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إلىیعودالاألمرلكنالدعم.منمختلفةأشكالخاللمنبنشاطاألعمالریادةتشجیعالحكوماتمنالعدیدتحاول

الحكومات. األمر یعود إلیك!

یمثلاألوروبياالتحادإطارفيالشباب.األعماللرواددلیالYMEالشبابالمھاجریناألعمالروادمشروعأنتجقد
األخرىالفئاتمثلیواجھوا،أنالممكنمنولكنھمالمحتملین،المشاریعأصحابمنمھمةمجموعةالشبابالمھاجرون
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األعمالرائدلدعماإلمكانقدركاملةبطریقةالمسائلھذهتناولنالقدمحددة.لغویةوثقافیةوقانونیةعقباتضعفًا،األكثر
الشاب كلما و أینما استطعنا ذلك

أننعتقدولكنناالشباب،المھاجریناألعمالروادتدعمالتياألوروبياالتحادفيالمبادراتمنالكثیرھناكالحظلحسن
ذلك!منتحققیقدمھا.التيالحیلوالنصائحبكلمضافةقیمةYMEدلیل

حولھذاYMEدلیلبنینالقدتحفیزا.أكثرھموالشباباألعمالرجالأللمعبالنسبةحتىصعباأمراالمستقلالتعلمیكونقد
الموجھ ذاتیا:أربع مراحل رئیسیة للتعلم المستقل، و المعروف باسم التعلم

أعمال؟* ھل أنت مستعد و متحمس للتعلم والعمل الجاد لتصبح رائد

* تحدید أھداف رائد األعمال

* المشاركة في عملیة تنظیم المشاریع 

* تقییم التعلم الریادي 

الشباب للمھاجرینتنظیميوتعلیميدلیلإلىنحتاجلماذا-٢ت

وذلك لما یلي:ھناك حاجة إلى دلیل التعلم الریادي للشباب المھاجرین،

سیكون متاحا للمھاجرین الشباب كلما احتاجوا إلیھ●

المشاریعإنھ قاعدة مرجعیة لجمیع دورات التعلم في مجال تنظیم●

تتكیف مع الجزء التعلیمي المدروسینظم المھارات والمعرفة المتعلقة بریادة األعمال التي●

یسمح بمقارنة الخبرات بین شركاء المشروع ●

تسلیمھ؟سیتمكیف-٣ت

ملف قابل للتحمیل و تطبیق الھاتف المحمول سیتم تسلیم دلیل تعلم ریادة األعمال ككراسة مطبوعة و

الشباب:تضمنت الفصول التالیة في دلیل رواد األعمال المھاجرین

* تقدیم

مقدمة

* الفصل األول -حلم الریادة

فصل لإللھام و التحفیز الذاتي 

* الفصل الثاني- تقییم ریادة األعمال

رائد أعمال جید؟ تحلیل االحتیاجاتھل أنت رائد أعمال؟ ما نوع المھارات التي تحتاجھا لتكون

التجاریة*الفصل الثالث - من األحالم إلى األفكار إلى األعمال

كیفیة تحویل األحالم إلى األفكار و األفكار إلى األحالم
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*الفصل الرابع - كیفیة إنشاء األعمال التجاریة

خطة عملال یمكن تحقیق أحالمنا و أفكارنا إال من خالل وسیلة

األعمال*الفصل الخامس - قوانین و قواعد و أنظمة و ضرائب ریادة

المملكةوھولنداوتركیا:YMEدولمندولةكلفيشابأعماللرائدالضرائبواألنظمةوالقواعدوالقوانینتوضح
المتحدة و رومانیا و إیطلیا

* الفصل السادس - النصائح والحیل 

الشبابنصائح و حیل (من خالل الرسوم المتحركة) لرواد األعمال

التعلم)فياألولى(المحاولةF.A.I.L-السابع*الفصل

یجب أن ترى الفشل كفرصة للتعلم و النمو

*الفصل الثامن - كیفیة التواصل بالشبكة

التجاریة كذلكعندما تتعلم التواصل تتعلم تحسین حیاتك الشخصیة و أعمالك

*الفصل التاسع - التسویق و االتصال

ناجحإن زیادة الوعي و التواصل و التسویق مفتاح أي عمل تجاري

الشریكةالمنظماتوYMEشراكةعنمقدمة-٤ت

بلدانفيالشبابللمھاجرینالمشاریعتنظیممھاراتلبناءالدعمتقدیمعلىالشبابالمھاجریناألعمالروادمشروعیركز
و ھولندا و المملكة المتحدةالشراكة. و بلدان الشراكة ھي تركیا و رومانیا و إیطالیا

جامعة بوغازیتشي - تركیا

(مدرسةومدرستینالعلیاللدراساتمعاھدوستةكلیاتأربعلدیھاو.1971عامفيرسمیًابوغازیتشيجامعةتأسست
یقربلماجامعیةدراساتوالمدارسالكلیاتتقدمللبحوث.مركًزا32والتطبیقیة)للعلومالمھنیةوالمدرسةاألجنبیةاللغات

اللغةھيالجامعةفيالتدریسلغةطالب.4.000لحواليالعلیاالدراساتبرامجالمعاھدتقدمبینما،طالب16000من
رابطةقبلمنعلیھالمصادقةتمتإداریًا.موظفًا984ودائمبشكلالتدریسھیئةفيعضًوا939یوجداإلنجلیزیة.
فيعضوبوغازیتشيجامعةتركیا.فيABETقبلمنمعتمدةكلیةأولھيالھندسةوكلیة)EUA(األوروبیةالجامعات

)IAU(أعضائھا:بیناألكادیميالتعاونتعزیزفيالمتمثلالھدفنفسفيتشتركالتيالدولیةالجامعیةالشبكاتمنالعدید
جامعاتاتحاد)Unimed(األوروبیة،الجامعاترابطة)EUA(یونیفیرسیتاتوم،كارتاماجناللجامعات، الدولياالتحاد
الھندسي،للتعلیماألوربیةالجمعیة)SEFI(األسود،البحرجامعاتشبكةأوتریخت،شبكةالمتوسط،األبیضالبحر

)EUCEN(األوربیةالجامعیةالمستمرالتعلیمشبكة

جامعة بوغازیتشي في وسائل اإلعالم االجتماعیة

Bogazici  Instagram: @unibogazici
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Twitter: @UniBogazici

وزارة التربیة و التعلیم الوطنیة - تركیا

جمیععلىالتعلیمیةالخدماتتقدمأوروبا.فيالتعلیمیةاألنظمةأكبرأحدتركیافي)MoNE(الوطنیةالتربیةوزارةتدیر
واإلداریةبالتشریعاتالوطنيالتعلیموزارةتقومالعام.التعلیممؤسساتقبلمن٪)90من(أكثركبیربشكلالمستویات
المعلمینتوظیفأیًضاالتعلیموالتربیةوزارةتنظموالعالي).التعلیمالنظامي(باستثناءوغیرالنظاميالتعلیمعلىاإلشراف

تستخدموالدراسیةالفصولفيالمستخدمةالمدرسیةوالكتبالزمنیةالجداول؛الدراسیةالمناھجوتفرضونقلھم
مؤسساتأیضا.موجودةالخاصالتعلیممؤسساتالدراسیة.الفصولفيالتعلیمیةالممارساتلمراقبةبصراحةاالختبارات

(مثلالمؤسساتمنأخرىأنواعأوالشركاتأولألفرادیمكنالخاصة.اإلدارةوالخاصالتمویلتعنيالخاصالتعلیم
مؤسساتتخضعوالثانوي.واالبتدائياالبتدائيقبلالتعلیممستویاتفيالخاصةالمدارسوإدارةفتحواألوقاف)الجمعیات

ومؤھالت،الدراسیة(المناھجوالشھاداتالتعلیمیةالترتیباتحیثمنالعامةالمؤسساتمعاللوائحلنفسالخاصالتعلیم
للمؤسساتالعامةاألموالتمنحوإلخ.).،والدبلوم،والتقدم،والتقییمالدراسیة،السنة/األسبوع/الیوموطول،المعلمین
التعلیممستوىفيوموجودة.غیرالحكومة"على"المعتمدةالخاصةالمؤسساتلكنمعین.حدإلىمختلفةبطرقالخاصة

العالي الخاصة دون تحقیق ربح.العالي ، تستطیع "األوقاف" فقط إدارة مؤسسات التعلیم

5.5متوسطة،مدرسة5.5،ابتدائیةمدرسة5.5المدرسة، قبلمرحلة1.5(ملیون2019:18عامفيالطالبعدد
مدرسة ثانویة)

ملیون15الحكومیة:المدارس

ملیون1.5الخاصة:المدارس

ملیون1.5المفتوح:التعلیم

فيسوريملیون3.5ھناكتعلیمھم.علىأساسيبشكلركزتتركیافيللسورییناالجتماعيلالندماجاألولىالمحاولة
فيالسوریینلألطفالالتعلیملتوفیرھائلةجھودوجودمنالرغمعلى.18-5بینأعمارھمتتراوحمنھمملیون1.1وتركیا

ھوالسورییناألطفالاندماجفيالصعبالجزءالحكومیة.المدارسفيحالیًاللتعلیمیخضعونفقط650.000تركیا،
و التعلیم الوطني.التركیة مجاًال نامیا مع كل جھود ودعم وزارة التربیةالتدریب اللغوي. ال یزال توفیر التدریب الكامل للغة

السوریونالالجئونأصبحقانوني.بشكلالعملمنالالجئونیتمكنبحیثتشریعاتھاتركیاعدلت،2016عامبدایةفي
أوالعیشلقمةكسبخاللمنالمھني.والتدریبالتعلیمنظامإلىوالوصولعملتصریحعلىالحصولعلىقادریناآلن

تلقيفياالستمرارمنبدالالتركياالقتصادفينشطینأعضاءلیصبحوالالجئینالفرصةتتاحمھني،مؤھلعلىالحصول
لتلبیةالخدماتمنمحدودةمجموعةسوىتقدیممنالمھنیةوالمدارسالعملسوقمؤسساتتتمكنلماآلن،حتىالمساعدة.
منیتمكنوالمالحرب،بسببالتركیة.اللغةمنالالزمةالمعرفةلدیھملیسالالجئینمنكثیرالسوریین.الالجئیناحتیاجات

والخدماتالتركيالعملبسوقدرایةعلىلیسوافھمذلك،إلىإضافةالدورات.شھاداتلدیھمیعدولمتدریبھمإكمال
االستشاریة المتاحة.

فيالمتخصصةالعامالتعلیمبمراكزااللتحاقللسوریینیمكن،2017-2016الدراسيالعاممنبدءاً،الحالةلھذهلدعم
لوزارة التربیة و التعلیم:روابط رسمیةالوظائف المختلفة:التدریب على العدید من

Instagram: tcmeb

Twitter:  @tcmeb

FB:
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رومانیا-)UPB(بوخارستفيPOLITEHNICAجامعة

1500منأكثروطالب23000حواليمعرومانیا،فيتقنیةجامعةوأكبرأقدموھي،1886عامفيUPBتأسست
جامعةتضمعلیا.دراساتطالب900وجزئيبدوامكلیة1800وكاملبدوامموظف3300لھاودولیین.طالبمنھم

األعمالریادةإلىوالروبوتاتالكمبیوترعلوممن،الھندسیةالمجاالتمنللعدیددراسیةبرامجبوخارستفيبولیتینیكا
الرأينفسفيوتشتركالدولي،األكادیميالمجتمعمنجزءھيبوخارستفيبولیتینیكاجامعةواإلدارة.األعمالوھندسة

إعدادأجلمنالعلميالبحثوالتدریبوالتعلیمجمعھيالرئیسیةمھمتھاوالثقافیة.والعلمیةوالتعلیمیةاألخالقیةالقیمفي
تشجیعوالجدیدة،والتقنیاتالسوقاقتصادمتطلباتمعالتكیفعلىقادرینواإلداریةاالقتصادیةالمعرفةمعمحترفین

مبادئ التنمیة المستدامة وحمایة البیئة.

Fb:

Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work - ھولندا

مؤسسات(مثلالمھنیینتدعمللربحھادفةغیرمستقلةمنظمةھي)DFW2W(2االبتكاررفاھةلعملالھولندیة المؤسسة
ومطابقةالتوظیفمجاالتفيالشبابوالخ.)الحكوماتواألوروبي)االتحادواإلقلیمیةوالمحلیة(الشبابأفعال

وریادةوالرفاھیةاالجتماعيواالبتكاراالجتماعيوالضماناالجتماعي واالندماجالتعلیمووالتدریبوالتنقلالوظائف
األعمال ونوعیة الحیاة.

Twitter:

CPA - إیطالیا

ووالمشاریعوالتدریبالتمكیناستراتیجیاتخاللمناألوروبیةالفرصمناالستفادةعلىوالشركاتاألفرادتساعد
وتوظیفھملتسھیلالخاصةاالحتیاجاتذويمعاألشخاصوالریفیةوالتنمیةالمھاجرینمعالعملفيتشاركاالبتكار.

جاذبیتھم في السوق.

Fb:

Werkcenter Scotland - المتحدةالمملكة

Werkcenterلدى Scotlandشاملمحليمنھجھووبھا"تعملالتيالطریقةھيھذهالعمل؛إلىالعمل"منفلسفة
خاللمناألعمالریادةو/أوالعملفيالشبابإشراكأوالیھدفحیثوالدوليوالوطنياإلقلیميالمستوىإلىیصل

نھجخاللمنالمراحل.جمیعفيوظیفةعنوالبحثوالعملاألعمالریادةنحو)(التعلملتشجیعWSتصمیمتمالخبرة.
لالستخدامالقابلیةیحسننفسھالوقتوفيالفور،علىالعملسوقفيالعملعنالعاطلینالشبابوضعیحسنبسیط،منظم

على المدى الطویل.

Twitter:
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الفصل األول حلم الریادة
الشبابالمھاجرینوتحفیزالوعيوزیادةلتعزیزالملھمةالفیدیوھاتمقاطعمنمجموعةباختیارقمناالفصل،ھذافي

إلى ریادة األعمال
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مقطوراتھا)(واألعمالریادةأفالمأفضل.١.١

ریادةبدروسوملیئةممتعةلتراھا.شخصیا،اختیارھاتمأفالم٥التاریخ؟مدىعلىاألعمال#ریادةأفالمأفضلھيما
المستفادة!المالحظاتقراءةومشاھدةنرجوولكنقائمتنا.تفوتالللنجاح!تحتاجھاالتيوالصفاتاألعمال

The Pursuit of  Happyness

معغاردنركافحالثمانینیات،أوائلخالل.تحفیزيمتحدثوأمریكيأعمالرجلجاردنر،كریسقصةالفیلمھذایروي
Gardnerللسمسرةالخاصةشركتھالمطافنھایةفيوأسسالبورصةسمسارأصبحصغیر.طفلتربیةأثناءالتشرد

Rich & Coھوالكتابھذاوكانمذكراتھونشرالشركةفياألقلیةحصتھغاردنرباع،2006عاموفي.1987عامفي
Theالمتحركةالصورةسیناریو Pursuit of Happynessمحلیًادوالرملیون163الفیلمحقق.سمیثویلبطولةمن

لجائزةترشیحعلىسمیثویلحصللذلك،نتیجةالعالم.أنحاءجمیعفيدوالرملیون300منوأكثرالتذاكرشباكفي
.ألفضل ممثلاألوسكار

بغض،المتابعة...علیكیجبأنھیخبرناجوھرھافيولكن،Gardnerلـالحقیقیةالحیاةقصةمعالحریاتبعضالفیلمأخذ
ضروريأمربنفسكالثقةمنالكثیرامتالكإنتستسلم.والالعمل،فيتستمرأنعلیكاألمر،صعوبةمدىعنالنظر

اذھبشیئا،تریدحمایتھ.علیكحلملدیككانإذاما.شيءفعلیمكنكالإنھیقولشخصأيتدعال``أعمال:كرائدللنجاح
حقیقي! #یجب رؤیتھ!واحصل علیھ. فترة'. قصة حیاة كریس جاردنر مصدر إلھام
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شظیة

The Social Network

عالمیةظاھرةتصبحماسرعان.Facebookموقعھارفاردبجامعةالطالبزوكربیرجماركاخترع2003عامفي
ترويقانونیة.تعقیداتبدونلیسولكنالتاریخ،فيملیاردیرأصغرماركأصبحسنوات،ستبعداالتصال.فيوثورة
.Facebookعلىاألعمالریادةقصة)2010(االجتماعیةالشبكة

Theكتابعلىبآخرأوبشكلالسیناریویعتمد Accidental Billionaires موقعتأسیسالفیلمیصور.2009-
ماركللطالباألعمالریادةقصةالفیلمیحكيعنھ.الناتجةالقضائیةوالدعاوىFacebookاالجتماعيالتواصل

Facemashیسمىالجامعيللحرمإلكترونیًاموقًعاأنشأوالذي،ھارفاردجامعةفيعاًما19العمرمنالبالغزوكربیرج
تعطلبعدجاذبیتھم.مدىبتقییمالموقعلزوارالسماحثمالطالبات،صورلسرقةالكلیةبیاناتقواعداختراقطریقعن

االختبارمنأشھرستةزوكربیرجمنحیتمھارفارد،جامعةكمبیوترشبكةمنأجزاءفيالموقعإلىالمرورحركة
EduardoصدیقھمنZuckerbergیقترب...االنتباهتجذبFacemashشعبیةفإنذلك،ومع.األكادیمي Saverin

Ivyلطالبحصریًاسیكوناالجتماعيللتواصلویبموقعوھو،Facebookلـبفكرة League ...

