساب الأرباح والتدفق النقدي؟
		 o
ما هي الفوائد الأخرى الهامة؟
		 o
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خطة العمل املكتوبة
يد َّون على الغالف اخلارجي �أو ال�صفحة الأوىل:
خطة م�شروع ...
ا�سم امل�شروع
ال�شعار �إن وجد
�أ�سم �أو �أ�سماء �أ�صحاب امل�شروع.
تاريخ الإعداد للخطة
ثم يف ال�صفحة التي تلي :تدوين الفهر�س الذي �سيت�ض َّمن ما كتب يف اخلطة مع ذكر �أرقام ال�صفحات.
َّثم نبد�أ يعر�ض عنا�صر خطة العمل ،التي ت�شرتك فيها معظم الدرا�سات.
تقرير ما �إذا كانت فكرة امل�شروع جيدة �أم ال؟
�إذا كانت الفكرة جيدة ،نبد�أ بتح�ضري خطة العمل ،و�إذا كانت غري جيدة تلغي الفكرة الأوىل ،ونبحث عن فكرة م�شروع
�أجدى و�أجنح .ملاذا عليك �إعداد درا�سة اجلدوى ،لأن اجلدوى هي التي ت�ساعدك للح�صول على قر�ض لتمويل م�شروعك
من م�ؤ�س�سة التمويل املالية ،لذا عليك �أن تبني لهم �أن امل�شروع جمد ،و�أن لديك املوارداملالية املطلوبة ،و�أن لديك املهارات
واخلربات الكافية.
�أو ًال  -امللخ�ص التنفيذي
امللخ�ص التنفيذي اجليد يو ِّلد �إح�سا�س ًا متعاظم ًا ،يجعل امل�شروع جدير ًا باالهتمام.
ي�صمم امللخ�ص لال�ستحواذ على اهتمام �صانعي القرار ،لذا يجب �أن يت�ضمن ملحة عامة �سريعة عن �أهم جوانب امل�شروع،
ويتعني عليه �أن ي�سلط ال�ضوء على املنتج �أو اخلدمة ،والإفادة �أو القيمة التي �سيحققها عمالء امل�شروع املفرت�ضون ،وحتديد
الأ�سواق ذات ال�صلة ،واملتطلبات املالية ،والعائد املتوقع على اال�ستثمار.
ينظر ممولو امل�شاريع قبل كل �شيء �إىل امللخ�ص التنفيذي ،مع �أنهم يف العادة يت�صفحونه �سريع ًا ،من امل�ؤكد �أن جودة
امللخ�ص لن حتملهم غالب ًا على اال�ستثمار يف امل�شروع� ،إ َّال �أنهم قد يبتعدون �أي�ض ًا عن اال�ستثمار� ،إذا مل يكن امللخ�ص
�إقتناعهم ،ب�أن مقدم امل�شروع ملم بجميع جوانبه ،من خالل التو�صيف الوا�ضح واملو�ضوعية والدقة ،بطريقة ي�سهل فهمها
تف�صيل ممل وتعقيدات فنية .لذا من ال�ضروري �إعداد امللخ�ص التنفيذي بكل عناية.
دون
ٍ
امللخ�ص التنفيذي عن�صر م�ستقل من عنا�صر خطة امل�شروع ،فال يجوز اخللط بينه وبني مقدمة فكرة امل�شروع على �صفحة
العنوان ،يجب النظر بعني ناقدة �إىل امللخ�ص – مرار ًا وتكرار ًا – خا�صة بعد االنتهاء من جميع اجلوانب الأخرى يف خطة
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امل�شروع .ويجب احلر�ص ال�شديد على �أن يتمكن قارئ امللخ�ص من فهمه يف فرتة ال تتجاوز الدقائق الع�شر .وال ب�أ�س من
�إ�ست�شارة من لديهم اخلربة واملعرفة يف الأ�س�س الفنية والعلمية للم�شروع.
ما الذي يجب �أن يت�ضمنه امللخ�ص التنفيذي؟
•

فكرة امل�شروع ،و�إىل �أي حدٍّ يتحقق فيه �شرط االبتكار.

•

حتديد العمالء املرتقبني.

•

القيمة والإفادة التي �سيحققونها من التعامل مع �سلعة امل�شروع �أو خدمته .مبعنى �آخر تعداد الفوائد واملميزات
اخلا�صة بامل�شروع.

•

حجم ال�سوق الذي �سيتم التوجه �إليه ،ومعدل منوه املتوقع واجتاهاته.

•

املناف�سة ،ومن يقوم بها ،وحجم قدرتهم وح�ص�صهم من ال�سوق.

•

الأ�شكال والأ�ساليب التطويرية املطلوبة من امل�شروع.

•

تقدير حجم اال�ستثمار املطلوب.

•

الأهداف البعيدة املو�ضوعة من ِقبل �صاحب امل�شروع.

بعد هذا التو�صيف املخت�صر ،يجب االنتقال يف امللخ�ص �إىل امل�ستوى الثاين ،واملتعلق بتقدير:
االحتياجات املالية للم�شروع ،وم�صادرها املحتملة من القرو�ض ومن احل�ساب اخلا�ص.
•

املبيعات املحتملة والكلفة املتوقعة والأرباح التي ميكن حتقيقها.

•

ت�أكيد اخلطوة املهمة التي يتعني حتقيقها للو�صول �إىل الهدف.

•

حتديد قنوات التوزيع التي �ست�ستخدم.
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•

نوع ال�شراكات املحتملة.

•

الفر�ص واملخاطر التي قد تواجه امل�شروع.

•

تعيني امللكية الفكرية يف االبتكار والفكرة التطويرية.

بعد ذلك ،من املفيد جداً اخت�صار الأفكار التالية:
•

نتائج خطة امل�شروع ،وتف�صيل االحتياجات املالية.

•

طبيعة املهام الإدارية والوظيفية وتوزيعها ،وم�ؤهالت الأ�شخا�ص الذين �سيتحملونها ويقومون بها.

•

الطاقة الإنتاجية املطلوبة.

•

كيفية تنظيم عملية تنفيذ امل�شروع.

•

حتديد اخلطوات العملية التي �ستلي اخلطة.