منوالكثیراألصلیة،الفكرةمعجاءمنحولالخالفاتمنالكثیرمعاألعمال،لریادةالوعرالطریقحولالفیلمیدور
! Facebookلـالكبیرالنجاح...أجلمن،المحطمةوالصداقات،المحاكمفيالقضایا

اآلخرینFacebookموظفيمنأيوالزوكربیرجیشاركلم.زوكربیرجمارككمؤسسأیزنبرغجیسيبطولةمنھوو
عن اإلخراج والسیناریو والتمثیل والتحریر والنتیجة. في المشروع. فازت الشبكة االجتماعیة بجائزة األوسكار

شظیة
Steve Jobs

Iconلـتجسید)2011األولتشرین5-1955شباط24(جوبزستیففیلم Appleمصمموأمریكيأعمالرجل
والمؤسس)CEO(التنفیذيوالرئیساإلدارةمجلسرئیسكانسوریة.أصولمنإعالميصاحبومستثمروصناعي
Appleلشركةالمشارك Inc.فياألكبروالمساھمیناإلدارةمجلسورئیسPixarشركةإدارةمجلسوعضوWalt

DisneyعلىاستحواذھابعدPixarلشركةالتنفیذيوالرئیس،اإلدارةمجلسورئیسوالمؤسسNeXT.جوبزیُعرف
المشاركالمؤسسمعجنبإلىجنبًاوالثمانینیات،السبعینیاتفيالشخصيالكمبیوترثورةفيرائدبأنھواسعنطاقعلى

.وزنیاكستیفAppleلشركة

وعدماألعمال،ریادةعلىوتركیزهالجدیدة،المبتكرةمنتجاتھیطلقحیثجوبز،ستیفعروضأھمحولالفیلمیدور
والبسھولةیأتيالالنجاحأنتظھرجوبزستیفقصة...یریدون"مایعرفونال"ألنھمالعمالء،یطلبھمالتقدیماستعداد

جمیعالنھایةفيیدمراالتجاهأحاديوتفكیره،المعقدةشخصیتھناجًحا.تكونأنیمكنكمابقدرسعیدأنكبالضرورةیعني
فيیقفلن...وابنھوعائلتھواألصدقاءالزمالءمعالعالقاتمنالكثیرأیًضاالطریقطولعلىولكنتقریبًا،منافسیھ
...:العالمفينجاًحاواألكثراألكبرالشركةAppleجعلالنھائي:الریاديھدفھنحوطریقھ

شظیة
The Big Short

Corona#حالةیمیزماأكثرإلىاألنظاریلفتریاديفیلم ھو #Crisis.2010عامكتابعلىمبنيوھوالحالیةThe
Big Short: Inside the Doomsday Machineفيالمالیةاألزمةأنكیفیوضحالذيلویسمایكلبقلم

ریانوكاریلستیفوبیلكریستیانبطولةمنالفیلم.المتحدةالوالیاتفياإلسكانفقاعةعننتجت2007-2008
وغیرھم الكثیر. براد بیتوجوسلینج

عالیةالعقاریةالرھونمثلالمفاھیموشرح،المالیةاألدواتلشرحیستخدمھاالتيالتقلیدیةغیربالتقنیاتالفیلمإلىیشار
تكونماوغالبًامباشرة،الجمھورتخاطبالفیلمشخصیاتمنالعدید.فوقي مرجعك المضمونةالدیونالتزاماتوالمخاطر
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https://youtu.be/DMOBlEcRuw8
https://youtu.be/lB95KLmpLR4
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Accidental_Billionaires
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook#FaceMash
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academic_probation
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academic_probation
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jesse_Eisenberg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://youtu.be/lB95KLmpLR4
https://youtu.be/aEr6K1bwIVs
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Business_magnate
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Industrial_design
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Industrial_design
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Investor
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Media_proprietor
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pixar
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://en.m.wikipedia.org/wiki/NeXT
https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_personal_computers
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
https://youtu.be/aEr6K1bwIVs
https://youtu.be/vgqG3ITMv1Q
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Lewis
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%80%932008
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%80%932008
https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_housing_bubble
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Bale
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Steve_Carell
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ryan_Gosling
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ryan_Gosling
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brad_Pitt
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Financial_instrument
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subprime_lending
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subprime_lending
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Meta-reference


خدعتناكیفالنھایةفيالجمیعیفھملذلكحقًا،جیدةبطریقةبذلكالقیامتمالراوي.بدورتقومالتي،جوسلینجشخصیة
روادمنقلیلعددیرىاالحتیالي).السلوكوبسیطة:بسیطةكانت(والتيالمعقدةومصطلحاتھابتعریفاتھاجمیًعاالبنوك

األعمال ما یحدث ویقفزون

ممثلأفضلومخرجأفضلوفیلم أفضلل ترشیحاتإلىباإلضافةمقتبسسیناریوألفضلاألوسكارجائزةعلىالفیلمحصل
الفرصیرىالذيالشخصإنھالمجموعة.أمامیسیرالذياألعماللرجلتجسیدھوبیل.فیلممونتاجأفضلو(بیل)مساعد

حتىویتابعھاالنھایةمنواثقًاثابتًایبقىلكنھ،أضحوكةیصبحبھ.الثقةیفقدونوزمالؤهورئیسھمجنونإنھیقولوالجمیع
الحالتین فھذا درس ریادي رائع:النھایة. علیك أن تراقب نفسك إذا فشل أو نجح - في كلتا

شظیة

The Founder

مایكلبطولة.سیجلروبرتوكتبھھانكوكليجونأخرجھالذاتیةالسیرةعنكومیديدراميفیلمھو)2016(المؤسس
شاركالسریعة.للوجباتماكدونالدزمطاعملسلسلةإنشائھقصةالفیلمیصور،كروكراياألعمالرجلدورفيكیتون

 ریتشارد وموریس ماكدونالد.في دور مؤسسي ماكدونالدزجون كارول لینشونیك أوفرمان

رايولكناألملوخیباتالعقباتمنالعدیدتظھركیتون.بأداءأشادواالذینالنقادمنعامبشكلإیجابیةتقییماتالفیلمتلقى
فتراتالفیلمیرويالیوم.لماكدونالدزالھائلالنجاحإلىالنھایةفيیؤديرايومثابرةاالستسالمعدماالستمرار:فيیستمر

تأثیرلھیكونأنالبسیطلالبتكاریمكنوكیفالفھموسوءوالنكساتالخالفاتخاللمناألعمالریادةفيوالھبوطالصعود
أكبر!األصلیة ، یمكنك تطویر أفكار أخرى والبناء علیھا لتصبحكبیر. ویوضح أیًضا أنھ على الرغم من عدم امتالكك للفكرة

شظیة

للبدء كرائد أعمال؟بعد مشاھدة ھذه األفالم، ھل أنت مھتم و متحمس و محتفز

اذھب إلى التقییم الذاتي !!!

تذكر دائما لماذا ترید أن تكون تكون رائد أعمال ?!

الدافع ھو المفتاح!

خمس قنوات الفیدیو في یوتیوب أكثر إلھاما لرواد األعمال

ھي:یوتیوبقنوات٥أفضل

1. Business Casual

Business Casualالقادةمنالقادمالجیلوإلھاملتثقیفمھمةعلى

2.Startup stories

Startup Storiesأسسواالذینالناجحین،والمؤسسیناألعمالروادحولكاملةرحلةلكلتجلبمتكاملةوجھة
,Amazonمثلالشركاتألھمحصریةقصصمع،المبتكرةبأفكارھمأنفسھم Flipkart, Snapdeal,
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https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Adapted_Screenplay
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Picture
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Director
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Supporting_Actor
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Supporting_Actor
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Film_Editing
https://youtu.be/vgqG3ITMv1Q
https://youtu.be/AX2uz2XYkbo
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Comedy-drama
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biographical_film
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Comedy-drama
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Siegel_(filmmaker)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Keaton
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Keaton
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ray_Kroc
https://en.m.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nick_Offerman
https://en.m.wikipedia.org/wiki/John_Carroll_Lynch
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Richard_and_Maurice_McDonald
https://youtu.be/AX2uz2XYkbo
http://www.yme-platform.net/Tool.html
https://www.youtube.com/channel/UC_E4px0RST-qFwXLJWBav8Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnyQy0wD_LCZTlyFHnKIS7Q


Facebook Google, WhatsAppناجحینأعمالروادأسسواممنالكثیروغیرھاJeff Bezos, Sachin
Bansal, Kunal Bahl, Mark Zuckerberg, Larry Pageآخرین.و

|الحیاةدروس|نجاًحااألكثراألعمالروادمناألعمالریادةفيدروس5 أھم              

               

3.Silicon Valley Girl

Silicon Valley Girlالشخصیة!التجاریةعالمتھاعنوالشركاتبناءعنموغیلكو.ماریناقناةھي

4.TEDx Talks

TEDxغرارعلىفعالیاتینظمدوليمجتمعھوTEDباألفكاریحتفلحیثمكانكلوفيمكانأيفي
حیث،TEDمؤتمراتعنمستقلبشكلTEDxفعالیاتإنتاجیتمعالمي.مستوىإلىیرفعھاومحلیاالمدفوعة

وقواعده.TEDتنسیقعلىبناءولكنبمفردھم،المتحدثینبرعایةفعالیةكلتتم

مھاجر؟أعمالرائدلیكونیلزمما | Rafael dos Santos | TEDxRoyalTunbridgeWells:

مھاجرا؟كنتلوماذا | Ben Huh | TEDxPortland:

عظیمةأمریكاالمھاجرونیجعل یفك  | Mawi Asgedom | TEDxGrantPark:

عربیة:أعمالسیدةمنالنجاحعندروس٣

5.Hubspot
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https://www.youtube.com/watch?v=e1rEHiuDtuc
https://www.youtube.com/channel/UCiq1FIgtEK7LRAOB1JXTPig
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks/about
https://www.youtube.com/watch?v=LwUnUiyh-8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Pi1TjE13S3s
https://www.youtube.com/watch?v=72On7kjvU1c
https://www.youtube.com/watch?v=72On7kjvU1c
https://www.ted.com/talks/leila_hoteit_3_lessons_on_success_from_an_arab_businesswoman
https://www.youtube.com/channel/UCVeuau7DLrg7zlAjxxDbdww


المجانيالتدریبخاللمنالتاليالمستوىإلىالمھنیةبمھاراتكارتقوالتجاریةأعمالكوالمھنیةحیاتكطور
...الشاملةالشھاداتإلىوالعملیةالسریعةالتدریبیةالدوراتمن.HubSpotأكادیمیةمناإلنترنتعبر

واإللھامواالبتكاراألعمالریادةحولYouTubeعلىاللقطاتمنالمزید

دومینوسلسلةتفاعل.١

تصنعالمتزایدالحجمذاتالدومینوأحجارمنسلسلةنفسھ.منأكبرمرة1.5حواليآخردومینویطرقأنلدومینویمكن
األصلیةالفكرةلإلعجاب.مثیربشكلكبیردومینوویقرعصغیرةبدفعةیبدأالذيالمیكانیكيالمتسلسلالتفاعلمننوًعا

Lorneل Whitehead،1983(182صفحة،51المجلد،للفیزیاءاألمریكیةالمجلة.(

الخوفمناآلخرالجانبفيھياألرضعلىاألشیاءأفضل.٢

Franklinمناقتباسمعبالمظالتالقفزفيتجربتھیشاركسمیثویلالممثل D. Roosevelt:الذيالوحید"الشيء
مع مخاوفنا الخاصة من خالل مواجھة وجھا لوجھ معھم.یجب أن نخافھ ھو الخوف نفسھ". سمیث یؤكد على أھمیة التعامل

Moonshotتفكیر.٣

10Xتحسینإلىmoon-shotیھدف٪،10كسبمجردمنبدال؟10Xإلىالھدفیمكنكبینما٪10إلىتھدفلماذا
ھذاتجعلقدالتيالمتقدمةالتكنولوجیاوالمشكلة،لتلكجذريحلوضخمة،مشكلةبینالجمعإنحالیا.موجودھوماعلى
.moon-shotجوھرھوممكنا،الحل

الفشلوالرفضمنتتعلمكیف.٤

Jiaیغامر Jiangمطالبة--منیوم100لمدةالرفضعنالبحثخاللمنالرفض.منا:الكثیرمنھایخشىساحةفيبجرأة
اللذینالعارولأللمحساسیتھأزالJiangمطعم--فيبرغر"تعبئة"إعادةطلبإلىدوالر100باقتراضغریبشخص
كنتحیثاالحتماالتیفتحأنیمكنتریدهلماببساطةالسؤالأنالعملیةھذهخاللمنواكتشفغالبا،الرفضیجلبھما

تتوقع أن تجد طرق مسدودة.

٥.Bloombergالسیلیكونواديحلقةاألعمالریادةعالم

Bloombergقناةتقدم HTعنھعبر،فرانسیسكوسانفياألعمال"ریادة"عالممنخاًصاجزًءاالتركیةOguzhan
Aygoren،المشاركالمؤسسھوالضیفتركیا.إسطنبول،فيبوغازیتشيجامعةفياألعمالریادةمركزرئیسوھو

Borisناشئةلشركةالتنفیذيوالرئیس Sofman, Anki Inc .االصطناعيوالذكاءالروبوتاتحولوالموضوع
و لكنھ یستمر باللغة اإلنجلیزیة)كمجاالت عمل ھذه الشركة. (بدایة الفیدیو باللغة التركیة

بالسببابدأ.٦

Simonیوضح SinekكونسببحولنمطًاھناكأنAppleكونوسبب،للغایةمبتكرMartin Luther King
ً بنفسویتواصلونویتصرفونیفكرونالعظماءوالقادةالشركاتجمیعخطة'):لديلیسحلم!""لدي('كان:جدا.ملھما
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https://youtu.be/y97rBdSYbkg
https://youtu.be/Hpd61o6TvXM
https://youtu.be/pEr4j8kgwOk
https://youtu.be/-vZXgApsPCQ
https://youtu.be/1s86_I--LKQ
https://youtu.be/u4ZoJKF_VuA


لماذا؟ناجًحا.تكونسوف،تفعلھبماالناسیؤمنعندماماذا؟؟كیفلماذا؟عنشيءكلالذھبیة.الدائرةتسمىإنھاالطریقة.
یرجى المشاھدة!كیف؟ ماذا؟

2005ستانفوردالتخرجخطابجوبزستیف.٧

Appleلشركةالمشاركوالمؤسسالتنفیذيالرئیسجوبز،ستیفحثحیاتھ،فيأھمیةاألكثرالنقاطبعضإلىاستنادا
ComputersواستودیوھاتPixarالحیاةنكھاتفيالفرصرؤیةوأحالمھممتابعةعلىالخریجینالمتحركة،للرسوم

2005یونیو12فيالتخرجحفلفينفسھ-الموتذلكفي-بما

یحكي ستیف جوبز ثالث قصص الحیاة:

النقاطربطعنقصة.١

بأقلترضالوشغفكاستغلالخسارة:والحبعنقصة.٢

آخرشخصحیاةبعیشةتضیعھالمحدود:وقتكالموت:عنقصة.٣

جوبزستیفمنالحیاةدروسستة.٨

ستة دروس الحیاة في ھذا الفیدیو

تعیشھاأنتریدالتيالحیاةاختر.١

تھمالالشھادات.٢

كبیرةأحالماأحلم.٣

مانقطةمنابدأ.٤

لكیومآخركأنھیومكلعش.٥

فقطالمحاولةعنالتوقفعندتفشل.٦

شوارزنیجرألرنولدالخمسةالنجاحقواعد.٩  

،العشرین)سن(فيالكونالسیدیصبحوأنالحیاةمعللتعاملالسریةخطواتھخمسعنشوارزنیجرأرنولدالممثلیكشف
جداكبیرةعقبةتوجدالأنھقصتھتثبتلفترتین.كالیفورنیاوالیةوحاكمھولیوودوأسطورة،أولیمبیاالسیدمرات7و

للتغلب علیھا، و ال رؤیة كبیرة جدا للتحقق.