بعد هذا االخت�صار يف امللخ�ص التنفيذي ال�شامل ملختلف مراحل خطة العمل ،من املفرت�ض العودة �إىل تف�صيل كل عن�صر
من عنا�صر اخلطة.
ثاني ًا :ال�سوق واملناف�سة
ميثل الفهم ال�شامل والعميق لل�سوق واحتياجاته الأ�سا�س الرا�سخ لكل م�شروع ناجح ،فتحديد ال�سوق وقابليته
ال�ستخدام املنتج �أو اخلدمة ،هو ما يقرر �إذا كان امل�شروع �سينجح و�إىل �أي مدى ،لذا:
املطلوب معرفة القطاع الذي �سينتمي �إليه امل�شروع ،وبالتايل و�صفه تف�صيل ّيا عرب ت�أكيد مالحمه اخلا�صة و�سماته و�صفاته.
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حتديد حجم القطاع وال�سوق واجتاهات النمو امل�ستقبلية ،هل هناك من عوامل قد ت�ؤثر فيه؟ (كالعوامل ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية واجلغرافية).

قد يكون احل�صول على البيانات اخلارجية الالزمة لتحليل العوامل العامة امل�ؤثرة �سه ًال ومتوفر ًا ،لكن يجب متتع �صاحب/
�أ�صحاب امل�شروع بالروح الإبداعية للتدقيق بامل�صادر املتاحة ،مبا يف ذلك املطبوعات االقت�صادية ،واالنرتنت و�أدلة
القطاع من مكاتب الإح�صاء وغرف التجارة ومكاتب براءات االخرتاع ،وبنوك املعلومات واال�ستبيانات ،وقواعد البيانات،
واملقابالت ،ومن املفيد �أحيان ًا �إجراء ات�صاالت خا�صة ،ت�سهي ًال للو�صول �إىل اال�ستنتاجات ال�شخ�صية ال�صحيحة ،وعند
و�ضع التقديرات يجب مراعاة ما يلي:

•

و�ضع الأ�س�س الرقمية الرا�سخة ،والتي ميكن التحقق منها ب�سهولة.

•

التفكري ب�شكل منطقي ومرتابط.

•

مقارنة امل�صادر ،لت�أكيد احلقائق.

بعد التو�ضيحات العامة ،يجدر اختيار �شريحة امل�ستهلكني الذين �سيتوجه �إليهم املنتج �أو اخلدمة ،وللو�صول �إىل هذا
يجب حتديد:
•

املوقع :البلد ،املدينة �أو القرية ،وتقدير الكثافة ال�سكانية.

•

االعتبارات ال�سكانية :العمر ،اجلن�س ،الدخل ،املهنة ،حجم ال�شركة.

•

�أ�سلوب احلياة ،هل هو مواكب للتطورات التقنية �أم متعار�ض معها؟

•

عدد مرات ا�ستخدام املنتج وطبيعة اال�ستخدام.

•

عادات ال�شراء ،هل يف�ضلون عالمات جتارية معينة� ،أم اعتبارات ال�سعر هي الأ�سا�س.
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ويجدر بعد هذا التق�سيم والتو�ضيح لل�سوق ،تقدير عائدات املبيعات املحتملة خالل فرتة حمددة لل�شريحة الواحدة،
�آخذ ًا بعني االعتبار �إ�سرتاتيجية املبيعات و�سلوك امل�ستهلكني ،وما �إذا كان من ال�ضروري اعتماد الأ�سعار املتهاودة مقارنة
باملنتجات املماثلة.
بعد معرفة ال�سوق ،يجب االنتقال �إىل حتديد املناف�سني عرب التايل:
•

و�صف كل مناف�س بالتف�صيل (ن�سبة احل�صة و الفئة التي ي�أخذها من ال�سوق ،مميزات املنتج الذي ينتجه ؛
مميزات خدمته كيفية ت�سويقها� ،أماكن بيعه و�سعره ،الفئة ال�سكانية التي ي�ستهدفها).

•

نقاط القوة وال�ضعف لدى املناف�سني ،ولكي يتم ذلك ،يجب تبيان احل�صة من ال�سوق ،ومقارنة �أ�سعارهم
بالكلفة ،ومدى تنوع املنتج �أو اخلدمة .وعلى �ضوء ذلك ميكن معرفة القدرة املتوافرة عند �صاحب امل�شروع
مقارنة باملناف�سني.

•

الإجابة عن �أ�سئلة ،ما الذي يدفع امل�ستهلك لتف�ضيل هذا املنتج �أوذاك ،هل هو ال�سعر؟ اجلودة؟ اخلدمة؟
املاركة التجارية؟ ...الخ.

•

يجب �أن تكون الفائدة التي �سيحققها امل�ستهلك من ا�ستخدام املنتج اجلديد ذات �أهمية ملحوظة مبا�شرة
ورا�سخة يف الذهن ،وكذلك امليزات اجلديدة بينة مقارنة مع املنتجات املناف�سة.

•

نظر ًا �إىل �أن التميز بالغ الأهمية لتحقيق النجاح يف ال�سوق ،وبالتايل جناح امل�شروع على املدى الطويل ،يجب
العمل املكثف لإظهار التميز و�إ�ستطالع �آراء امل�ستهلك ودرا�سة م�ستوى ر�ضاه.