واتبعھا رؤیتكعنابحث.١

كبیر بشكلفكر،صغیربشكلأبًداتفكرال.٢

الرافضینتجاھل.٣

تحرك.٤
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https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA
https://youtu.be/UF8uR6Z6KLc
https://www.youtube.com/watch?v=6ARaPFvmsc0
https://youtu.be/Kb7_E12FFLw


العالم)غیرو(...الجمیلردفقط،تأخذال.٥

Rockyلملھمخطاب.١٠ Balboa

یھمنيالوجدا.وضیعولئیممكانإنھتماما.قزحوأقواسالشمسأشعةلیسالعالممسبقا.تعرفونھشیئاأخبركمدعوني
بقوةسیضربأحدأيأوأناأوأنتبذلك.سمحتإذادائمبشكلھناكویبقیكركبتیكعلىیضربكسوفقوتك،مدى

حصولك علیھ و االستمرار في المضي قدما.كاحیاة. لكن األمر ال یتعلق بقوة ضربك. إنھ یتعلق بصعوبة

كبیرةأحالماأحلم.١١

فيالمفردالفنانمعرضھإلنشاءوصلعملھخاللومن،مبتكًرافنانًاأصبحكیفقصةیروي،شابألمانيفنانبنجل،تیم
نیویورك.

الخفیة-المغسلةالتصمیموالحلم.١٢

یظھر الفیدیو إنشاء حوض مبتكر یجمع بین الوظیفة والخبرة.

التغییرأجلمنإبروالتقلیديالتركيالفناستخدام.١٣

Vanلشھیرةلوحةرسمإلعادةتقلیدیةفنیةتقنیةاستخدامالفیدیویظھر Gogh.

المبدعینمنمدھشةعادات.١٤

وقیمتھم.خصائصھملفھمالجمھورالمتحدثونویدفع"المبدعین"بفئةیسمىماTEDحدیثیقدم

ماھرمماطلعقلداخل.١٥

تتضمنماذاوالمماطلةومعنىالمماطلعقلكیفیةمبتكرةبطریقةTEDحدیثیقدم

أقربوقتفيتنجحلكيسریًعاافشلمبكًرا،افشل.١٦
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https://youtu.be/D_Vg4uyYwEk
https://youtu.be/D_Vg4uyYwEk
https://youtu.be/zfWjApEUS88
https://www.facebook.com/watch/?v=541414016390615
https://www.facebook.com/watch/?v=541414016390615
https://youtu.be/E1eS3ChsQAM
https://youtu.be/E1eS3ChsQAM
https://youtu.be/fxbCHn6gE3U
https://youtu.be/arj7oStGLkU
https://youtu.be/VzhEiJUEQYc


المرونة.قیمةویقترح،ساعات6منأقلفيالخلفیةبالشقلبةالقیامكیفیةشابًاتعلمكیفالفیدیویظھر

الناشئةالشركاتتنجحلماذا.١٧

تحددالتيالرئیسیةالعواملأنالمتحدثیفترضالتشغیل.بدءنجاحأوفشلوراءالكامنةاألسبابالفیدیوھذایستكشف
والفریق٪]42[التوقیتھوتأثیًراالعواملھذهأكثروالتوقیت.والتمویلالعملونموذجوالفریقالفكرةھي:النجاح

]32.[٪

حركةبدءكیفیة.١٨

األعمالقادةدعموتعزیزفيشركاءبھیقومالذيوالدورالقیادةفيبالنفسالثقةأھمیةعلىالضوءیسلطالفیدیوھذا
الطائفیة وجذب شركاء آخرین.

فقطمختلفأوغریب.١٩

كانتمھماأنھإلظھارإجراؤھایمكنافتراضاتبأيیتعلقفیماوالثقافيالمحليالمنظورأھمیةالفیدیومتحدثیستكشف
صحیًحا بالنسبة لآلخرین حسب السیاق المحلي.المفاھیم قد تكون المعیار بالنسبة لك، فقد یكون العكس

لنفسكأھدافكعلىحافظ.٢٠

بسببالتحقیقاحتمالتقلآخرشخصمعالشخصیةوطموحاتكأھدافكمشاركةكیفیةفيمفارقةبالفیدیوالمتحدثیقدم
العوامل النفسیة.

 رالصف منبدءا:تركیا&األعمالریادة&الالجئون .٢١

إعادةإلىیحتاجونالذینالالجئینمثلاألفرادیواجھھاقدالتيوالعقباتالواقعیةالحیاةصعوباتویستكشفالفیدیویلخص
بناء حیاتھم في بلدان أجنبیة

شوكوالتةمصنعإلىالكوخیتحولالجئسوريأعمالرجل.٢٢

ناجحشوكوالتةمصنعإلىالكوختحویلعلىالسابقةالمھاراتتساعدكأنیمكنكیف   

:المصدر Scotta Nova News
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https://youtu.be/bNpx7gpSqbY
https://youtu.be/bNpx7gpSqbY
https://youtu.be/fW8amMCVAJQ
https://youtu.be/1K5SycZjGhI
https://youtu.be/NHopJHSlVo4
https://youtu.be/NHopJHSlVo4
https://m.youtube.com/watch?v=fOlBTyLeja8
https://m.youtube.com/watch?v=fOlBTyLeja8
https://m.youtube.com/watch?v=I8rUj0AHiFY
https://m.youtube.com/watch?v=I8rUj0AHiFY
https://m.youtube.com/watch?v=I8rUj0AHiFY


األعمال روادأصبحواتركیافيیعیشونالسوریینقابل الالجئین.٢٣

تركیاالالجئون السوریون یطلقون أعماال و یخلقون فرص عمل في

تحفیزيفیدیوأفضل- أعذاریوجدال.٢٤

الترجمةمعباالنجلیزي

لدیك،المھاراتلدیك،الوقتلدیكذلك!حیالشیئاإفعلمشكلة.تواجھعندمافعلھعلیكماالتحفیزيالفیدیوھذایشرح
ذلك!المعرفة. لن یكون األمر سھالً أبًدا. ھذه فرصتك: حقق

٢٥.DREAM-تحفیزيفیدیو

باالنجلیزي مع الترجمة، أیضا باالیطالیة 

The اأیضً شاھدنوعھ.منفریدأنتمنا.واحدكلفيموجودةالعظمةممكن.حلمكأحالمك.عنتتخلىال Pursuit of
Happynessالنھایة!فيناجحاتكونوالنكسةواألملخیبةعلىلتتغلب

Denzelمنتحفیزيخطاب-حیاتكغیرویومكلھذاشاھد.٢٦ Washington

 :2020 Denzel Washington  خطاب

ماافعلالعیش'.علىقدرتكمنأقلبحیاةمستقراكنتوصغیرالعبتإذاتجدهأنیمكنشغفیوجد'الماندیال:نیلسونقال
لدیھشخصكلاحتضنھ!حیاتك:فيمامرحلةفيتفشلسوفأحالم.مجردھيأھدافبدوناألحالمتجاھھ.بشغفتشعر

الفشل ھو أفضل طریقة لمعرفة اتجاھك.الموھبة للنجاح، ولكن إذا لم تفشل فأنت ال تحاول حتى.

تحفیزيفیدیو-أعمالرائد.٢٧

المشاریعألصحاباألعمالتحفیز-التحفیز.٢٨

فیدیوھات ملھمة - تركیا (ترجمة باللغة اإلنجلیزیة)

شابسوريأعمالرائدقصة.١

الناجحاألعمالرائدإلىالالجئینمخیم.من٢
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https://m.youtube.com/watch?v=7GOVkz3PBHA
https://www.youtube.com/watch?v=wnHW6o8WMas
https://www.youtube.com/watch?v=g-jwWYX7Jlo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DMOBlEcRuw8
https://www.youtube.com/watch?v=DMOBlEcRuw8
https://www.youtube.com/watch?v=tbnzAVRZ9Xc&amp;t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=DPR3p3EJADo
https://www.youtube.com/watch?v=GkIMtlP7MKw
https://www.youtube.com/watch?v=ERO4h7d8kDE
https://www.youtube.com/watch?v=0PDxAYYj7jM


سيءصوتجید،صوت.٣

تركیافيوظائفعلىالعثورفيالالجئینیساعدالتطبیق.٤

Arijit-األعماللریادةمتحركةبرسومفیدیو.٥ Bhattacharyya

ECلالیوتیوبعلىفیدیوھات

و الالجئین:من المفوضیة األوروبیة عن ریادة األعمال و المھاجرین

الالجئینوللمھاجریناألعمالریادةعنالسیاسةدلیل.١

UNHCRوUNCTADمعمشتركمنتج

األعمال،لریادةUNCTADنموذجإلىالدلیلیستنداألعمال.ریادةمجالفيالمنجزالعملحولالوعيمستوىلرفعأداة
المشاریعتنظیمبشأنIOM/UNCTAD/UNHCRلالجدیدالسیاسةدلیلإصدارمعنموذجیة…دراسة٣٥ذلكفيبما

ھنا:   العمل الحر و الحراك البشري؛ یرجى العثور على الدلیلمن أجل المھاجرین و الالجئین، نأمل أن تترسخ الصلة بین

https://publications.iom.int/books/policy-guide-entrepreneurship-migrants-and-refug
ees

Isabelleالالجئین-وللمھاجریناألعمالریادة.٢ Durant

للھجرةالدولیةالمنظمةأطلقتھعالميصورمعرضعنتتحدث،UNCTADلالعاماألمیننائبة،دورانتإیزابیل
)IOM(وUNCTADوUNHRCالمھاجریناألعمالروادیقدمھاالتيالمساھماتلتوضیح2019نوفمبر18في

یأتون منھا أیضاوالالجئین في مجتمعاتھم الجدیدة و في مجتمعاتھم التي

فیدیوھات على الیوتیوب باللغة التركیة 

١.Bloomberght

٢.Businessht

Oğuzhanقناة.٣ Aygören

24

https://www.youtube.com/watch?v=OWLBIn7fHaA
https://www.youtube.com/watch?v=6SwvZCdoAWQ
https://www.youtube.com/watch?v=f76wtylyEFk
https://youtu.be/cvogVmIf_MU
https://publications.iom.int/books/policy-guide-entrepreneurship-migrants-and-refugees
https://publications.iom.int/books/policy-guide-entrepreneurship-migrants-and-refugees
https://www.youtube.com/watch?v=A7kWAtvTpZY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZhs6ioSM-6MXoq3q9bOXb0jQ1a3uVrc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuZhs6ioSM-4bJBX0FNE1Ia47k7wpS7E2
https://www.youtube.com/c/OguzhanAygoren


٤.GTO Suriyeli Girişimciler Animasyonu

   فیدیوھات على الیوتیوب باللغة اإلیطالیة 

1.Il miglior video di motivazione . الترجمةمعباإلیطالي  

2.La Strada del Successo. الترجمةمعباإلیطالي

فیدیوھات على الیوتیوب باللغة العربیة 

راليالشباب.لدىاالبتكارروحلتنمیةاألولىالعربیةالمسابقة..؛٢٠١٩األعماللریادةالعربراليمسابقةعنفیدیو
والتكنولوجیاللعلومالعربیةاألكادیمیةفياألعماللریادةAASTمركزقبلمنمدعومةمسابقةھواألعماللریادةالعرب

التجاریة الخاصة.والنقل البحري لألشخاص الذین یرغبون في بدء أعمالھم

األعماللریادةرالي.١

www.entrepreneurshiprally.com الموقعبزیارةتفضل

٢ .Rise-تحفیزيفیدیو

للعربیةمترجماإلنجلیزیةباللغة  

Rockyلملھمخطاب BalboaإلىباإلشارةتحفیزيفیدیوPursuit of Happyness

تحفیزي فیدیو-خطأعلىأنھملھماثبت.٣

– للعربیةمترجماإلنجلیزیةباللغة   

فیدیوھات على الیوتیوب باللغة الرومانیة

Cristianقناةفي.١ Onetiuالرومانیة)(باللغةاألعمالریادةموضوعحولفیدیوھاتمقاطعمع

نشاطإدارةكیفیةوشرحالنصائحوتقدیمتجارينشاطذكرعلىتشجعحججعلىالقناةھذهمنالفیدیوھاتمقاطعتحتوي
تجاري. قد تكون مقاطع الفیدیو التالیة مھمة في ھذه المرحلة:

من الفكرة إلى العمل●

نصائح لخریجي الجامعات الجدد●
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https://www.youtube.com/watch?v=k1czu1koFoE
https://www.youtube.com/watch?v=cQIVx0JiklI
https://www.youtube.com/watch?v=ef6QxZ5i4TQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q4cW0nHkWRY
https://www.youtube.com/watch?v=Q4cW0nHkWRY
http://www.entrepreneurshiprally.com
https://www.youtube.com/watch?v=4larsUwByqk
https://youtu.be/D_Vg4uyYwEk
https://www.youtube.com/watch?v=DMOBlEcRuw8
https://www.youtube.com/watch?v=9j9C30Iyu1s
https://www.youtube.com/user/cristianlce/videos
https://www.youtube.com/watch?v=h1ZdibrjpZ4
https://www.youtube.com/watch?v=dIRMyHv5aZg


للرومانیة):مترجماإلنجلیزیة (باللغةملھمةفیدیوھات.٢

نجحتلقد

بيشیئكل

تتزعزعالإرادة !

اإلنجلیزیة):(باللغةملھمةفیدیوھات.٣

األعمالریادةتحفیز یلمف 

التجاريالدافع-الدافع

األعماللریادةصوتیةحلقة٦أفضل

الشباباألعماللروادصوتیةملفات٥أفضلتعلم:واستمع

YMEجمعتاألعمال.روادكباربینالفردیةالمحادثاتمنواإلنتاجیةوالقیادةواالبتكاراألفكارعنمعلوماتعلىاحصل
والبدء:والنمووالتوازنالبناءعلىاألعمالروادلمساعدةصوتیةملفات5منقائمة

1. The Tim Ferriss Show

Timكتابغیر Ferriss ، The 4-Hour Workweek،والمھنییناألعمالروادمنالعدیدبھایدیرالتيالطریقة
Theبودكاستإلىالجذابالمحتوىنفستیمیجلبوإنتاجیتھم.وقتھم Tim Ferriss Show.منمتنوعةمجموعةویضم

یستخدمھاالتيواالستراتیجیاتالتكتیكاتلفحص-جودینسیثإلىروبنزتونيإلىكوریككاتيمن-الضیوف
والفنون واألعمال.األشخاص ذوو األداء العالي للوصول إلى النجاح في الریاضة

في جولة جدیدة من علم المھلوسات.بوالنالحلقة المشھورة للغایة للمؤلف مایكلال تفوت: تأخذك

ستانفوردفياألعماللریادةالفكرقادةسلسلة .2

البودكاستسلسلةفجّرب،یومیًاأسمائھمتقرأالذیناألعمالروادمنالتعلمفيوترغباألكادیميللتفكیرمتحیًزاكنتإذا
ستانفوردجامعةفيالمشھورینالتدریسھیئةأعضاءذلكفيبماالضیوفمع.الریاديالفكرقادة،ستانفوردبجامعة

ومعرفة جادة في أجزاء مدتھا ساعة واحدة.وأصحاب رؤوس األموال المشھورین ، تقدم الحلقات قیمة

Elonمعالمستقبلعلىتركزالتيالمناقشةتفوت:ال Muskمدمناستجعلك

3. EntreLeadership

منضیوفًایضمبودكاستوھو،EntreLeadershipفيباالشتراكفقم،أولویةیمثلأفضلقائًداتصبحأنكانإذا
یقودكولمانكیناستضاف،المالإلىالشركةثقافةمنتتراوحموضوعاتتناولعندسینك.وسیمونكوبانماركبینھم

كل رائد أعمال تقریبًا.المقابالت ببراعة ، ویخرج رؤى مدروسة ونصائح مفیدة ستفید
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https://www.youtube.com/watch?v=WFqp-9ePHQg
https://www.youtube.com/watch?v=dxxNmZSqZf8&amp;list=PLDCikhLM1fbmZEKxydrh9w0CwR4YvuzB2&amp;index=18
https://www.youtube.com/watch?v=hVInMM1jVfI
https://www.youtube.com/watch?v=DPR3p3EJADo
https://www.youtube.com/watch?v=GkIMtlP7MKw
https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-tim-ferriss-show/id863897795?mt=2
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/the-tim-ferriss-show/id863897795?mt=2
https://podcasts.apple.com/us/podcast/michael-pollan-exploring-the-new-science-of-psychedelics/id863897795?i=1000410793152&mt=2
https://podcasts.apple.com/us/podcast/entrepreneurial-thought-leaders/id80867514?mt=2
https://itunes.apple.com/us/podcast/entrepreneurial-thought-leaders/id80867514?mt=2
https://ecorner.stanford.edu/podcast/elon-musks-vision-for-the-future/
https://www.entreleadership.com/blog/podcast
https://www.entreleadership.com/blog/podcast
https://www.entreleadership.com/articles/meet-ken-coleman-entreleaderships-podc


كیف یؤثر التوقیت على األداء وكیفیة االستفادة من خانات الوقت األكثر إنتاجیة لدیك.تعلم من الضیف دانیال بینكال تفوت:

4. The James Altucher Show

علىالبودكاستملفاتأشھرأحدأیًضایستضیف،كبیرحدإلىالناجحوالمستثمروالكاتباألعمالرجل،ألتشرجیمس
iTunes.ذلكفيبماالمتنوعینالضیوفمعTim FerrissوWolfgang PuckوTony HawkوArianna

Huffington،رحلتكعلىتنطبقالتياالستنتاجاتویجدونصناعتھمیحددونالذینأولئكمنالجذاببالمحتوىستتمتع
الریادیة.