على �ضوء ما �سبق ،نورد �أ�سئلة قد ت�ساعد يف احل�صول على املعلومات ال�ضرورية للبنود �أعاله:
•

كيف؟ وما هي العوامل احلا�سمة للنجاح يف قطاع امل�شروع؟

•

ما الدور الذي تلعبه االبتكارات والتطورات التقنية؟

•

كيف يق�سم ال�سوق �إىل �شرائح؟
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•

ما هو حجم ال�سوق بالن�سبة لكل �شريحة؟ الآن ويف امل�ستقبل (ب�شكل تقديري)

•

ما هي جمموعات امل�ستهلكني الذين �سيتوجه �إليهم امل�شروع؟

•

من هم املناف�سون الذين يقدمون منتجات/خدمات م�شابهة؟

•

ما هي التطورات اجلديدة ،التي ميكن توقعها من جانب املناف�سني؟

•

�إىل �أي مدى ميكن مليزة امل�شروع �أن ت�ستمر؟

•

ما هو حجم ال�سوق (القيمة والكمية) املتوقع لكل �شريحة من �سوق منتجات امل�شروع على مدى ال�سنوات
اخلم�س القادمة؟

•

ما هي ح�صة امل�شروع ال�سوقية من كل �شريحة
منف�صلة؟

•

ما هي العوائق �أمام دخول ال�سوق؟ وكيف ميكن
التغلب عليها؟

•

ما هي احل�صة ال�سوقية للمناف�سني يف كل واحدة
من �شرائح ال�سوق؟

•

ما هي املجموعات التي يتوجه �إليها املناف�سون؟

•

ما هي قنوات التوزيع التي ي�ستخدمها املناف�سون؟

•

كيف �سيكون رد فعل املناف�سني عند دخول امل�شروع اجلديد �إىل ال�سوق؟

•

ما هي نقاط ال�ضعف ونقاط القوة للم�شروع وللمناف�سني؟
مالحظة :ربط ًا يف امللحق� ،سنقدم جدو ّال للمناف�سني ت�سمح تعبئته
باملعلومات ،تقدير حجم وقيمة املناف�سة.
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ثالث ًا  -الت�سويق واملبيعات:
ت�شكل �أن�شطة الت�سويق واملبيعات املخططة بعناية عنا�صر رئي�سية لفكرة م�شروع مقنعة .هذه الأن�شطة حتتاج �إىل و�صف
دقيق للمهمات اخلا�صة ب�إطالق امل�شروع يف ال�سوق ،والت�سويق ،والإجراءات املخططة لتعزيز املبيعات.
لذا ف�إن اخلطة الت�سويقية لأي م�شروع هي نافذة جدية لتحقيق �أهداف امل�شروع ،و�إي�صاله �إىل غاياته.
يف الواقع هناك ثالثة �أنواع من امل�شاريع ،تلك التي جتعل الأ�شياء حتدث ،وتلك التي تراقب الأ�شياء وهي حتدث ،وتلك التي
تتعجب مما يحدث� .إن خطة الت�سويق هي حا�ضنة النوع الأول�“ ،أي جعل الأ�شياء حتدث”.
يتكون الهيكل العام الذي ميثل النقاط الأ�سا�سية خلطة الت�سويق من املنتج/اخلدمة ،وال�سعر ،واملكان ،والعر�ض الرتويجي.
ال ب َّد �أن الفكرة الأ�سا�سية اخلا�صة باملنتج� ،أعطت �صاحب امل�شروع ت�صور ًا وا�ضح ًا عن خ�صائ�صه ،وبعد حتليل �إحتياجات
ال�سوق ،يكون تقييم ما �إذا كان املنتج يلبي حق ًا تلك االحتياجات� ،أو ميكن تقدير �إىل �أي مدى قد يتطلب تعدي ًال ،وهذا يطرح
�س�ؤا ًال ،ما �إذا كان املنتج واحد ًا جلميع ال�شرائح االجتماعية؟ �أم يجب تعديله ليلبي حاجات �أكرث ال�شرائح الإجتماعية؟

درا�سة ال�سعر املمكن لل�سلعة:
�إن احل�صول على �سعر حمدد يعتمد على مدى ا�ستعداد امل�ستهلك لدفع ال�سعر املطلوب ،الأمر الذي قد يتعار�ض مع معادلة
ال�سعر والتكلفة ،بالطبع ميثل ال�سعر عام ًال هام ًا ،ولكن معدل التكلفة �إىل ال�سعر ي�صبح جوهري ًا ،فقط عندما يكون ال�سعر
املطلوب �أقل من التكلفة خالل امل�ستقبل املنظور .يف هذه احلالة ،ين�صح باخلروج من امل�شروع ب�أق�صى �سرعة ممكنة.
يعتمد اختيار �إ�سرتاتيجية الت�سعري على الهدف ،هل املطلوب اخرتاق ال�سوق ب�سرعة من خالل �سعر منخف�ض ،حتقيق �أعلى
عائد ممكن من البداية (�إ�سرتاتيجية جني الأرباح).
ال�شركات اجلديدة تطبق عاد ًة �إ�سرتاتيجية جني الأرباح لأ�سباب وجيهة منها:
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•

تقدمي املنتج اجلديد على �أنه �أف�ضل من اخليارات ال�سابقة ،ما يجعل
ال�سعر الأعلى مربر ًا.

•

الأ�سعار الأعلى ت�ؤدي عادة �إىل هوام�ش ربح �أكرب ،وتتيح للم�شروع اجلديد
متويل منوه.

•

من �أجل �إر�ساء معيار جديد.

يف بع�ض احلاالت من املفيد �إتباع �إ�سرتاتيجية االخرتاق:
•

تكاليف ثابتة مرتفعة :ال�شركات التي لديها تكاليف ثابتة مرتفعة ت�ضطر �إىل العثور على جمهور
م�ستهلكني وا�سع ب�أ�سرع ما ميكن لت�صبح التكاليف مربرة.

•

املناف�سة :يف حال املناف�سة ال�شديدة ،ف�إن �إ�سرتاتيجية االخرتاق هي الطريقة الف�ضلى لال�ستحواذ على
ح�صة كبرية من ال�سوق .طبع ًا مثل هذه احلاالت تطرح �س�ؤا ًال ،حول ما �إذا كان نوع ن�شاط امل�ؤ�س�سة ينا�سب
حركة ال�سوق وخيارات العمالء.