TuckerالمؤلفمعالصادقةالمناقشةھذهفيكاملعرضفيلھمعنىالالذيAltucherذكاءیظھرالفرصة:تفوتال
Max.

5. How to Start a Startup

Yمنالتعلم CombinatorوStanfordأنفيالسببھووھذا-تجاريعملبدءفيجاًداتكونعندمامثاليHow to
Start a Startupالناشئین!األعماللروادكبیرةقیمةھي

Howبرنامجتقدیمتم to Start a Startupمنمحاضراتویقدم،حلقة20منألكثرمكثفةتدریبیةدورةشكلفي
Samیستكشفستانفورد.فيمنصةعلىالحصولیستحقونبارزینأعمالورجالمستثمرین AltmanوAdora
CheungوPeter Thielوالمزید.المنتجاتوبناءوالتوسعالعملإستراتیجیة

لتحقیق أقصى قدر من التأثیر.ابدأ من بدایة الدورةال تفوت:

6. Unemployable

المناسبالبودكاستھوھذاإذنالعمل؟عنتماًماعاطلأنكلتدركأخرىشركةأوآخرشخصمععملتأنلكسبقھل
لك!

"Unemployable"برایانویستضیفھ،المستقلوالمحترفوالمستشارالمنفرداألعمالورجلاألعماللرجلمخصص
.Copybloggerلـالمعروفالمؤسس،كالرك

إلى،رولینزھنريروكالبانكموسیقىأیقونةمنمتنوعین.ضیوفًااألعمالریادةحولالفكاھیةبراینفكرةتجذب
البودكاستھذایساعدكلن،فاینیرتشوكجارياالجتماعيالتواصلوسائلخبیرإلى،بلیكوجینيبینكدانیالالمؤلفین

واألفكار التي لھا صدى.على التنقل في "فرص التوظیف" فحسب، بل سیقدم لك النصائح

.الحلقة األخیرة لبیتر أبراھامال تفوت: ستفھم جاذبیة ھذا البودكاست عندما تستمع إلى

الفصل الثاني تقییم ریادة األعمال
شابأعمالرجلالشخصیجعلالذيماجید؟أعمالرائدلتكونتحتاجھاالتيالمھاراتنوعوماأعمالرائدأنتھل

ناجح؟

الالزمةاالجتماعیةوالمھاراتالصعوباتمواجھةفياالستمرارعلىوالقدرةاإلبداعمثلسماتھياألساسیةالصفات
الصفات.، فمن الضروري تعلم المھارات المحددة التي تدعم ھذهلبناء فرق رائعة ... إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري
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األعمالریادةتعریف٢.١

اآلخرونیعّرفھماآلخرون.بھایرغبالمخاطرلتحملالمستعدوناألشخاصھماألعمالروادأنالخبراءبعضیعتقد
علىبالضرورةاألعمالریادةتنطويال،التعریفاتھذهأولفيبالتفكیرناجحة.أعماًالویبنونیبدأونأشخاصأنھمعلى
(نسميمنظماتھمداخلأعمالكروادألنفسھمیعملونالالذیناألشخاصمنالعدیدیعتبرالخاص.التجاريمشروعكبدء

ھؤالء األشخاص رواد األعمال الداخلیین).

ماسھال.أمرالیسناجًحاأعمالرائدتصبحأنمؤكد:واحدشيءھناك،األعمال""رائدلـتعریفككیفیةعنالنظربغض
وقیادتھابأیدیھموأحالمھمالمھنیةحیاتھمألخذالناسیفعلھماھياألعمالریادةأنھواألعمالریادةتعریفبھیخبركال

یعیقك.أحدوالمقیدة.جداولتوجدالرؤساء.یوجدالالخاصة.بشروطكحیاةببناءاألمریتعلقیختارونھ.الذياالتجاهفي
مكانًا أفضل للجمیع یعیش فیھ.یستطیع رواد األعمال اتخاذ الخطوة األولى نحو جعل العالم

األعماللریادةالذاتيالتقییم٢.٢

نفسكمعكنتأنكمنالرغمعلىالخارج.والخارجالداخلمننفسكتعرفأنالمفیدفمنشركة،تقودأوتبدأكنتإذا
فھمعلىاالحترافیةالذاتيالتقییمأدواتباستخدامنفسكتقییمیساعدكأنیمكنصفاتك.تحدیدالصعبفمنحیاتك،طوال
وضعفكقوتكنقاطعلىالتعرفعلىیساعدكوالمناسبة،التغییراتإجراءمنتتمكنحتىأفضل،بشكلالعملكیفیة

ورؤیة الثغرات والمواقع التي تحتاج فیھا إلى المساعدة.

 ECرابطمنالشبابالمھاجریناألعماللروادYMEاألعمالریادةدلیلیبدأ
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 

أداةبوابتناستوفر.YMEبوابةعلىباالشتراككملفتحمیلھسیتمالشاب،المھاجرسینتجھوالذيإنشاؤه،تمالذيالملفو
منالذاتفحصھوYMEلالذاتيالتقییمنشاطالمؤسسة.فيمھاراتھمتقییمأجلمنللشبابالنفسيالقیاسلتقییممجانیة

بالنفس.الثقةمنالتحققأوإلخ.)(التعلم،معینةاحتیاجاتوتحدیدالذاتیة،الھویةلتحدیدتنفیذهیمكنمعینة.جوانبتقییمأجل
التقییمنتائجفستكوننفسھ،فيالشخصانغمسإذابھ.تطبیقھیتمالذيالصدقھوالذاتيللتقییمنشاطلكلاألساسيالجانب

الذاتي خاطئة.

الذاتي التقییمفيجدامھمالصدق٢.٣

ینطويانھاألداء.مثمنإلىالحاجةدونوتحسینھاقدراتھمدىمعرفةعلىالشابمساعدةھوالذاتيالتقییممنالغرض
الذیناألشخاصصدقفإناألعلى،فيموضحھوكماالخ.الموانع،ھيماقوتي،نقاطھيمامثل؛أسئلةاستخدامعلى

الذاتي.التقییمنتائجعلىالتحكمموضعیؤثرأنیمكنأیًضا،موثوقة.نتائجعلىالحصولأجلمنمھمالذاتيبالتقییمیقومون
إجراءھوYMEالذاتيالتقییمالذاتي.التقییمأثناءاألخطاءارتكابإلىالتحكممنعالموضعیملكونالذیناألشخاصیمیل

بدایةأوتجاريمشروعإنشاءأوالمھنیة،أھدافكوبالتاليأفضل،بشكلاألعماللریادةبروفایلكتحدیدفيسیساعدك
جدیدة.

أعمال؟رائدتكونأنفكرتھل٢.٤

Youngتطورت Enterprise Scotlandالعملفيمھاراتھمتقییمأجلمنللشبابمجانیةتقییمأداةالمتحدةالمملكةفي
ناجًحا في المستقبل، انھم فقط ال یعرفون ذلك حتى اآلن.و معرفة أین تكمن نقاط قوتھم - قد یكون شاب رائد أعمال

في"ملفيالتقییمأداةانطالق.نقطةلدیھمیكونأنیجبیجیدونھ،ماوفھمالمھاراتتطویرعلىالشبابلمساعدةأننعتقد
بشكلمفصلتقریرإرسالسیتماالنتھاء،بعداألسئلة.فيالنظرلتعیددقیقة15نفسكامنحھذه.البدایةنقطةھيمؤسستي"

المجاالت تتفوق.كامل یوضح ستة مجاالت رئیسیة للمؤسسة و في أي من ھذه
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و ھذه المجاالت ھي:

جعل تجربة المستھلك إیجابیة●

التواصل مع السوق●

إیجاد أفكار ومفاھیم جدیدة●

تنمیة عملك●

الحفاظ على االلتزام و التركیز●

االستعداد للعمل●

تقریركسیحتويإجاباتك.معالمتطابقةالمجاالتتعرضوثیقةوستكوناإللكترونيالبریدعبرإلیكتقاریركإرسالسیتم
كل منھا.على رسم تخطیطي لكل مجال مع مستویات لكیفیة أدائك في

فلماذا ال تأخذ ھذا االختبار اآلن بالنقر على ھذا الرابط

اذھب إلى التقییم الذاتي !!!

الفصل الثالث من األحالم إلى األفكار إلى األعمال
تحویل األحالم إلى األفكار و األفكار إلى األحالم

وھم أكبر من عالم األحالم" قال دالي ذات مرة"في یوم من األیام سیعترف رسمیا أن ما نسمیھ واقعا ھو

مقالتھ 'رأي حول األحالم'  "األحالم ھي شكل قوي من الوعي" كتب إدغار آالن بو في

إنھ 'لدي حلم، و لیس لدي خطة!' سیمون سینك
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Paul McCartney (Yesterday), John Lennon (#9 Dream), Salvador Dali (Persistence of
Memory) and Christopher Nolan (Inception), Stephen King (Dreamcatcher): منفقطقلیلعدد

أحالمھمفيبدأتأفكارعلىعملواالذینالمشھوریناألشخاص  

یستمرأنیمكن،عملكیبدأعندماأنھمنللتأكدأحالمك!أعمالإلىأفكاركتحویلعنإنھفقط.باالحالمیتعلقالاألمرلكن
العمل الذي صممت في رأسك على المدى الطویل!على المدى القصیر ، ولكنھ قادر أیًضا على تحقیق حلم

الفكرةأھمیة٣.١

أيإلىتذھبأنلألفكاریمكناللكنالبشریة.التنمیةمنالكثیرویتوقفالتغییر،یحدثوالتقدم، إحرازیتمالأفكار،بدون
الفكرة األولیة:مكان ما لم تتحقق وتُنفذ. وال یمكنك فعل أي شيء بدون
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وتشكلالتاریختصنعوالجھلالتحیزفيالمتأصلةالواھیةاألفكارحتىالمستقبل.لممارسةدلیلألنھاالعالم،تصنع"األفكار
شيءكلفي'التفكیرفيأونیلمایكلوأمین[آشوالممارسة."للفكرنماذجتصبحفعلھا،عنداألفكار،…العامةالثقافة

تقریبا']

لدیكوالعادي،الرجلیواجھھاالتيالمشاكلتحدیدیمكنكطالما-لھاحصرالالناسإلىتقدیمھاوالقیمةلخلقإمكانیات
علىالعصر،ھذاوالیومھذافيإلیھتنظرمكانكلفيموجودةاألعمالریادةفرصمعالجتھا.كیفیةحولفریدةأفكار

الرغم من أنھا مخیفة عن األنظار في بعض األحیان.

'أنا'بعالمةیبدأشيءكل٣.٢

نقطة البدایة ھي من أنت: "من أنا؟"

،نعم،لذاتحب:مافعلفيالبدءیمكنكذلكوبعدتحبھمافستفھمنفسكتعرفكنتإذانفسك.تعرفأنھياألولىالوظیفة
كل شيء یبدأ بعالمة "أنا"

تأثیرتحتبالطبع"أنا"العالمةلكنأعمال.كرائدوأفكاركالخاصةالتجاریةعالمتكوتشكیلنفسكاكتشافھوواجبك
وما إلى ذلك.اآلباء واألقران والمعلمین والمدربین واألصدقاء والعائلة

عملبإطارااللتزامإلىبحاجةأنتلذلكباالرتباك.الناسیصاباألفكار…منالكثیروجودو'أنا'عالمةمعمشكلةھناك
...أو تنسیق معین ، حتى یتعرفوا على ھویتك ، إنھا شركتك

نفسكقیم٣.٣

كنتإذاتبدأه.أنتریدالذيالعملنوعلتوجیھالسؤالھذااستخدمتجاریًا؟عمالتبدأأنتریدلماذااألساسي:بالسؤاللنبدأ
لتركالوقتحانفربما،الحریةمنالمزیدتریدكنتإذاإضافي.بعملتبدأأنعلیكیجبفربماالمال،منالمزیدترید

نفسكعلىاألسئلةمنالمزیدطرحفيابدأ،السببلدیكیكونأنبمجردجدید.شيءوبدءالخامسةإلىالتاسعةمنوظیفتك
كان لدیك ما یتطلبھ األمر:لمساعدتك في معرفة نوع العمل الذي یجب أن تبدأه ، وإذا

* ما ھي المھارات التي تملكھا؟

* أین یكمن شغفك؟

* أین مجال خبرتك؟

* كم یمكنك أن تنفق، مع العلم أن معظم الشركات تفشل؟

* كم تحتاج من رأس المال؟

* ما ھو نوع نمط الحیاة الذي ترید أن تعیشھ؟

األول)(انتقل إلى الفصل* ھل أنت مستعد حتى لتكون رائد أعمال؟

األفكار؟لوالدةاألفضلھوما٣.٤

(عدم وجود) المعرفة
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مناواحدكلتمنحالتيھيالمستمرةالشاملةالعملیةذلك.بعدبھوتحتفظتقرأهماعلىمحتملتأثیرلھبھوتحتفظتقرأهما
تجنبیمكنكال،وساققدمعلىالعامةاالنتخابیةالحملةمعالمتنوعة.اآلراءھذهمثللدیناأنعجبالفریدة.نظروجھة

الصورة الكبیرة وتقییم النقاط الثانویة ...اآلراء. وجھات النظر الشخصیة والخطوط الرسمیة وتحلیل

الالعملیة.ھذهفياألخرىواألفكاراآلراءعلىنتعرفألنناأیًضامھمةالقراءةأفكارنا.تشكیلفيتساعدألنھامھمةاآلراء
األخرى الموجودة ھناك.یمكننا تشكیل استنتاجاتنا الخاصة إذا لم نقرأ عن األفكار

األعمالروادحالةفيذلك،بعدجزئیًا).أو(تمامابعدتلبیتھایتملمالتيالفرداحتیاجاتتحلیلمناألفكارأفضلتنشأ
األفكارمصادروالمضیف.والبلدالمنشأبلدبینوغیرھاالثقافیةاالختالفاتفحصمناألفكارتأتيقدالشباب،المھاجرین

الحیاة.التقنیات الجدیدة؛ التغییرات التشریعیة و تغییرات نمطالتقلیدیة لرواد األعمال ھي التغییرات في الھیكل الدیموغرافي؛

-النقديالتدفق-اللوجستیات-الرقمیةالتنمیة-البیعاستراتیجیاتفيفكرالمال.والوقتفيالنظرمعالفكرةببناءقم
یأتيأنقبلسیستغرقالوقتمنكمالمال؟استثمارإلىتحتاجھلالمساعدة./الموظفون-والقانونالثقافة-التواصل

وتناول الطعام. المال؟ أنت بحاجة إلى التدفق النقدي! علیك دفع فواتیرك

المستھدفةالمجموعةواألفكار٣.٥

تریدالذینالمحتملینالعمالءمنمجموعةإلىالمستھدفالسوقیشیرالمستھدفة.المجموعاتعلىأفكاركعرضیجب
السوقالتسویقیة.جھودھاالشركةإلیھمتوجھمحددینعمالءأیًضاالمجموعةھذهتضمإلیھم.وخدماتھامنتجاتھابیعالشركة

المستھدف ھو جزء من السوق اإلجمالي لسلعة أو خدمة

* فكر في فكرة عمل

األمریكنلمإذا.الرابع)(الفصلالتاليالقسمإلىالمتابعةیمكنكثمتھانینا!كذلك،األمركانإذارائعة؟عملفكرةلدیكھل
للتوصلطرق٨'األعمال،ریادةعنمقالجیدة.فكرةعلىللحصولالذھنيالعصفلبدءالطرقمنالعدیدفھناككذلك،

المحتملة. لمن ترید البیع؟ ھذا ھو ھدفك كعمل تجاري.'، یساعد الناس على تحلیل األفكار التجاریةإلى فكرة عمل

فیما یلي بعض المؤشرات من المقال:

* اسأل نفسك ما ھي الخطوة التالیة؟ 

المنحنى؟سیغیر ذلك طبیعة األعمال كما نعرفھا؟ ھل یمكنك أن تسبقما ھي التكنولوجیا أو التقدم الذي سیأتي قریبًا، وكیف

* قم بإصالح شيء یزعجك. 

ذلك.كان بإمكان عملك حل مشكلة لعمالئك ، فسوف یشكرونك علىیفضل الناس قلة أشیاء سیئة على كثرة أشیاء جیدة. إذا

* طبق مھاراتك في مجال جدید تماما. 

،الحاالتھذهفيدائًما.بھایقامالتيالطریقةھيھذهألنواحدةبطریقةباألشیاءوالصناعاتالشركاتمنالعدیدتقوم
یمكن لوجھة نظر من منظور جدید أن تحدث فرقًا كبیًرا.

* استخدم النھج األفضل و األرخص و األسرع

أفضلشيءإنشاءكیفیةعلىركزوالحالیةالعروضفيفكركذلك،األمركانإذاتماما؟جدیدةلیستعمل فكرةلدیكھل
أو أرخص أو أسرع.

عبراألفكارعنابحثواآلخرین،األعمالروادمننصائحاطلبوأسئلة،علیھماطرحوأشخاصقابلواخرجأیضا،*
اإلنترنت أو استخدم أي طریقة أكثر منطقیة لك. 

لتغطیةیكفيبماكبیرسوقھناككانإذاالفكرة:منالتحققیجبصحیحة.فكرةأنھاذلكیعنيالالعمل،فكرةتحدیدبمجرد
الساریة؛ ما إذا كان یمكن الحصول على التمویل الخ.االستثمارات والنفقات الدوریة؛ إذا كانت تتوافق مع القوانین
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السوقبأبحاثقم٣.٦

إكمالھاإلىتحتاجالتياألھدافیكسرإنھالدلیل.ھذاباستخدامالسوقداخلالمحتملینشركائكأومنافسیكعنالبحثابدأ
لوجھ.وجھاًأوالھاتفعبرالمقابالتإجراءیمكنكالمثال،سبیلعلىبذلك.للقیاماستخدامھایمكنكالتيوالطرقبحثكمع

مثل:یمكنك أیًضا تقدیم استبیانات أو أسئلة الستطالع الرأي

المنتج أو الخدمة؟" و* "ما العوامل التي تأخذھا في االعتبار عند شراء ھذا

* "ما ھي المجاالت التي تقترحھا للتحسین؟"

السوق،فيأبحاثھم بدءعنداألشخاصیرتكبھاالتيشیوًعااألخطاءأكثرمنثالثةیشرحفإنھاألھمیة،منالقدربنفس
وھي:

استخدام البحث  الثانوي فقط.

استخدام الموارد عبر اإلنترنت فقط.

اختبار األشخاص الذین تعرفھم فقط.

العمالء؟  یریدهھل٣.٧

Fordأنمنالرغمعلى،بالموضوعالعالقةذاسؤاًالھذایكونأنیمكن (Ford-TوSteve Jobs (Appleسیخبروك
یریدون. في النھایة أرادوا ذلك ...  بخالف ذلك ... في البدایة لم یكن العمالء یعرفون ما

یمكن أن تكون فكرتك رائعة، لكن التوقیت لھ عالقة أیضا:

Freeشركةأفسلت Record Shopاألقراصلبیعالقدیمبالمفھوممتمسكةدوالر،ملیارقیمتھاتبلغالتيھولندافي
فيتماًمافشلھذاأمازون).(مثلاإلنترنتعلىالبیعوھي،مبكرةرؤیةلدیھمكانتلكن...الفیدیوھاتوالمدمجة

الواقع، لم یكن الزخم موجوًدا بعد ...التسعینیات ... وتخلوا عن الفكرة على أنھا فاشلة. في

الموضوعات المتعلقة : كیفیة بدء عمل تجاري عبر اإلنترنت

االقتراحاتمنالمزید٣.٨

القانونفيأیًضاولكن،المجالھذافيالخبراءمعالفكرةمنالتحققعلیھ/علیھایجب،شركتھأعمالرائدیبدأأنقبل
نوع الشركة (محدودة، مؤسسة، جمعیة، إلخ).والضرائب. على سبیل المثال، یجب على رائد األعمال اختیار

احصل على التعلیقات

مشكلةتحدیدفيتساعدأنالعیونمنجدیدةلمجموعةیمكنفیھ.رأیھمواعلمخدمتكأومنتجكمعیتفاعلوناألشخاصدع
آرائھم.أول من دعاة عالمتك التجاریة، خاصة إذا كنت تستمع إلىربما فاتتك. باإلضافة إلى ذلك، سیصبح ھؤالء األشخاص

المناسبیناألشخاصاخترلذااألفكار.لتطویرجیدةبیئةلیستھذهسلبیین.بأشخاصنفسكتحیطالأنكمنتأكدفقط
للتعلیقات!

منھم:تعلیقاتعلىتحصلوبھمنفسكتحیطأنیجباألشخاصمنأنواع٣
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المستوحى.١

المتحمس.٢

الشاكر.٣
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رسمیااجعلھ٣.٩

إلىانظر(دعمھایجبالتيلألشیاءسریعةمرجعیةقائمةتتضمنقدمبكر.وقتفيالقانونیةالجوانبجمیعمنتخلص
: الفصل الخامس أیضا)

البعض)ذكرنااذاشراكة،أوشركةأوLLC(األعمال-ھیكل

-اسم العمل

-سجل عملك

-الرقم الضریبي

-تصاریح 

-رخصة

-حساب مصرفي ضروري

-العالمات التجاریة، حقوق التألیف أو براءات االختراع

عملكخطةاكتب٣.١٠

الفصلالى(انظرالعملخطةستتضمنالنھائي.المنتجإلىبدئھوقتمنعملكتطورلكیفیةمكتوبوصفھيعملخطة
 الرابع أیضا):

التيالمشكلةوالشركة،وصفإلىیتطرقماغالباوالخطة،تتضمنلماالمستوىعاليملخصھذاالتنفیذي:*الملخص
تحلھا الشركة، و الحل، و لماذا اآلن 

*وصف العمل: ما نوع العمل الذي ترید أن تبدأ ؟

*كیف تبدو صناعتك؟

*كیف سیبدو في المستقبل؟

البیع بشكل أفضل لھذا السوق؟*استراتیجیات السوق: ما ھو السوق المستھدف، و كیف یمكنك

كیف ستھزمھم؟*التحلیل التنافسي: ما ھي نقاط القوة و الضعف لدى منافسیك؟

الخدمةسیتم تطویرھا؟ ثم قم بإنشاء میزانیة لھذا المنتج أو*خطة التصمیم و التطویر: ما ھو منتجك أو خدمتك و كیف

*خطة العملیات و اإلدارة:كیف تعمل الشركة على أساس یومي؟

الفصل الرابع كیفیة إنشاء األعمال التجاریة
البقوة.علیھانعملأنیجبوالتيبشدة،بھانؤمنأنیجبخطة،وسیلةخاللمنإالأھدافناإلىالوصولیمكن "ال

یوجد طریق آخر للنجاح ". - بابلو بیكاسو''
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األعمالنموذج٤.١

خذ،الشخصيالتقییمخطوةمعالحالفيكماذلك،ومعحقیقیًا.جعلھنحواألولىالخطوةھوعملكتسجیلیعدواقعیا،
والتصاریحالتراخیصعلىالحصولإلىأیًضاستحتاجالمختلفة.التجاریةالكیاناتوسلبیاتإیجابیاتعلىللتعرفوقتك

(انظرالوالیةأوالمقاطعةأوبالمدینةخاصةلوائحأیًضاھناكتكونقد،التجاريالنشاطعلىاعتماًداالمناسبة.التجاریة
أمكن،وإذامعارفھ،معالتحدثعلیھیجبالبدء،قبلفكرة.إلىحلممنعنالثالثالفصلفيتحدثناالخامس).الفصلإلى

لرجلینبغيال،أیًضافقط.خیریةولیستصادقةالمحاورینإجاباتأنمنیتأكدأنعلیھاألعمال.مجالفيالمتخصصین
حججوكانتسلبیةاآلراءمنالعظمىالغالبیةكانتإذاولكنالسلبیة.اآلراءبعضبسببعزیمتھیثبطأنالمستقبلياألعمال

ویجبالشركةفيالعملیبدأأنیمكنذلك،خالفإمكانات.أيتملكالالفكرةأنیعنيفھذا،ومنطقيصلبةالمحاورین
علیك وضع خطة عمل. 

التياألشیاءسیحددوتقدمكتخطیطعلىلمساعدتكستستخدمھماھوو-الطریقخارطةھيالعملخطةالعبارات،بأبسط
واحدةمرةإالتستخدمھالنضخمةكوثیقةالعملخطةفيالتفكیرمنبدالًأھدافك.إلىالوصولأجلمنبھاالقیامإلىتحتاج

أنھا أداة إلدارة كیفیة نمو عملك وتحقیق أھدافھ.(ربما للحصول على قرض من أحد البنوك)، فكر فیھا على

تبدوقد)١٤٣الصفحةالسادس،الفصلإلىأیضا(أنظراألعمالتخطیطحولنصائحالحیل،والنصائحبعضتریدھل
عملخطةوجودیعدتجاھلھ.أوتأجیلھیمكنكالشيءفھوذلك،ومعقبل.منبذلكتقملمإذاشاقًاأمًراعملخطةكتابة

أیًضا إلى الفصل الرابع).سلیمة أمًرا بالغ األھمیة الستمرار عملك وتطویره (انظر

مجلسوأعضاءالمحتملینالشركاءولجذب،والبنوكللمستثمرینعرضكمنكجزءعملكخطةاستخدامیمكنكبینما
الرئیسیةالمعالمذلكفيبماللتنفیذ،المحددةوأنشطتكوتكتیكاتكاستراتیجیتكلتحدیدأساسيبشكلستستخدمھافإنكاإلدارة،

والمواعید النھائیة و المیزانیات والتدفق النقدي.

منبدالًالغرباء.إلىخطتكتقدیمإلىبحاجةتكنلمإذااإلطالقعلىرسمیةوثیقةالعملخطةتكونأنیجبال،الواقعفي
الرئیسیة،عملكبأرقاموالتنبؤتقدیمي،عرضإنشاءعلىتنطويالتيالھزیلالتخطیطعملیةخطتكتتبعأنیمكنذلك،

التقدم المنتظمة حیث تقوم بمراجعة خطتك.وتحدید المعالم الرئیسیة التي تأمل في تحقیقھا، وفحوصات

ھویتك،حولالمستوىعالیةعامةنظرةذلك،منبدالًولكن،رسميعرضأنھتفكرفال،للمستثمرینتقدمتكنلمإذا
أھدافك.لتحقیقستستخدمھاالتيالرئیسیةالتكتیكاتوالمستھدف،والسوقللمشكلة،بكالخاصوالحلتحلھا،التيوالمشكلة

فيالعملیةستساعدحال.أيعلىالتخطیطعملیةمنتمرأنیجب،رسمیةعملخطةإلىبحاجةأنكتعتقدالكنتإذاحتى
یمكنكرسمیة،عملخطةوثیقةكتابةإلىبحاجةكنتإذایكفي.بماجیًدافیھاتفكرلممجاالتأوثغراتأيعنالكشف

اختیار اتباع المخطط التفصیلي أدناه.

تتضمن خطة العمل القیاسیة تسعة أجزاء:

الملخص التنفیذي.1

السوق المستھدف.2

منتجات و خدمات.3

خطة التسویق والمبیعات.4

المعالم و المقاییس.5

نظرة عامة للشركة.6

فریق اإلدارة.7

خطة مالیة.8

36

http://www.yme-platform.net/assets/files/5.1%20AR%20General%20Introduction.pdf
http://www.yme-platform.net/assets/files/5.1%20AR%20General%20Introduction.pdf
http://www.yme-platform.net/assets/files/3%20AR%20From%20Dreams%20to%20Ideas%20to%20Business.pdf
http://www.yme-platform.net/assets/files/6%20AR%20Tips%20and%20Tricks%20part%201.pdf


الملحق.9

فھناكالممولین،أوالبنوكإلىلتقدیمھاعملخطةكتابةكیفیةحولمفصلةمعلوماتعلىالحصولفيترغبكنتإذا
الشامل الخاص.الكثیر من الموارد عبر اإلنترنت، بما في ذلك دلیلنا

علىاستخدمھااإللكتروني.وموقعنامنصتناعلىمعینةبصناعاتالخاصةالخططنماذجمنالمئاتأیًضاتجد سوف
تساعدالتيالطرقمنالعدیدھناكمتشابھان!عمالنیوجدالالدقیقة.احتیاجاتكحسبلتكییفھامستعًداكنولكنراحتك،

Leanشركتھا:/شركتھبناءفياألعمالرائد Start-up ، Business Canvas Model ، Design Thinking،
إلخ. أدناه نقدم لكم مثالین من نموذج األعمال.

قیمة،خبرةوالمجالفيللتنظیمجیدةرؤیةالمتخصصیمتلكوالضرائب.القانونفيالمتخصصینباستشارةدائًمایُنصح
لھؤالءیمكناألعمال.لرائدالمھمةالتفاصیلعلىالتركیزیمكنھحیثوموثوقًا،كفًؤامصدًرایمثلفھو/ھيلذلك

التيالمتطلباتأوالعمللفتحاألفضلالمكانمثلللغایة،مفیدةنصائحتقدیمكذلكوالعمل،فكرةجدوىتأكیدالمتخصصین
لدىتكونوالضرائب،القانونفيالمتخصصیناستشارةبعدالقانونیة.المزایابعضعلىالحصولأجلمنقضائھایجب

ألعمالھالقانونيالتنظیمشكلفيالتفكیرفياألعمالرائدیبدأ،المرحلةھذهفيعملھ.عنأوضحفكرةالمشروعصاحب
بلدبكلخاصةالنماذجھذهإلخ).محدودة،شركةالفردیة،األعمال(ریادة .

تطبیقاألفضلمنللغایة.ضئیلةالنجاحفرصلكنالحدس،علىبناًءأعمالھتطویراألعماللرجلیمكنذلك،إلىإضافة
Leanمثلاختبارھاتمطریقة Startupأدناه.موضحھوكماالتجاري،العملنموذجمخططأو

 مخطط نموذج العمل التجاري

باختص:ارالعملنموذج

Alexanderاقترحقد Osterwalderالمعلوماتنظمواألعمالنموذج'األنطولوجیاكتابھإلىاستناداالعملنموذج
.A(اإلداریة' Osterwalder, Y. Pigneur،(یجبالتيالخطواتلجمیعأفضلتصورعلىیساعدأنیمكننموذجإنھ
صنعبالطبعفعال.وجدابسیطالواقعفيولكنھمعقدكنموذجیبدوالبدایةفيتطویره.وجدیدعملفتحأجلمناتخاذھا
وجھاتوالمشروع،فيالمشاركةاألطرافجمیعاالعتبارفياألخذمعالجیدة،البرمجةوالوقتإلىیحتاجالعملنموذج

نظرھم و أفكارھم.

عنلذلك(الخدمات/المنتجات)،تقدیمھالشركةتریدعماواضحةفكرةلدیكتكونأنالمھممنالعملنموذجملءأجلمن
جانبمعیتوافقالذيھو األیسرالجانبالرئیسین:الجانبینفيللنموذجالمختلفةالخطواتتصوروالشركةتشكلماذا

الخلق، و الجانب األیمن بدال من ذلك ھو جانب الصیانة. 

األولىالخطوة٤.٢.١

المجموعة المستھدفة

قدرمحددةالمستھدفةالمجموعةتكونأنیجببوضوح.المستھدفةمجموعتكتحدیدعملكإلنشاءاألولىالخطوةتتمثل
استخدامھا/استھالكھامنوالتأكدالمستھدفة،المجموعةاحتیاجاتتناسبالتيالخدماتأوالمنتجاتتطویرأجلمناإلمكان

مختلفةخصائصاالعتبارفيتأخذأنیجبالمستھدفة،المجموعةإنشاءعندالربح.منقدرأقصىضمانوبالتاليقبلھممن
إلخ).(العمر، الجنس، االھتمامات، البلد، المستوى االقتصادي،

سیوجھالسوق.بتحلیلالقیامنقترح،الحالي)الوقتفيرغباتكعنالنظر(بغضحقًاالمحتملسوقكجاذبیةمدىلتحدید
ماالحالي؟؛الوقتفيتعرضھأوتبیعھالذيالشيءإلىعاجلبشكلالناسیحتاجمدىأيإلىیلي:مافيتفكركمابحثك

فكرتھلتقدمھ؟لمامماثلةخدماتأومنتجاتمقابلیدفعونالذیناألشخاصمنالكثیربالفعلیوجدھلالسوق؟حجمھو
على عمیل ؟من ھو ھدفك بالضبط في السوق؟ كم سھل (وكم سیكلفك) الحصول
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الثانیة الخطوة٤.٢.٢

ما ھي قیمة اقتراحك؟ 

منتجي/ خدمتي؟ما ھي االحتیاجات التي یلبیھا

یحتاجلماذالمنتجك/خدمتك،المضافةالقیمةعلىالتركیزمعالخطوة،ھذهفيعلیھااإلجابةیجبالتياألسئلةأھمھي ھذه
الناس إلى شرائھا.