•

املكان :يجب �أن يكون مكان امل�شروع قريب ًا من امل�ستهلك ،ميكن الو�صول �إليه ب�سهولة .مع �أن هذا الأمر يبدو
ب�سيط ًا وبديهي ًا يف ظاهره ،لكنه يتطلب معرفة طريقة توزيع املنتج اجلديد ،وعرب �أي قنوات توزيع ميكن
تو�صيله .يت�أثر اختيار قناة التوزيع بعوامل عدة مثل عدد امل�ستهلكني املحتملني هل ه�ؤالء امل�ستهلكون �أفراد ًا �أم
�شركات؟ هل يتطلب احلديث �شرح ًا وتو�ضيح ًا لطبيعته ومميزاته ؟ هل ال�سعر هو يف نطاق ال�سعر الأدنى �أم
الأعلى؟ هل �سيتم توزيع املنتج �شخ�صي ًا وبو�سائل امل�شروع املتاحة� ،أم �ستتوىل جهة متخ�ص�صة عملية التوزيع
؟ ميكن ت�صنيف عملية التوزيع على �شكلني :توزيع مبا�شر �أو متعدد القنوات .لقد �ساهمت التطورات التقنية
خالل ال�سنوات املا�ضية يف تنويع قنوات التوزيع من هذه القنوات:

•

عرب جتار التجزئة امل�ستقلون ،با�ستخدام مواقع عر�ض متميزة على الرفوف ،ولكي يتم هذا ،ال ب َّد �أن
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يكون عائد املنتج جمزي ًا حتى يدرجه جتار التجزئة يف قوائم ب�ضائعهم.
•

عرب جتار اجلملة :ميكن لتاجر اجلملة الذي يتمتع بعالقات مع جتار التجزئة� ،أن يتوىل هذا الن�شاط،
ما ي�ساعد يف حت�سني معدالت االنت�شار ،وتقلي�ص تكاليف التوزيع ،لكن جتار اجلملة يطلبون ح�سم ًا لقاء
جمهودهم ،وهذا يدخل يف عداد حتديد ودرا�سة ال�سعر .عدا ما ذكرناه ،هناك قنوات �أخرى ،كاملتاجرة
املبا�شرة �أو ن�شر مندوبي مبيعات �أو عرب الربيد واالنرتنت .لكل خيار كلفة ما ،تدخل يف ال�سعر ،وت�ؤثر على
املناف�سة وعلى �سيا�سة املبيعات .يجب �أن يكون اخليار دقيق ًا ،وغري مرجتل.

•

الرتويج :قبل �أن يتمكن امل�ستهلكون املحتملون من تقدير املنتج ،ال بد �أن ي�سمعوا به �أو ًال ،ولتحقيق ذلك،
يجب الإعالن جلذب االنتباه �إىل املنتج ( ،والتعريف به ،وزرع االقتناع والثقة فيه .هذه هي الأهداف الأ�سا�سية
من الإعالن� ،إذ يتعينّ عليه �شرح القيمة التي يقدمها املنتج �إىل العمالء ،و�إقناع امل�ستهلكني ب�أن املنتج ،يلبي
حاجتهم ب�شكل �أف�ضل من احللول البديلة �أو املناف�سة) .وهناك طرق عديدة ت�سرتعي اهتمام امل�ستهلك:
o

الإعالن التقليدي :ال�صحف ،واملجالت ،واملطبوعات التجارية ،والإذاعة ،والتلفزيون،
و�شا�شات ال�سينما.

o

الت�سويق املبا�شر :الربيد املبا�شر لعمالء خمتارين ،والت�سويق عرب الهاتف ،واالنرتنت.

o

العالقات العامة :ن�شر مقاالت حول املنتج �أو ال�شركة يف الإعالم املطبوع ،مكتوبة من �صاحب
امل�شروع �أو من �صحفيني خمت�صني.

o

املعار�ض والأ�سواق التجارية.

o

زيارات امل�ستهلكني.

الإعالن مرتفع التكلفة ،لذا يجب ا�ستخدامه بال�شكل الأمثل .واحت�ساب كلفته بدقة و�إختيار الر�سالة الإعالنية وفق ًا لذلك.
من الأكيد �أن الإعالن املركز يحقق �أف�ضل النتائج.
هذا العر�ض يو ِّلد �أ�سئلة هامة حول الت�سويق واملبيعات ،نوردها لت�سهيل احل�صول على املعلومات �أعاله
•
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ما هو �سعر املبيع النهائي (التقريبي)؟

•

ما هي املعطيات التي ت�ستخدم لتحديد �سعر املبيع النهائي؟ ما هو هام�ش الربح؟

•

ما حجم املبيعات وعائداتها؟

•

ما هي املتطلبات (عدد املوظفني ،امل�ؤهالت ،والتجهيزات) التي يجب �أن يلبيها امل�شروع لتطبيق �إ�سرتاتيجيته
الت�سويقية؟

•

كيف �سيتم توزيع حجم املبيعات ونتائج الت�شغيل بني قنوات التوزيع املختلفة (ب�شكل تقديري)؟

•

ما هي احل�صة من ال�سوق التي تخطط لال�ستئثار بها عرب كل واحدة من قنوات التوزيع؟

•

ما هي النفقات؟ عند الإطالق ،والحق ًا؟

•

ما ال�سعر الذي �سيطلب للمنتج اخلدمة ن�سبة �إىل كل جمموعة مق�صودة؟ وما هي قناة التوزيع؟

•

ما هي �سيا�سات الدفع التي �ست�ضعها؟
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رابع ًا  -نظام عمل وهيكلية امل�شروع
“لقد وجدت امل�ؤ�س�سات لتتيح للأفراد العاديني القيام ب�أمور فوق العادة” من هذه الأمور؟
نظام العمل:
تـت�ألف كل مهمة يف �أي م�شروع من عدد من الأن�شطة امل�ستقلة .وعندما يتم متثيل هذه الأن�شطة ب�شكل منهجي ،مع الأخذ
بعني االعتبار العالقة الع�ضوية لكل منها بالآخر .ف�إننا نح�صل على نظام عمل تام للم�شروع .ويو�ضح نظام العمل ب�شكل
تف�صيلي الأن�شطة الالزمة لتح�ضري املنتج النهائي و�إي�صاله �إىل خوامته.
هيكلية امل�شروع:
ينبغي� ،إىل جانب نظام العمل ،الأخذ يف االعتبار عدد ًا من امل�سائل التنظيمية� ،إذ �إنه من الأهمية مبكان� ،أن توزع املهام
وامل�س�ؤوليات ب�شكل وا�ضح ،و�أن ي�صمم هيك ًال تنظيمي ًا ب�سيط ًا من م�ستويات عدة� .أما بقية امل�سائل ،فت�أتي الحق ًا يف �سياق
عمليات الت�شغيل بح�سب احلاجة .يجب �أن تكون هيكلية امل�شروع مرنة وقابلة للتعديل ب�شكل م�ستمر وفق ًا مل�ستجدات
الظروف .ويعترب التخ�ص�ص �أمر ًا يف غاية الأهمية بالن�سبة للم�ؤ�س�سات النا�شئة.
�أ�سئلة هامة حول نظام العمل وهيكلية امل�شروع :ت�سهل الر�ؤيا والتحديد
•