المال؟ تكسبماذامنالثالثة:الخطوة٤.٢.٣

منذلكستفعلھلحقیقي.ربحلتحقیقتكالیفكمعیتوازنأنیجبتكسبھماألنالربحستحققأینمنبدقةتحددأنعلیك
ترید تضمینھا في عرضك؟ خالل منتج/خدمة واحدة فقط أو لمزید من األنشطة التي

الرابعة الخطوة٤.٢.٤

تغییرات في االحتیاجات 

علىللعمالءوالشخصیةواالجتماعیةوالسیاسیةاالقتصادیةالحالةتؤثرأنیمكنالتغییرات.لمواجھةمستعًداتكونأنیجب
التغییرحالةمواجھةأجلمنالمستقبل)فيمنطقیًایحدثقد(مامسبقًاالتخطیطالمھممنعملك.علىوبالتالياحتیاجاتھم

المحتملة حتى یمكن مواجھتھا بشكل صحیح.بشكل صحیح. یجب أن یتضمن البرنامج الجید النظر في األحداث
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الخامسة الخطوة٤.٢.٥

القنوات - كیف أصل إلى الھدف؟ 

ھذه الخطوة أساسیة ویمكن تقسیمھا إلى خطوتین فرعیتین:

الخ.)اإلنترت،عبرالتجزئة،تاجرواحد،متجر(مثلخدمتك/منتجكستقدمكیف -الماديالوصول.1

الثانیةالفرعیةالخطوةھذهتطویریجباھتمامھ؟علىتحافظوستجذبكیفعنك؟یعرفھدفكستجعلكیف-الوعي.2
في استراتیجیة التسویق.
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السادسةالخطوة٤.٢.٦

جوھر األعمال - ماذا تفعل؟

التكالیفلتحدیدأساسیًاأمًراستفعلھلماالتخطیطیعدأنشطتك.أھمستكوناألنشطةأيتتخیلأنعلیك،الخطوةھذهفي
أیضا.

السابعة الخطوة٤.٢.٧

الموارد 

 ھل لدیك بالفعل موارد متاحة أم أنك بحاجة لشرائھا؟

الثامنةالخطوة٤.٢.٨

شركاء

(ربماآخرینأشخاصأوشركاتمنإلخ.)موارد،فكري،(مالي،الدعمإلىتحتاجقدتجاري،عملتطویرأجلمن
قواعدعلىتُبنىأنیجبالتيجیدةعالقةمعھتنشئأنالمھممنشریك،عنالبحثعندمعك.شركاءسیكونونخبراء)

والتي ال یمكن أن تتطور إال مع مرور الوقت.واضحة (متفق علیھا في شكل مكتوب قبل بدء الشراكة) والثقة،

التاسعة الخطوة٤.٢.٩

تكالیف

لكلبالتفاصیلالتكالیفجمیعنصفأنالمھممنالحقیقیة.األرباحسیشكلالدخولمعتوازنھألنجًدامھمالصوتھذا
أیًضا مبلًغا یمكن استخدامھ في حالة الضرورة.نشاط مخطط، من األعلى إلى األقل. من المھم تضمین التكالیف

الھدرمنالخاليالتشغیلبدء٤.٣

Lean Startup الیوتیوبعلىشرح :

Lean Startup دقائقخمسفيشرح :  
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مقدمة

الفشل.مخاطرتقلیلوالمنتجتطویردورةتقلیلأجلمناألعماللتطویرمصممأسلوبھوالھدرمنالخاليالتشغیلبدء
منمختلفةمراحلفيصغیرنطاقعلىالمتكررالمنتجاتطرحالتجریب،علىالھدرمنالخاليالتشغیلبدءطریقةتعتمد

منالخاليالتشغیل(بدءطریقةصحتھا.منالتحققتمالتيالنتائجوالمستھدفالسوقلقطاعالمستمرالتشاورواإلكمال،
Ericلـالھدر) Riesاالتجاهفيالسیرأیًضاالطریقةھذهتمنعالمبیعات).خالل(منالنھایةفيالنجاحقیاسبتجنب(تسمح

الخاطئ وتمنع اإلنفاق المبكر لمبالغ كبیرة من المال

فشلت،األحیانمعظمفيعمیلھا.فھمھياالھتماممنقدربأقصىمعالجتھایجبالتيالناشئةللشركةمركزیةمشكلةھناك
ھذهفيشیوًعااألكثرالخطأالموضوعیة.التسویقطرقأبطلتھاالتيواالفتراضات،علىاعتمدتالتيالناشئةالشركات
العمالء.شریحةاحتیاجاتأیًضاھيوتوقعاتھاحتیاجاتھأنیعتقدالذياألعمالرائدلدىالذاتعلىالتركیزھوالحاالت

ینبغيأنھاألعمالرائدیعتقدماوالیریدونھ،إنھمیقولونماولیسحقًا،المستھلكونیریدهمامعرفةإلىاألعمالرائدیحتاج
علیھم أن یریدوه.

تضیعوسدى،تذھبالجھودكلأنالواضحفمنالخاطئ،االتجاهفياألعمالرائدمشىوالمستھلكآراءأھملتإذا
تركزبحیثحقا)تھمھالتيتلك(أيالمستھلكلالحتیاجاتاألولویةإعطاءیجبذلك،إلىإضافةبھا.المرتبطةالتكالیف

الجھودمنأيالسؤال:ھوالھدرمنالخاليالتشغیلبدءمفھومقلبفيالمھمة.العمالءاحتیاجاتعلىالجھودمعظم
الفوائدتشكلالخصائصوالوظائفأنإلىمباشرةالقیمةإنشاءیشیرالبسیطة؟الخسائرتمثلأیھاوالقیمةتنشأالمبذولة

للمستھلك.

مععلمیة،كتابةمنتبھاأوالناشئةالشركةبمعاملةابستارتلینخبراءیوصيالمستمر،التجریببأھمیةیتعلقفیما
لألعمالرؤیتھ/رؤیتھاتقسیمھواألعماللرجلاألولىاإلجراءاتبینمنالتجارب.خاللمنمنھاالتحققتمفرضیات

فیجب اختبارهالتجاریة إلى عناصرھا المكونة. إذا كان المكون افتراضا،

تتضمن طریقة بدء التشغیل الخالي من الھدر الخطوات التالیة
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تصمیم نموذج العمل؛.1

تطویر قطاع المستھلك .1

مراقبة تقدم بدء التشغیل.1

اب)ستارتلین(فيالعملنموذجتصمیم٤.٣.١
والمالیةوالتشغیلیةالتنظیمیةالھیاكللجمیعرسومي)و/أونصيشكل(فيتجاريلنشاطتجریديتمثیلھوالعملنموذج

)المستقبل)فيأیًضاولكنالحاضر،الوقت(فيالشركةقبلمنتطویرھاوتصمیمھاتمالتياألعمالالشتغالالضروریة
اإلستراتیجیة.األھدافتحقیقأجلمنالشركة،قبلمنالمصنعة/الموزعة/المسوقةاألساسیةالمنتجات/الخدماتوكذلك
وتسویقھا؛المنتجةالقیمةإنشاءیتمكیفاألعمال؛إلدارةالالزمةوالمواردالقدراتإلى:العملنموذجیشیرأخرى،بعبارة

المالیةالتدفقات ..

األعماللنموذجالخاصةاألھمیةإعطاءیتمللشركة.المستقبليالتطوربمراعاةویسمحواضًحاالعملنموذجیكونأنیجب
وخاصةالشركةإستراتیجیةتأسیسیتمالعمل،نموذجعلىبناًءالتمویل.علىللحصولاإلجراءاتفياستخدامھخاللمن

الشكلفياألعمالنموذجلھیكلتوضیحيرسمیظھرلنفسھا.لإلیراداتتحقیقھاوكیفیةللعمالءالقیمةالشركةإنتاجكیفیة
أدناه.

,Osterwalder[التجاريالعملنموذجمخططھیكل.١الشكل Pigneur(

التيتلكأوفقطتبتكرالتيتلكمنأعلىالنمومعدللدیھااألعمالنموذجمستوىعلىتبتكرالتيالشركاتتلكأنوجدلقد
التي یتم فیھا ابتكار نموذج العمل:تقوم بنسخ نموذج عمل معروف فقط. یمكن أن تكون المستویات

جدیدةنماذجاقتراحیتمأوجدیدةقیمةمقترحاتخاللمنالشركةإیراداتتولیدطریقة(یغیرالمالیةالناحیةمن●
لتحدید سعر المنتج) ؛

الداخلیةاإلجراءاتمراجعةإلىیؤديمماالشركة،داخلالقیمةإنشاءطریقةفيالتفكیر(تعیدكشركة●
وبروتوكوالت التعاون) ؛

أو نادرا ما یولد فرع اقتصادي جدید).كنافة (یمثل نموذج العمل ابتكارا على مستوى الفرع االقتصادي●
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تنفیذلكیفیةأفضلفھمأجلمناألعمالنموذجتنسیقاستكمالفيھامة)برسالة(ممثلةالخطواتھذهباتباعیوصى
األعمال التجاریة

المشاركین)كیف تصل إلى العمالء؟ (الطرق، الوقت المستغرق، األشخاص●

على االتصال وكیف ستتم إدارة العالقات مع العمالء؟بمجرد تأسیس جھة االتصال بالعمالء، كیف سیتم الحفاظ●

كیف سیتم تولید الدخل؟●

ما ھو سعر/أجرة المنتج/الخدمة المعروضة؟ ●

الفصل الدراسي أو العام القادم؟ھل یمكن احتساب إیرادات الشركة بدقة تقریبیة للشھر أو●

التي یمكن الوصول إلیھا؟ما ھي األصول (المالیة، و الموارد، و اللوجستیات، الخ)●

من ھم الشركاء الرئیسیون؟●

ما ھي األنشطة الرئیسیة الالزمة لتحقیق اقتراح القیمة؟●

ما ھي التكالیف الثابتة؟●

للشھر أو الفصل الدراسي أو العام القادم؟ما ھي التكالیف المتغیرة؟ ھل یمكن حساب ھذه التكالیف●

في نھایة الفترة المفترضة؟ھل یمكن أن تشیر اإلیرادات المتوقعة إلى زیادة الربحیة●

بالغأمرالقیمةعرضولكنوبالتفصیل،بعنایةمعھاالتعاملویجبمھمةالعملنموذجشكلفيالمذكورةالفئاتجمیع
عنصًرا أساسیًا في استراتیجیة الشركة.األھمیة لنجاح األعمال الجدیدة. لذلك، ینبغي اعتباره

أومنتجشراءبعدالمستھلكعلیھاحصلالتيالفوائدإلىبوضوحیشیرالشركةعنھتعبرموجزبیانھوالقیمةعرض
بأشكالعنھا(معبًراالقیمةمنالمزیدستجلبالشركةخدمةأومنتجبأنالمستھلكالقیمةعرضیقنعالشركة.تلكخدمة

أو الخدمات األخرى المتاحة في السوق.مختلفة) أو ستلبي احتیاجاتھم بشكل أفضل بكثیر من المنتجات

عرضفھمیتمأنالمھممنالمتعلق.السوقوقطاعاالقتصاديالفرععلىاعتماًداكبیًرااختالفًاالقیمةعروضتختلف
علیھایحصلالتيالفوائدبینالفرقأيالمستھلك،قیمةمفھومتقدیمتموبالتالي،للمستھلك.معنىذایكونوأنالقیمة

إلىتنظرأنالشركةعلىیجبالقیمة،عرضصیاغةعندلذلك،السعر).ذلكفي(بمابھاالمرتبطةوالتكالیفالمستھلك
بشكلالمستھلكمنظورحسبالتقاریرتقدیمیتمأنیجبذلك،إلىإضافةالمستھلك.عیونخاللمنالخدمةأوالمنتجفوائد
فيالوقت.مرورومعمتزایدةبوتیرةیتغیرالخ.والتكنولوجيوالدیموغرافيواالجتماعياالقتصاديالسیاقألندائم،
علىیجبلذلك،تغیر.قدالمستھدفالسوققطاعأنأوللمستھلكمھمةتعدلمالمقدمةالفوائدأنالشركةتجدقدمعینة،لحظة

أن؛القیمةعرض

*یكون أفضل من المنافسة

مكان متمیزة في السوق؛یسمح بالتمییز الواضح عن المنافسة و تكون لدى الشركة

*یشیر إلى فھم متعمق الحتیاجات المستھلك ورغباتھ.

التمثلالفوائد:منالتالیةاألنواعمنواحدااألقلعلىتتضمنأنیجبعبارةھوالقیمةعرضفإنتحدیدا،أكثربصورة
التالیة؛ھيالقیمةعرضتوضیحعلىتساعدالتياألسئلةالذاتي.والعاطفيوالوظیفي

*ما الذي یقدم للمستھلكین؟

*كیف یصل العرض إلى المستھلكین؟
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*ما نوع الفوائد المقدمة؟

*ما ھو المختلف في العرض عن غیره في السوق؟

للشركةالتجاریةالعالمةمساھمةمنیستفیدأجلھامنالقیمةعرضیصاغالتيالخدمةأوالمنتجأنننسىأنینبغيال
المنتجة. 

من عروض القیمة:فیما یلي بعض األمثلة على الشعارات اإلعالنیة المستوحاة

Activiaالداخل"منتأتي"الرفاھیة:مھضمة)یموتإنعلىیحتوي(الزبادي

Stejarأساسا""قويقویة):(بیرة

MailChimp: " أفضلاالكترونیابریداابعث ";

Apple MacBook: " القبلةالسنواتالضوء. ”;

Vimeo: " المشاھدةتستحقالحیاةاجعل ";

Weebly: " االنترنتشبكةعلىموقعإلنشاءطریقةأسھل ";

Uber: " الرحلةعلىواحصلالتطبیقعلىاضغط ";

Budweiser: " العظمىاألمریكیةالبیرة ".

.٢الشكلفيالمعروضالقیمة،لعرضشكلاقتراحتمفعال، وكاملقیمةعرضوضعأجلمن

القیمةعرضتنسیقعلىبناء٢الشكل [strategyzer.com]
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علیھایقومالتيالفرضیاتتحدیدیتمالنموذج.صالحیةمنللتحققاألعمالرائدیذھبالعمل،نموذجاكتمالبمجرد
أمثلةومنذلك.إلىوماالمستھلكین،وسلوكالسوق،تطورحولاالفتراضاتمنسلسلةعملیاھيالفرضیاتالنموذج.

الفرضیات:

لدفع ثمن شراء المنتج.یرغب المستھلكون في استخدام المنتج الجدید وھم على استعداد

الجدیدالمنتجتوزیعفيمھتمةماركتالسوبرمحالت

المنتج الجدید.تلفت الحملة التسویقیة للشركة انتباه المستھلكین إلى

ھناك نوعان من االفتراضات العامة للشركات الناشئة:

- فرضیة القیمة؛

- فرضیة النمو؛

فرضیة القیمة

االختباریتمالیستخدمونھ.الذینللمستھلكینقیمةحقًایقدمالخدمةأوالمنتجكانإذامااختباریتمالقیمة،فرضیةخاللمن
تقیستجربةتنظیمیعنيالحقیقياالختباریساعدھم.كانإذاأوالمنتجیحبونكانواإذاعماالمستھلكینسؤالطریقةعن

أوالمنتجعمرھيالموضوعیةالمعلمةالمثال،سبیلعلىالكمي.للقیاسقابلةتكونأنویفضلالموضوعیة،المعامالت
الفترة حتى یشتري المستھلك منتًجا مشابھًا.

فرضیة النمو

التيالتجربةحالةھيھذهأخرى،مرةالمعروض.للمنتجالجددالعمالءاكتشافكیفیةاختباریتمالنمو،فرضیةخاللمن
یخبرونمرةكمثانیة؛لمرةالمنتجیستخدمونمرةكمقیاسھ:یمكنوالمنتج.األوائلالمستخدمونیكتشفكیفتحدد

اآلخرین بمدى جودة المنتج؛ إلخ.

الفرضیةاختباریتمالموضوعي.أساسوعلىبالتفصیلمنظمةتجربةخاللمناالختباریتمالفرضیة،عنالنظربغض
تستخدمتجربةتنظیمفسیتمالمستھلك،سلوكمنالتحققتمإذاالمشروع.صاحبمنطقعلىیعتمدآخرافتراضخاللمن
منظورمنالفرضیاتاختبارنتائجتقییمیتمالمستھدف.السوقلقطاعكبیرةاستقصائیةحصةالختبارالفرضیةفیھا

من الفرضیات التي یُنظر إلیھا على أنھا أدنى االحتماالت!مساھمتھا في نجاح األعمال. باإلضافة إلى ذلك، یجب التحقق

حالةفياألعمال.تطویرعملیةاستمراربشأنقراراتخاذیتماالفتراضات،منالتحققعملیاتجمیعاالعتبارفياألخذمع
مشكلةتظھراالفتراضات،بعضتأكیدیتملمإذاوالعملیة.تستمرالتجریبیة،البیاناتخاللمنالفرضیاتجمیعتأكید

جًداقلیلعددتأكیدتموإذاالنموذج،تحسینفسیتمالفرضیات،معظمتأكیدتمإذاعنھ.التخليحتىأوالعملنموذجمراجعة
عدم الیقین مرتفع للغایة.من الفرضیات، فسیتم التخلي عن فكرة العمل، ألن مستوى

المستھلكقطاعتنمیة٤.٣.٢
الجدید.المنتجتطویرمعبالتوازيبتشغیلھایوصىالتيالناشئةالشركةتطویرعملیةفيخطوةالعمالءشریحةتطویریعد

كماالناشئة.للشركاتخاصةأھمیةلھاالتيوالمعاییراألھدافمنمجموعةجوھره،فيھو،العمالءشریحةتطویرنموذج
مباشرةمنھاالتحققیجبالتياالفتراضاتمنعدداالعمالءشریحةتطویرنموذجیتضمناألعمال،نموذجمعالحالھو

مع قطاع السوق المستھدف.

وبالتالي،المحتملین.العمالءوتوقعاتواحتیاجاتالسوق،لقطاععمیقفھمھوالعمالءشریحةلتطویرالرئیسيالھدف
الجدیرمنالمستھدف.السوقلقطاعالحقیقیةوالتوقعاتاالحتیاجاتعلىالمنتجتطویروفریقاألعمالرائدیركزأنیمكن
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المیزاتأھمھيمایعرفونوالمبیعات،التسویقمجالفيیعملونالذینأولئكمثلالجدید،المنتجمطوريأنبالمالحظة
منالمستھلكاستجابةخاللمنالخاصیةأھمیةمقیاستحدیدیتمالیستھدفونھا.التيالمنتجفئةفيالمشتري)نظر(في

أیًضا،!".Xالخاصیةبالضرورةلھیكونأنیجب"المنتجأنقاطعةإجابةخاللمنولكن،مھمة"Xالخاصیة"نعم،النوع
المیزة المطلوبة.یجب تحدید المبلغ الذي یرغب المستھلك في دفعھ مقابل

یسمحالنموذجأنالحقیقیة،الحاالتمنالعدیدخاللمنتأكیدهتموالذيالعمالء،شریحةتطویرنموذجاقترحواالذینأولئك
تطویر المنتج والنضج السریع لشركة ناشئة.بتركیز األنشطة على القضایا المھمة حقًا، وتقصیر دورة

سیحلھاالتيمشكلتھوعلىالجدیدبالمنتجالمھتمالعمیلتعریفملفتحدیدعلىالبدایة،فيالعمالء،شریحةتطویریركز
میزاتمنطویلةقوائمعملیتضمنالاإلجراءھذاأنبالذكرالجدیرمنأعلى.مستوىوعلىكاملبشكلالجدیدالمنتج

المنتج التي یقدمھا المشترون المحتملون.

الكبیرة،الشركاتقبلمنالمستھدفالعمیلمعالحالھوكماالرئیسي،التیارمنعادیًاعمیًاللیسالناشئةالشركةعمیل
طویالًوقتًاالجدیدالمنتجقدیتطلبالمختلف، العمیلھذاإلرضاءأقل.أوأكثرتقلیدیةمنتجاتوتسوقوتوزعتصنعالتي

ویلبيالناشئةالشركةبرؤیةیلتزمشخصھوالناشئةالشركةعمیللكنالتشغیل.بدءإمكانیاتاالعتبارفياألخذمعللغایة،
المالحظاتلتقدیمكافونلكنھمكبیرة،مجموعةلیسواالناشئةالشركةعمالءمعترفة.خاصةومھمةحاجةالجدیدالمنتجلھ

كفاءة.الالزمة لتحسین المنتج وجعل استراتیجیة المبیعات أكثر

یجبالجدید.المنتجشراءفيودوافعھالعمیلتعریفبملفالمتعلقةاالفتراضاتمنبسلسلةاألعمالرائدیقومواآلن،
على ملف تعریف العمیل ودوافعھ حتى یتم تأكید الفرضیات.اختبار ھذه الفرضیات وسیتم إجراء التصحیحات بشكل متكرر

األسئلة الرئیسیة خالل ھذه الخطوة ھي التالیة: 

ھل تعرف من ھو الزبون؟●

ھل تم تحدید المشكلة التي یرید العمیل حلھا؟●

ھل یدرك العمیل تماما األھمیة الحادة للمشكلة؟●

ما ھي الحلول التي وجدھا أفضل المستخدمین حتى اآلن؟●

ھل المنتج الجدید یحل مشكلة العمیل تماما؟●

ھل ھناك ما یكفي من المعلومات لتطویر منتج ناجح في السوق؟●

معبكثیر،أفضلھیكًالیجلبالشركةتطویرفإناللحظة،ھذهحتىمرونةأقلأوأكثرالناشئةالشركاتھیكلكانإذا
إلىالخطوةھذهتستندالبشریة.والمواردواإلدارة،والمبیعات،والتسویق،المالیة،والشؤوناإلنتاج،أقسامبینالتمایز

باإلضافة إلى ضمان النجاح الذي أكدتھ المبیعات األولى.النتائج التي تم التحقق من صحتھا من الخطوات السابقة،

األعمالرائدیتخلىكبیًرا.سوقًاتستھدفوناضجةالتنظیمجیدةشركةأصبحتالناشئةالشركةأناالعتباریمكنالنھایة،في
خطوة تستند إلى المھمة المعلنة للشركة.ومدیرو األقسام المختلفة عن نھج التجربة والخطأ لصالح

التشغیل بدءتطوراتمراقبة٤.٣.٣

الحالياالتجاهفيالمثابرةأناإلدراكعلىالقدرةوعدمالركودعالماتتجاھلھواألعمالروادیرتكبھالذيالشائع الخطأ
حاالتمعظمفيفاشل.أنھالواضحومنمستھلكینلھیكونالالجدیدالمنتجفیھایكونجًداقلیلةحاالتھناكخطأ.ھو

معجزة.یزید عددھم، لكن صاحب المشروع ال یزال یأمل في حدوثالفشل، یكون للمنتج الجدید عدد قلیل من المشترین، ال

التقدم.من أجل تجنب المثابرة في االتجاه الخاطئ ، تستخدم مراقبة
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و مراحل المراقبة ھي:

الخ.)تحدید المستوى الحالي للشركة (عدد العمالء، اإلیرادات،●

إلى المستوى المثالي.تعدیل محرك النمو للشركة لالنتقال من المستوى الحالي●

اتجاه جدید باستراتیجیة جدیدة.القرار: استمر باالستراتیجیة المختارة أو انتقل إلى●

نمونموذجمنمعلمةتعظیمنحوموجھًاللشركةآخرنشاطأيأوتسویقيإجراءأوللمنتجتحسینكلیكونأنیجب
المعلمةاالستخدام.لتسھیلالمنتجبتعدیلالشركةتقومالمثال:سبیلعلىللقیاس.قابلةالمعلمةھذهتكونأنیجبالشركة.

التغییرأنھواالستنتاجفإنالجدد،العمالءمعدلیزیدالالتغییركانإذاالجدد.العمالءمعدلھيالنمولنموذجالمستھدفة
كان فاشالً.

والسوقمعروفون،المستھلكینألنإیجابیة،مالیةنتائجإلىیؤديالسوقفيتاریخلھاكبیرةمنظمةفيالمنتجتحسینعادةً،
األشیاءمنالعدیدمعالتعاملعلیھایجبالتيالناشئة،للشركةبالنسبةالحالھوھذالیسمعروفة.والتقنیةمعروف

المنتجاتتحسینأنفھمفيصعوبةالكبیرةالمنظماتمنطقةمنیأتونالذینالمدیرونیجدذلك،إلىباإلضافةالمجھولة.
الجدیدة جذریًا ال یجذب تلقائیًا نتائج مالیة إیجابیة.

یجببدقة.الشركةتطورتعكسالوالتيغرورة،معاییرتستخدمالشركة،أداءتقییمعندأنھھوالشائعةاألخطاءأحد
أيعنحقًاالغرورةالتقییممعاییرتكشفالوالنتیجة.السببارتباطعلىالضوءلتسلیطللتنفیذالقابلةالتقییممعلماتاستخدام

للشركة، مھما كانت، تسببت في حدوثھا.شيء وعادة ما تتزاید، و یخلق الوھم بأن اإلجراءات األخیرة

أنالشركةتجدما،مرحلةفيالنھائیین.العمالءعددفيأدائھاالمعلبةاألطعمةتبیعالتيالشركةتقیسالمثال،سبیلعلى
المباعة،المنتجاتكمیةانخفاضخاللمنالواضحةاإلجابةتأتياالنخفاض.فياإلیراداتلكن،التزایدفيالعمالءعدد

المعلمةھيالمباعةوالكمیة،غرورةمعلمةھوالعمالءعددفإنلذالك،المتوسط.فيأقلیشتريعمیلكلأنإلىبالنظر
القابلة للتنفیذ.

خاللمناألعمالنموالقدامىالعمالءیحققالقدامى.العمالءأفعالمنالجددالعمالءیأتيفقط:واحدةقاعدةالمستدامللنمو
التالیة؛القنوات

اإلعالن بین الناس؛●

استخدام المنتج في األماكن العامة●

اإلعالن المدفوع من اإلیرادات التي یجلبھا المنتج●

الشراء المتكرر للمنتج●

محرك النمو للشركة:یتحقق نمو الشركة بمساعدة محرك النمو. یمكن أن یكون

• محرك لزج;

• فیروسي - یظھر النمو كأثر جانبي إلستخدام المنتج/الخدمة;

• مدفوع - تنفق الشركة مبلغا من المال لكل عمیل جدید.

محرك لزج 
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زمنیةوحدةلكلالخدمةأوالمنتجعنیتخلونالذینالعمالءعددھيللتنفیذالقابلةالمعلماتتكوناللزج،المحركحالةفي
المحركھذاتستخدمالتيالشركات).الجددالعمالء(معدلزمنیةوحدةلكلالجددالعمالءوعدداالشتراك")إلغاء("معدل

المحمولالھاتفلشركاتمخصصھذاالنمومحركاالشتراك.إلغاءمعدلالجددالعمالءمعدلیتجاوزعندماحقًاتنمو
إلى ذلك.وموفري اإلنترنت ومقدمي خدمات التلفزیون الكبلي وما

النمو الفیروسي

منالمنتجاستخدامیجذببكثیر.ذلكمنأكثرولكنآلخر،شخصمناإلعالنبالضرورةیعنيالالفیروسيالنمومحرك
المجاني،اإللكترونيوالبریداالجتماعیة،الشبكاتالخدمات:ھذهعلىاألمثلةومنالمستقبلي.المستھلكانتباهالمستھلكقبل
المنزلفيالتقدیمیةالعروضخاللمنالترویجنظامخاللمنTupperwareالمنتجات:مجالفيأیًضاأمثلةتوجدالخ.

أمام األصدقاء والجیران الخ.

استخداملتحفیزمباشرةالمستخدمینمنثمناتطلبالالفیروسيالنمومحركعلىتعتمدالتيالشركاتمنالعدید
اإلعالناتمنالشركةإیراداتتأتيمجانًا.المنتج/الخدمةتقدمالتيالمنافسةومواجھةالطویلالمدىعلىالمنتج/الخدمة

اإلضافیة المدرجة في خدماتھم.

النمو المدفوع

إذاالمنظمةتنموالخ.للمستھلكینالموجھوالتسویقاإلعالنفيالمالتستثمرالمنظمةأنالمدفوعالنمومحركیفترض
مرتبطةوكلھااإلعالن،وتكالیفالمباشرةوغیرالمباشرةالتكالیفكبیربشكلعلیھىالحصولتمالتىاإلیراداتتجاوزت

بالوحدة (المنتج).

حتًما بالتوقف مع نفاد قاعدة العمالء الجدد.االنتباه! إن محرك النمو (مھما كان نوعھ) للشركة ینتھي

مجردلیسإنھالواقع،فيالمحور.تنفیذأوالحالیةاإلستراتیجیةعلىبالحفاظالمتعلقالقرارھيالمراقبةمنالثالثةالمرحلة
أنضرورةحالةفيأسابیع).(بضعةدوريبشكلالمشكلةلھذهالمعتادالنھجھوبلفقط،واحدةلحظةفيیتخذفرديقرار
تخفیضفیجبكافیة،غیرھذهكانتإذاالمتوفرة.األموالاالعتبارفيالناشئةالشركةتأخذأنیجببالدورانالشركةتقوم

الضروریةاألنشطةحتىتتأثرأنفيخطرھناكأنحیثبدقة،التكالیفخفضیتمأنیجبجدیدة.أموالجمعأوالتكالیف
لتطویر الشركة الناشئة.

األمرمعھموینتھيتنفیذهعلىقادرینغیراألعمالروادمنالعدیدبالعواطف.ملیئانھوبسیطةعملیةلیسالتمحور
معولكنیتعافوا،أویفشلواأنوإمااألوانفواتبعدذلكیفعلونلكنھمبذلك،القیامفياآلخروناألعمالروادینجحبالفشل.

خسائر كبیرة.

السوقفيالراسخةالكبیرةالشركاتأیًضاولكنناشئة،شركةتطویرمنالمبكرةالمراحلفيشیوًعاأكثرالتمحوریعتبر
الستراتیجیةوفقًاتنفیذهویتمجیًدامدروسھیكليتغییرولكنھالتغییر،أجلمنتغییًرالیسالتمحورالتمحور.علىقادرة

حول منتج أو سوق أو شركة.واضحة. في األساس ، التمحور ھو تجربة تختبر فرضیة جدیدة

فیما یلي بعض أنواع التمحور:

للمنتج/الخدمة)؛التمحور نحو التبسیط (یتم التخلص من الخصائص غیر األساسیة●

جدیدة من أجل أن تصبح قابلة للتطبیق)؛التمحور نحو التضخیم (ینبغي إعطاء المنتج/الخدمة وظائف●

فيالمستھدفللقطاعبالنسبةلیسولكنللتطبیق،قابلة(المنتج/الخدمةالسوقمنجدیدقطاعإلىالتمحور●
البدایة)؛

غیرجدیدة،حاجةاكتشافتمذلكمنبدالوضروریة،لیستللمنتج(الحاجةللقطاعجدیدةحاجةإلىالتمحور●
راضیة عن أي منتج أو خدمة أخرى)؛
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التمحور من منتج واحد إلى منصة المنتج؛●

ربحبھامشصغیرةبكمیاتالمبیعاتأوصغیرربحبھامشكبیرةبكمیات(المبیعاتالربحنموذجحولالتمحور●
كبیر)؛

تمحور عرض القیمة؛●

تمحور محرك النمو؛●

تمحور قناة التوزیع؛●

تمحور نوع التكنولوجیا.●

الھدرمنالخاليالتشغیلبدءأسلوبتطبیقعلىأمثلة٤.٣.٤

 Dropboxھورئیسي مثال

الوحداتھذهبینالملفاتنقلإلىواضطرمتعددةحوسبةوحداتاستخدمأنھحقیقةمنھیوستندروالمؤسسفكرةجاءت
لتولیدنموذجیةحالةھوالوضعھذابھا.ینقلكانالتيالذاكرةبطاقةفقداألحیانبعضوفيمتزامنة،علیھاللحفاظالمختلفة

أنھا(معتبراًحلھاعلىاألعمالرائدتحفزوالتيللغایة،مزعجةشخصیةمشكلةعلىالعثورھيوناجحة،تجاریةفكرة
أجھزةعلىتلقائیًاالملفاتبمزامنةتقومالسحابةإلىمستندةخدمةاألساسي:المفھومتحدیدتموبالتالي،شخصي).تحدي

األوصافمعالمستقبلیینالمستخدمینمعالمستمرالتشاورخاللمنالتفصیليوالتصمیمالمفھومتحسینتممختلفة.
استخدمفقدمنتظم،تمویلعلىالحصولالصعبمنكانوألنھالمختلفة.اإللكترونیةوالمواقعالمدوناتعلىالمنشورة
تم٪.3-1ھوالقبولمعدلوحتىالبذور""مسرعخاللمنفكرةكلتمویلیتمالأنھعلىالتأكیدیجبالبذور"."مسرع

شھًرا15فيمستخدممالیین4إلى100000منالشركةونمتسریعةبوتیرةولكنتدریجیاً،اإلضافیةالوظائفدمج
فقط

Webvanھوسلبيمثال

منالتسعینیاتمنتصففيالشركةتأسستكوم.الدوتعصرفياإلخفاقاتأكبرأحدیكونربماذلك"،تفعل"الویبفان:
المفھومتطورأقصى.كحددقیقة30غضونفيالتسلیممعاإلنترنتعبرالطعامشراءفرصةللمستھلكینالتقدیمأجل

كانالدوالرات.منالمالیینمئاتاستثمرواسنوات3فيألنھمحقًاإعجابھمأثاروقدالمستثمرین.إلبھارعملخطةووضع
خلقلكنھذاتھ،حدفيخطأاالستثمارصنادیقوجودیكنلم.الجمھوروعامةومصرفاستثمارصنادیقالمستثمرون

بدأتالتجاریة،األعمالنموذجعلىالكثیرالعملبدونوفوریة.كبیرةأرباحعلىالملحالطلبخاللمنصحيغیرمناًخا
ھائلةتحتیةبنیةوأنشأتصغیرة،منطقةفيذاتياختباردونجًدا،كبیرةمساحةعلىانتشرتكبیرة:بسرعةتنموالشركة

علىاستحوذتذلك،علىعالوةتجاریة).ومركباتالشاحناتمنمذھلوأسطولضخمآلي(نظامالبدایةمن
HomeGrocer،استھدفواألنھمجیًدا،السوقتحلیلیتملمأیضاإضافیًا.مالیًامجھوًداشكلتوالتيمماثلة،شركةوھي

Webvanأفلسالنھایة،فيثراًء.األكثرولیسالمنخفضة)باألسعارالمھتمین(المستھلكینالسوقمنالرئیسيالقطاع
قیمةذاتبالطعاماإلنترنتعبرالتجارةفكرةأنحقیقةPicnicوInstacartنجاحاتأثبتتدوالر.ملیون800وخسر

حقًا.