ما هو �شكل نظام العمل اخلا�ص باملنتج/اخلدمة؟

•

ما الأن�شطة التي يجب القيام بها من �صاحب امل�شروع؟

•

�أين ميكن �أن يرتكز ن�شاطه؟

•

ما هي الوظائف التي تتـ�ألف منها امل�ؤ�س�سة ،وبالتايل الهيكل املنا�سب؟

.
خام�س ًا  -اجلدول الزمني للتنفيذ
يريد امل�ستثمرون معرفة الت�صورات امل�سبقة عن م�سرية تطور امل�شروع .وميكن حلظ مدة واقعية خلم�س �سنوات ،كافية
لغر�س الثقة لدى امل�ستثمرين و�شركاء الأعمال .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن مثل هذه اخلطة ت�ساعد يف ت�صور الأن�شطة املختلفة،
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ووحدات الأعمال امل�ستقلة داخل امل�شروع ،قد يتعر�ض امل�شروع للخطر �إذا تعذر التخطيط الدقيق ،وقبل كل �شيء ،التفا�ؤل
املبالغ فيه .لذا يجب و�ضع جدول زمني للخطوات التنفيذية ،وللتطورات املحتملة للم�شروع ،ك�أن نقول البداية يف كذا ،وبعد
�سنة من حتقيق بدايات امل�شروع ،ت�شمل خطة ال�سنة الثانية كذا وكذا وهكذا دواليك.
�ساد�س ًا :تخطيط املوارد الب�شرية
تزداد ،مع �إطالق امل�شروع� ،ضرورة تخطيط املوارد الب�شرية �أكرث ف�أكرث .يقت�ضي منو الأعمال جلب موظفني جدد وتدريبهم
ودجمهم يف ال�شركة .من �ش�أن املحافظة على بيئة عمل تت�سم بهيكلية ب�سيطة� ،أن ت�ساعد يف تو�صيف الوظائف املطلوبة،
والبحث عن الكوادر املنا�سبة .ويجب �إدراك �أن احل�صول على موارد ب�شرية متخ�ص�صة عالية الكفاءة قد يكون �صعب ًا،
حتى يف ظل وجود معدالت بطالة مرتفعة ،ومن ال�صعب “�سرقة” املوظفني اجليدين من املناف�سني.
يجب �إدراج التكاليف يف خطة املوارد الب�شرية } ،كي يتم التو�صل �إىل التكلفة الإجمالية للكوادر املطلوبة (الأجور ،ونفقات
التوظيف غري املبا�شرة{ من �أجل تبيان الدخل يف خطة امل�شروع .تعتمد تكاليف املوارد الب�شرية على عدد من العوامل،
مثل طبيعة القطاع والأجور ال�سائدة فيه ،وم�ؤهالت املوظفني واخت�صا�صاتهم.
�سابع ًا :الفر�ص واملخاطر
من �أبلغ الق�ص�ص التي تروى عن رواد الأعمال� ،أنهم جميع ًا يبحثون عن املخاطرة .كل �إن�سان عاقل يريد جتنب املخاطر.
لذا يتمثل الهدف من هذا اجلزء يف حتديد هام�ش للخط�أ ينجم عن �شطط يف الفر�ضيات .وين�صح بو�ضع �أف�ضل �سيناريو
و�أ�سو�أه �إذا �أمكن ،وذلك بقدر معقول من اجلهد ،وبا�ستخدام معايري �أ�سا�سية لتحديد الفر�ص واملخاطر .هذه احل�سابات
تتيح ملمويل امل�شاريع احلكم على مدى واقعية اخلطط وتقييم خماطر ا�ستثماراتهم ب�شكل �أف�ضل.
�إن ا�ستخدام معايري متنوعة يف ال�سيناريوهات (مثل ال�سعر �أو �أحجام املبيعات) ملعرفة كيفية ت�أثري الظروف املتغرية على
الأرقام الرئي�سية (حتليل احل�سا�سية) .وهو عامل م�ؤثر يف تقدير الفر�ص وتقليل املخاطر.
�أ�سئلة حول الفر�ص واملخاطر ،ت�ساهم يف بلورة الإجابة عنها.
•

ما هي املخاطر الرئي�سية (ال�سوق ،املناف�سة ،التقنية) التي يواجهها امل�شروع؟

•

ما الإجراءات التي ميكن اتخاذها ملواجهة هذه املخاطر؟

•

ما الفر�ص�/إمكانيات الأعمال غري العادية املنا�سبة للم�شروع؟

63

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

كيف ميكن لتو�سيع قاعدة ر�أ�س املال �أن ت�ساعد؟

•

ما مدى واقعية هذه ال�سيناريوهات؟

•

ما العواقب التي ينطوي عليها كل �سيناريو على اخلطة؟

ثامن ًا :التخطيط املايل والتمويل
ي�ساعد التخطيط املايل يف تقييم ما �إذا كانت فكرة امل�شروع مربحة ،وميكن متويلها .ولهذا ال�سبب ،يجب جتميع نتائج
الف�صول ال�سابقة كلها .ودجمها مع بع�ضها يف القيمة عرب التدفقات النقدية املخططة من عمليات ت�شغيل امل�شروع .وميكن
حتديد هذه التدفقات من خالل تخطيط ال�سيولة الذي يقدم املعلومات عن االحتياجات التمويلية املختلفة .ي�ضاف �إىل
ذلك� ،أنه ميكن الوقوف على حالة �أرباح امل�شروع من خالل بيان الدخل ،الذي يعد �ضروري ًا طبق ًا للقوانني التجارية وقوانني
ال�ضرائب .وهناك طرق متعددة لإحت�ساب الأرقام ومعرفة احلد الأدنى املطلوب من التخطيط املايل يف خطة امل�شروع:
•

ح�ساب التدفق النقدي (تخطيط ال�سيولة) ،وبيان دخل ،وميزانية عمومية تقديرية.

•

توقعات على مدى � 5 – 3سنوات�( ،أي �سنة واحدة على الأقل بعد نقطة التعادل التي ال يتحقق فيها خ�سارة وال
ربح ًا� ،أو بعد البدء بتحقيق �سيولة نقدية موجبة).

•

خطة مالية مف�صلة لأول �سنتني (�شهرية �أو ف�صلية) ،و�سنوية بعد ذلك.

•

يجب �أن تبنى جميع الأرقام على فر�ضيات معقولة (حتتاج اخلطة �إىل تو�صيف الفر�ضيات الرئي�سية فقط).

ربط ًا :منوذج جلداول التدفقات
النقدية الداخلة واخلارجة.

يتوقف منو �أ�صول ال�شركة على النتائج النهائية لعملها يف نهاية �سنة معينة ،وميكن لبيان الدخل �أن ي�ساعد يف توقع ذلك،
وخالف ًا لتخطيط ال�سيولة (=التدفق النقدي املخطط) ،ف�إن بيان الدخل يركز على م�س�ألة ما �إذا كانت التعامالت تقود
�إىل زيادة (= عائد) �أو تراجع (= نفقات) يف �صايف قيمة امل�ؤ�س�سة (تُع َّرف على �أنها حا�صل جميع الأ�صول مطروح ًا منه
الديون).
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لذا املطلوب ل�صياغة اخلطة املالية ،املعلومات التالية:
•

حتديد ر�أ�س املال الذي حتتاجه امل�ؤ�س�سة �أو امل�شروع ،جلهة ح�ساب ر�أ�س املال الثابت (الأجهزة ،املعدات،
الآالت ،البناء �أو الإيجار ،الرواتب الإدارية ،ونفقات الإنارة وغري ذلك ،ور�أ�س املال املتغري (املواد الأولية +
الأجور املتعلقة بالعاملني).

•

�أين ميكن احل�صول على متويل؟ �إذا كانت اخلطة مبنية على االقرتا�ض ،من ال�ضروري حتديد االحتياجات
املطلوبة لأخذ القر�ض ،وكيفية ت�سديده ،واحت�ساب الفوائد.

•

حتديد التوقعات اخلا�صة بالأمور املالية ،جلهة الدخل املحتمل والتكاليف (الثابتة واملتغرية).

•

توقعات التدفق النقدي ال�شهري وال�سنوي.

•

توقعات الربح واخل�سارة ل�ستة �أ�شهر �أو ل�سنة على قاعدة املبيعات – التكاليف = الأرباح.

يف النهاية نورد بع�ض الن�صائح العامة لرواد الأعمال،
والتي يجب �أخذها بعني االعتبارعند �صياغة فكرة امل�شروع
وو�ضع خطة العمل:

•

اخلطة لي�ست منزلة ،بل هي �أمرميكن تغيريه �أو تعديله ،فاملرونة من عوامل جناح رائد الأعمال .بعد كتابة
امل�سودة ،من املفيد ترك الأمور لفرتة ،ومن الزمن ومن ثم العودة �إليها ثانية .وي�ستح�سن �أن يتم هذا على
قاعدة اال�ست�شارات مع �أ�صحاب اخلربة والتجربة.

•

لي�س من الواجب اخل�ضوع احلريف خلطة العمل ،وذلك لأن حركة الواقع والعمل والت�شغيل �أكرث �صدق ًا من
النظرية ،وال بد يف هذا الإطار من التجاوب التام مع احلركة والتغريات ،واحلر�ص دائم ًا على جناح امل�شروع.

•

بعد كل التحديدات ال�سابقة ،بنبغي اللجوء �إىل معايري اجلدوى االقت�صادية ،الختبار �صالحية امل�شروع .ومن
املتعارف عليه �أن هناك �أربعة معايري ميكن ا�ستخدامها دولي ًا:
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o

معيار القيمة احلالية.

o

معيار معدل الكفاية احلدية لر�أ�سمال.

o

معيار فرتة اال�سرتداد.

o

معيار معدل العائد املحا�سبي.

ولتطبيق هذه املعايري ،ميكن اللجوء �إىل مراجع اجلدوى
االقت�صادية .و�إىل الإخت�صا�صيني يف ذلك.
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الئحة بالهيئات الداعمة يف لبنان.
جدول حتليل املناف�سة.
جدول توقعات املبيعات.
جدول احلالة املالية ال�شخ�صية.
جدول كلفة الت�شغيل.
جدول الأرباح واخل�سائر (�شهرياً و�سنوياً).
جدول توقعات الأرباح لأربع �سنوات.
جدول التدفقات النقدية.
الئحة ميزانية االفتتاح.
الئحة امليزانية النقدية.
الئحة جمموع الكلفة (الثابتة واملتغرية).
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املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال
جدول احلالة املالية ال�شخ�صية
الإ�سم:

املمتلكات  -التفا�صيل
املالحظات والعقود
ال�شخ�ص املديون لك الر�صيد

املبلغ الأ�سا�سي

التاريخ

الدفعة ال�شهرية تاريخ الإ�ستحقاق الغر�ض

ال�ضمانات :الأ�سهم  -ال�سندات � -صناديق الإ�ستثمار
ال�ضمانة

عدد الأ�سهم

الكلفة

القيمة ال�سوقية تاريخ التملك

الأ�سهم يف �شركات القطاع اخلا�ص
�إ�سم ال�شركة

68

عدد الأ�سهم

مبلغ الإ�ستثمار

القيمة ال�سوقية

العقارات
القيمة ال�سوقية املبلغ امل�ستحق

الو�صف  -املكان

الديون  -التفا�صيل
بطاقة الإئتمان
�إ�سم البطاقة  -اجلهة

املبلغ الأ�سا�سي

تاريخ ال�شراء

املبلغ امل�ستحق

املدفوعات (بدون الفواتري ال�شهرية)
�إ�سم الدائن

املبلغ امل�ستحق

الرهن  -القرو�ض على العقارات
املبلغ امل�ستحق
�إ�سم الدائن

املبلغ الأ�سا�سي

املبلغ الأ�سا�سي

الدفعة ال�شهرية الفائدة

الدفعة ال�شهرية الفائدة

الكفيل

الكفيل
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املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال
جدول حتليل املناف�سة
العامل
املنتج
ال�سعر
النوعية
الإختيار
اخلدمة
املوثوقية
الإ�ستقرارية
اخلربة
ال�سمعة
املكان
املظهر
طريقة البيع
الت�سهيالت
الإعالن
ال�صورة
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�أنا

نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

املناف�س "�أ"

املناف�س "ب"

الأهمية
للزبون

جدول توقعات الأرباح لأربع �سنوات
�إ�سم ال�شركة:
�سنة 1

%

�سنة 2

%

�سنة 3

%

�سنة 4

%

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
م�صاريف ت�شغيلية
الرواتب
م�ستحقات الرواتب
خدمات خارجية
اللوازم املكتبية والت�شغيلية
�صيانة وت�صليح
�إعالن
�سيارة وت�سليم
م�صاريف قانونية
بدل �إيجار
هاتف
خدمات خارجية
ت�أمني
�ضرائب
فوائد
�إ�ستهالك
غري ذلك
غري ذلك
جمموع امل�صاريف
�صايف الربح قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
�صايف الربح بعد ال�ضريبة
ح�صة امل�ستثمر  /الن�سبة
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املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال
جدول توقعات الأرباح واخل�سائر (� 12شهر ًا)
�إ�سم ال�شركة:
ال�سنة املالية تبد�أ:
�شهر
1

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
�إجمايل الربح
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%

�شهر
2

%

�شهر
3

%

�شهر
4

%

�شهر
5

%

�شهر
6

%

�شهر
7

%

�شهر
8

%

�شهر
9

%

�شهر
10

%

�شهر
11

%

�شهر
12

%

�سنوي ًا %
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املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال
جدول توقعات الأرباح واخل�سائر (� 12شهر ًا)
�إ�سم ال�شركة:
ال�سنة املالية تبد�أ:
�شهر
1
امل�صاريف
الرواتب
م�ستحقات الرواتب
خدمات خارجية
اللوازم املكتبية والت�شغيلية
�صيانة وت�صليح
�إعالن
�سيارة وت�سليم
م�صاريف قانونية
بدل �إيجار
هاتف
خدمات خارجية
ت�أمني
�ضرائب
فوائد
�إ�ستهالك
غري ذلك
غري ذلك
غري ذلك
م�صاريف متنوعة
جمموع امل�صاريف

�صايف الأرباح
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%

�شهر
2

%

�شهر
3

%

�شهر
4

%

�شهر
5

%

�شهر
6

%

�شهر
7

%

�شهر
8

%

�شهر
9

%

�شهر
10

%

�شهر
11

%

�شهر
12

%

�سنوي ًا %
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املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال
جدول كلفة الت�شغيل
�إ�سم ال�شركة:
م�صادر ر�أ�س املال

نفقات بدء الت�شغيل

�أ�صحاب الإ�ستثمار
الإ�سم والن�سبة
الإ�سم والن�سبة
الإ�سم والن�سبة
الإ�سم والن�سبة
جمموع الإ�ستثمار

العقارات  -الأبنية
ال�شراء
البناء
�إعادة الت�أهيل
غري ذلك
املجموع

القرو�ض امل�صرفية
م�صرف 1
م�صرف 2
م�صرف 3
م�صرف 4
جمموع القرو�ض

حت�سني الأماكن امل�ست�أجرة
نوع 1
نوع 2
نوع 3
نوع 4
املجموع

قرو�ض �أخرى
امل�صدر 1
امل�صدر 2
جمموع القرو�ض

املعدات
الأثاث
املعدات
الأالت
غري ذلك
املجموع
املكان وامل�صاريف الإدارية
الإيجار
فائدة الودائع
الر�سوم القانونية
الت�أمني املدفوع م�سبق ًا
الرواتب ما قبل الإفتتاح
غري ذلك
املجموع
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ر�أ�س املال العامل

الدعاية والنفقات الإعالنية
الإعالن
الالفتات
الطباعة
�سفر وترفيه
غري ذلك
املجموع
م�صاريف �أخرى
الإحتياط للطوارئ
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الئحة بالهيئات الداعمة يف لبنان
النفاذ �إىل م�ؤ�س�سات التمويل
الإ�سم

الن�شاط

معلومات الإت�صال

تفا�صيل

كفاالت

متنح قرو�ض ًا للم�ؤ�س�سات
القائمة واجلديدة

www.kafalat.com.lb

متنح بني  %75و %90من القرو�ض,
� 400-0ألف دوالر

ESFD

ت�ساعد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
على احل�صول على قرو�ض من
خالل برامج جتري �إدارتها
بالت�ضامن مع م�صارف

www.cdr.gov.lb

متنح قرو�ض ًا حتى � 20ألف يورو
مبعدالت فائدة ترتاوح بني %10.5
و %11

CHF
Ameen

تو ّفر متوي ًال من خالل قرو�ض
�صغرى

www.ameenchf.org

قرو�ض بني  0و 7500دوالر

املجموعة

تو ّفر متوي ًال من خالل قرو�ض
�صغرى

www.almajmoua.com

قرو�ض بني  0و 7500دوالر

AEP

تو ّفر متوي ًال من خالل قرو�ض
�صغرى

www.aep.org.lb

قرو�ض بني  0و 7500دوالر

YMCA

تو ّفر متوي ًال من خالل قرو�ض
�صغرى

www.ymca-leb.org.lb

هبات للم�شاريع ,دعم امل�شاريع

ADR

تو ّفر متوي ًال من خالل قرو�ض
�صغرى

www.adr.org.lb

قرو�ض بني  0و 7500دوالر
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احل�صول على دعم للأعمال
تفا�صيل

الإ�سم

الن�شاط

معلومات الإت�صال

�إحتاد غرف التجارة

تدريب �أ�سا�سي يف
الأعمال للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم

www.ccib.org.lb

مركز تطوير الأعمال يف
بريوت

حا�ضنة للأعمال وتطوير
املهارات

ال�سيد نيكوال روحانا – 04523070

مركز تطوير الأعمال يف
البقاع

حا�ضنة للأعمال وتطوير
املهارات

ال�سيد عاطف �إدري�س – 01343141

مركز تطوير الأعمال يف
طرابل�س

حا�ضنة للأعمال وتطوير
املهارات

ال�سيد ن�صري معو�ض – 06425600

مركز تطوير الأعمال يف
�صيدا

حا�ضنة للأعمال وتطوير
املهارات

ال�سيد كرمي حمود 07725948 -

ELCIM

ت�ساعد امل�ؤ�س�سات
القائمة على تطوير
خطط �إعادة الهيكلة

www.elcim-lb.org

يتوجب على ال�شركة
امل�ساهمة بـ  %20من
التكاليف

IRI

فح�ص املنتجات

www.iri.org.lb

�ضروري لت�صدير
منتجاتكم ب�شكل �صحيح

LIBNOR

يح�صل على املوا�صفات
للمنتجات يف بلدان
خمتلفة

www.libnor.com

�ضروري لت�صدير
منتجاتكم ب�شكل �صحيح
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جدول التدفقات النقدية
�إ�سم ال�شركة:
ال�سنة املالية تبد�أ فـي:
تقدير ما قبل
الت�شغيل
ال�صندوق (�أول ال�شهر)

الفواتري النقدية
املبيعات النقدية
املجموع من ح�سابات ال�سجل
التجاري
قر�ض
غري ذلك
جمموع الفواتري النقدية
املجموع النقدي

املدفوعات النقدية

امل�شرتيات
امل�شرتيات
امل�شرتيات
�إجمايل الأجور
نفقات الرواتب
اخلدمات اخلارجية
اللوازم املكتبية والإدارية
�صيانة
الإعالن
�سيارة وت�سليم
م�صاريف قانونية
بدل �إيجار
هاتف
80

�شهر 1

�شهر 2

�شهر 3

�شهر 4

�شهر 5

�شهر 6

�شهر 7

�شهر 8

�شهر 9

�شهر 10

�شهر 11

�شهر 12

تقدير املجموع
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جدول التدفقات النقدية
�إ�سم ال�شركة:
ال�سنة املالية تبد�أ فـي:

ال�صندوق (�أول ال�شهر)
الت�أمني
ال�ضرائب
الفوائد
م�صاريف �أخرى
م�صاريف �أخرى
م�صاريف �أخرى
املجموع
دفعة القر�ض الرئي�سي
ر�أ�س املال
م�صاريف �أخرى لبدء الت�شغيل
�إحتياط
�سحب من امل�ستثمرين
جمموع املدفوعات النقدية
الو�ضع النقدي عند �آخر ال�شهر
بيانات الت�شغيل الأ�سا�سية
حجم املبيعات
الديون املعدومة (�آخر ال�شهر)
احل�سابات املدفوعة (�آخر ال�شهر)
الإ�ستهالك
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تقدير ما قبل
الت�شغيل

�شهر 1

�شهر 2

�شهر 3

�شهر 4

�شهر 5

�شهر 6

�شهر 7

�شهر 8

�شهر 9

�شهر 10

�شهر 11

�شهر 12

تقدير املجموع
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املدخــل الـى املـ�ؤ�س�ســة الدليـل املبدئـي لـرواد االعمــال
امليزانية النقدية
�إ�سم ال�شركة:

املوجودات
املوجودات احلالية
املوجودات النقدية يف امل�صرف
ح�سابات القب�ض
املخزون
امل�صروفات املدفوعة م�سبق ًا
موجودات حالية �أخرى
جمموع املوجودات احلالية
املوجودات الثابتة
الأدوات والآالت
الأثاث
الأرا�ضي والأبنية
موجودات ثابتة �أخرى
جمموع املوجودات الثابتة
موجودات �أخرى
الغري ملمو�سة
الودائع
نوايا ح�سنة
غري ذلك
جمموع املوجودات الأخرى
جمموع املوجودات
امل�س�ؤوليات وحقوق امللكية
امل�س�ؤوليات احلالية
84

البداية
التاريخ

املتوقعة
التاريخ

ح�سابات الدفع
الفوائد
ال�ضرائب
م�س�ؤوليات �أخرى
جمموع امل�س�ؤوليات
الدين على املدى البعيد
القرو�ض امل�صرفية
املدفوعات للم�ستثمرين
دين �آخر على املدى البعيد
جمموع الدين
جمموع امل�س�ؤوليات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
الأرباح املحتجزة  -البداية
الأرباح املحتجزة  -احلالية
جمموع حقوق امللكية
جمموع حقوق امللكية وامل�س�ؤوليات
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�شكر خا�ص
اىل ال�شريك
مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة CIPE
واىل
املركز الرتبوي للبحوث والإمناء
د .ن�سيم عون
حمرتف DECOPLAN
ت�صميم ور�سوم :وليد فتوين
تنفيذ :علي بدرالدين
متابعة� :إميان بركة
و�إىل جميع من �ساهم فـي اجناح هذا امل�شروع
�إعداد:
د .عبداهلل رزق
متابعة و�إ�شراف :ح�سن �صاحلة
جميع احلقوق حمفوظة جلمعية التنمية لالن�سان والبيئة،
ي�سمح بالإقتبا�س من الدليل �شرط اال�شارة اىل امل�صدر و�إر�سال ن�سخة
اىل �صندوق بريد اجلمعية
�ص� 884 :صيدا
عدد ال�صفحات84 :
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متت مراجعته من قبل املركز الرتبوي للبحوث واالمناء واملوافقة على
�إ�ستخدامه كمرجع لطالب املرحلة الثانوية يف الن�شاطات الال�صفية
واالبحاث املرتبطة بريادة الأعمال

ت�صميم :وليد فتوين +961 1 345660

جمعية التنمية لالن�سان والبيئة
�ص.ب� 884 :صيدا
تلفاك�س00961 7 727004/5 :
بريد الكرتوينdpna@dpna-lb.org :
موقع الكرتوينwww.dpna-lb.org :
�شارع ريا�ض ال�صلح  -خلف بنك اجلمال  -بناية البزري طـ � ،1صيدا ،لبنان

Center for International Private Enterprise
www.cipe.org