استعد للتجربة والخطأ

لمإذاأیًضا.مفیدفھومنھم،تتعلمأنكوطالماطبیعيھذااألخطاء.ارتكابتوقعالثالث،أواألولعملكتبدأكنتسواء
وقبلالفرص،عنوابحثوتكیف،ومبدًعا،منفتًحاكنعلیھ.التأكیدیجبوماأقلتفعلھأنیجبماتتعلمفلنأخطاء،ترتكب

كل شيء، استمتع!

بیدك لما ترید القیام بھ واالتجاه الذي ستنمو نحوهإن الشيء العظیم في امتالك عملك الخاص ھو أن القرار
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الفصل الخامس قوانین وقواعد وأنظمة وضرائب الریادة 
خطة تدریجیة رسمیة : ابدأ عملك الخاص

االعتبار؟ بعینتأخذھاأنیجبالتيواألنظمةوالقوانینالقواعدھيوماتبدأ؟أینمنرسمیا؟;الخاصعملكبدءكیف
رسمیاقانونالكمنجعلسوفالتدریجیةالخطةھذهمعأنفسھم.الجدد األعمالروادمنالعدیدیسألھ الذيالسؤالإنھ

المتحدة وھولندا ورومانیا وإیطالیا وتركیا).المذكورة أدناه (المملكةجاھزا لبدء شركتك في البالد

بخطوةخطوة5.1

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.1.1

محدودة.خاصةشركةأوفردیةملكیةالمثال:سبیلعلىقانوني.نموذجاختیارعلیكیجبالتجاریة،باألعمالالبدءعند
ترتبأنتریدكیفانظرالمثال،سبیلعلىوضعك.یناسبالذيالقانونيالنموذجاختراألخر.عنبلدكلفيھذاویختلف

فقرةبلدلكلبلد.كلفيالقانونيللنموذجأدناهوصفیوجدمالیًا.لكالمفیدھووماالمستقبللكیبدووكیفالمسؤولیة،
(الفقرةوإیطالیا،)5.3(الفقرةوھولندا،)5.2الفقرة(المتحدةالمملكةالفصل:ھذافيبخطوة.خطوةفیھاالشرحتمخاصة

 )5.6(الفقرةوتركیا،)5.5(الفقرةورومانیا،)5.4

رسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.1.2

والتيالمناسبة،المؤسسةفيشركتكتسجیلعلیكیجبالبدء. بمتطلباتشركتكتفيأنیجبعملك, لبدءجیداتجھزتإذا
وصحیح.عادة ما تكون غرفة التجارة، لتنظیم إدارتك بشكل رسمي

المبیعات) ضریبةورقمالمضافةالقیمةضریبةتعریف(رقموالمحاسبةالماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.1.3

للشركاتالماليالنظامتحدیدسیتمالوطني.الماليالكودفيواألفرادللشركاتالمملوكةوالمساھماتالضرائبتقنینیتم
واألشخاص ذوو المھنة الحرة في كل فقرة. 

الشركةقدمتھاالتياألرباححصة(المدفوعاتاألرباححصةضریبةللضریبة)،الخاضع(الربحالشركاتضریبةمثل.
اإلعفاءخیاریوجداحیاناالنھائیین،المستھلكینجمیعقبلمن(تدفعالمضافةالقیمةضریبةالمساھمین)،أو الشركاءإلى

للصور القانونیة و/ أو الشركات الحدیثة.)

الخاضعالدخلعلىتدفعأن(یصحالدخلضریبةمثلرواتبھم،منضریبتینأیضاًالموظفونسیدفعذلك،إلىباإلضافة
االجتماعيللتأمیناإللزامیةاالشتراكاتدفعبعدكدخلبحسابھااألولالمقامفياإلجماليالدخلعنتختلفللضریبة،
والطبي.)

األخیر).العملصاحبیدفع-%2.25%+10%+25((والطبي)االجتماعيالتأمینفياالشتراكات

عملخطةاكتبالرابعة:الخطوة5.1.4

تجلبأنیمكنالرابع:الفصلقراءةأوالعلیكیجبھذا،فيجاداًكنتإذالكنعمل.خطةكتابةمنیخافونأحیاناالمبتدئون
لك الكثیر من ھذه الفوائد:

• یمكنك رسم خریطة لفرص عملك
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• یمكنك الحصول على صورة جیدة للمخاطر

• تتعرف على الزبائن المحتملین

• تكون على علم بسوق التنمیة ذات الصلة 

• یمكنك ترك انطباع أكثِر على المستثمرین المحتملین

• انظر أیضاً النصائح والحیل الفصل السادس

المھنبعضتتطلبالحاالت،بعضفيولكنتجاري،عمللبدءمھنيمؤھلأودرجةإلىتحتاجلنالحاالت،معظمفي
درجات أو مؤھالت مھنیة.

والمنح)(القروضتجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.1.5

علىللحفاظجیدةطریقةھيالتجاریةالمصرفیةاألعمالالتالیة.المنطقیةالخطوةھوتجاريعملحسابفتحیكونماغالبًا
میؤوساإلختالطعلىالحصولمنالخاصةواإلدارةالتجاریةأعمالكأیضایمنعوھذاوالنفقات.اإلیراداتعنعامةلمحة

األعمال الریادیة الخاصة).منھ (في كل فقرة، سوف یتم ذكر البرنامج الوطني مع البرنامج

إلخ)بناء،رخصة(مثل.تراخیصعلىالحصولطلبووالقواعدالبیئةحمایةقوانینالسادسة:الخطوة5.1.6

تجددأنتریدإذابناءرخصةعنفكرتصاریح.علىللحصولالطلبأحیانااالعتبارفيتأخذأنعلیكأعمالكصاحب
و/أوالمؤسساتذكریتمسوففقرة،كلفياألوروبي.االتحادبلدانمنبلدكلفياإلجراءاتتختلفتجاریة.ممتلكات

البلدیات المناسبة

حمایة البیئة

فيالنظر یجبمعین،موقعفيعملكإلنشاءتخططإذاھاما.دورایؤديفعليموقعإنشاءالتجاریة،األعمالحیثمن
فيبیئیةلوائحمعالتعاملاألعمالأصحابعليغالباذلك،إلىوباإلضافةعملك. فيالتقدمأجلمنالمناطقتقسیمخطة

تنطبق علیك حسب المنطقة، الحقل ونوع الشركة.مجال الضجیج والطاقة والنفایات. قد تختلف القواعد التي

تجاريموقعوصنعالشخصیةالبیاناتحمایةخصوصیة/السابعةالخطوة5.1.7

علیكالمعروفة.االجتماعیةاالعالمعلىیروجأنیمكن,تجاريموقعبدونتبدأأنللشركةیمكنال،الحاضرالوقتفي
الذيالموقععلىالحصولیمكنككوكیز.الشخصیة،البیاناتوحمایةبالخصوصیة،یتعلقفیماالوطنیةللقوانینتمتثلأن

والمیزانیةرغباتكعلىذلكیعتمدنفسك.قلیال)(أبسطویبموقعجعل-قلیالماھركنتإذا-أومھنیةوكالةصممتھ
المحددة ما إذا كان ھذا بدیل مرغوب فیھ.

البحث)محركات(تحسینSEOلـمقاومویبموقع

یظھربحیثالبحث)،محركات(تحسینSEOالحالیةاالتجاھاتمعیتوافقالخ)والصور،(النصوصالمحتوىأنتأكد
لھذا.المتخصصةاإلعالناتمؤلفاستئجارأیضایمكنكاألولى.البحثنتائجمعGoogleفيالویبموقع
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التأمینالثامنة:الخطوة5.1.8

االعتمادبإمكانكیزالالكموظفأنكمنالرغم-.علىنفسیةأوجسدیةمشكلةكانسواءحادث-وقوعخطردائماھناك
عن العواقب (المالیة) للمرض والحوادث.على دعم صاحب العمل الخاص بك، كصاحب أعمال، أنت مسؤول

البشریةالمواردإدارةالتاسعة: الخطوة 5.1.9

تركز إدارة الموارد البشریة بشكل كامل على ضرائب الموظفین.

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.1.10

والعالماتوالتصامیماالختراعوبراءاتوالنشرالطبعفعلیًا.حقوقبإنشائھتقومنوعھمنفریدشيءھيالفكریةالملكیة
الفكري.لإلنجازثمارجنيیمكنھالذيالوحیدالطرفلتكونیؤھلكحقإنھالفكریة.الملكیةحمایةأنواعجمیعھيالتجاریة

منتجاتھا.تطویریتمعندمالآلخرینإلھاممصدرIPعنوانكحولالعامةالمعلوماتتكونقد

المتحدةالمملكةخطوةخطوة.5.2

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.2.1

التجارةغرفةمعرسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة:5.2.2

والمحاسبة الماليالتنظیم:الثالثةالخطوة.5.2.3

عملخطةاكتبالرابعة:الخطوة5.2.4

 تجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة.5.2.5

 تراخیصعلىالحصولطلبووالقواعدالبیئةحمایةقوانینالسادسة:.الخطوة5.2.6

تجاريموقعوصنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة5.2.7

التأمین الثامنة:الخطوة.5.2.8

البشریةالمواردإدارةالتاسعةالخطوة5.2.9

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.2.10

التيالبلدانوجمیعواألنظمةوالقواعدالقوانینمنالمزیدبسببالمتحدة،المملكةفيتجاريعملببدءاألمریتعلقعندما 
،والمساعدةالدعمدائماھناكولكنتعقیداأكثرالعملیةویلز)،اسكتلندا،الشمالیة،أیرلندا(إنجلترا،المتحدةالمملكةتشكل

والحلول الوسط ألي شخص في حاجة إلیھا أو تسعى.

الرئیسيالقانونیةالكیانھيالملكةوجماركإیراداتشيء.أيتحقیقیمكنالصحیحمزاجمعولكنمملة،مھمةتكونقد
علىلمساعدتكوسعھمفيماكلسیفعلونالرئیسیة، الھیئةأنھمبماولكناألعمال،تبدأأنقبلتمرأنیجبشيءكلالتي

قانوني أصغر یسمى "مجلس الشركات".حل أي مشاكل تعوق طریقك إلى النجاح، تماما مثل كیان
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إلىباإلضافةالبدء.قبلاتخاذھاإلىستحتاجالتيالرئیسیةالقراراتبعضھناك،تجاريعملتبدءكیفعنتتساءلإذا
ستجذبكیففينفكرأنأیضاالمھممنتشغیلھ.وكیفیةوھیكلھالتجاريعملكاسماختیارفيترغبقدخدمتك،أومنتجك
عملكستسميماعلىوالعملاألساسیة،العملفكرتكوتطویرالبحثإلىتحتاجقدلبدء.المالعلىستحصلوكیفالزبائن
الحشد.منتبرزیجعلكالذيوماوالجمھور،خدمتك،أومنتجكفيملیاالتفكیرالمھممنستتخذه.الذيالشكلھوماوتقرر

األرباحانتظارأثناءالشخصیةأموالكعلىتأثیرھاھووماالناشئةشركتكتمویلكیفیةفيالتفكیریجدر،المرحلةھذهفي
إلظھارھا.

 

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.2.1

اإلیراداتجاللةوالجمارك.اإلیراداتجاللةوتسجیلظروفكمعلتتناسبالمناسبالقانونيالھیكلاختیارعلیكیجب
الدعمأشكالبعضَدفعالضرائب،تحصیلعنمسؤولةالمتحدةالمملكةلحكومةتابعةوزاریةغیرإدارةھيوالجمارك

الحد األدنى الوطني لألجور.الحكومي واإلدارة النظم التنظیمیة األخرى بما في ذلك

انقر فوق دلیل نماذج العمل القانونیة

الشمالیة واسكتلندا.و غیر مدمجة  وھذه تختلف في انكلترا وویلز وایرلندافي المملكة المتحدة لدیك األشكال القانونیة المدمجة

المتحدة مثل:ھناك العدید من الشركات التي یمكن أن تبدأ في المملكة

)،PLC(محدودةعمومیةشركة

محدودةتضامنیةشركة)،UNLTD(محدودةغیرالشركاتبضمان،محدودةشركة)،LTD(باألسھمالتوصیةشركة
وغیرھا)…RC(ملكيامتیاز)،IPS(واإلقتصادیة الصناعیةجمعیةالطوائف،مصالحشركة)،LLP(  المسؤولیة

الكثیر.

النماذج القانونیة غیر المدمجة

بشخصیة قانونیة مستقلة. ھناك ثالثة أشكال رئیسیة:والسمة الممیزة لألشكال غیر مدمجة ھي أنھا ال تتمتع

تاجر واحد

الملكیة والسیطرة على األعمال تقع على عاتق فرد واحد.ھذه ھي أبسط طریقة إلنشاء وتشغیل األعمال التجاریة :

غیرشخصیةمسؤولیةولھالتجاریةاألعمالعنمنفصاللیسالفردألنبالمخاطرمحفوفبطبیعتھھووحیدتاجریكونأن
الشركةأصولجمیعیملكونوھمضدھا.مطالباتوأيالتعاقدیة،وااللتزاماتدیونھاالتجاریة،األعمالعنفقطمحدودة
المحتملغیرفمنذلك،ومعتجاري.اسمتحتوالتجارةموظفینتوظیفلھمویجوزلھم،یحلوكمافیھاالتصرفویمكنھم

تكونأن–الخارجياالستثمارمنصغیرمستوىمنأكثرإلىتحتاجالتيللشركاتمناسبةالوحیدالتاجرحالةتكونأن
التمویل السھمي من خالل إصدار األسھم.غیر مدمج یحد من االقتراض ویمنع األعمال التجاریة رفع

ملفأولتسجیلحاجةوالالتجاریة،لألعمالرسميلدستورشرطأيیوجدالاألدنى:الحدھوواحدللتاجرالتنظیم
جاللةقبلمنالخاصلحسابھمتعملأنھاعلىالوحیدینالتجارمعالتعاملیتمالشركات.مجلسمعوالعوائدالحسابات
األرباحمعالتعاملیتم-السنويالذاتيالتقییمالضریبياإلقراروتجعلتسجلأنویجب)HMRC(والجمارك اإلیرادات

التأمین الوطني.من األعمال التجاریة كدخل شخصي یخضع لضریبة الدخل ومساھمات
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رابطة غیرالمدمجة

الغرضیحدددستورعادةلدیھممحدد.لغرضتتوحدأنعلى"عقد"،أوتوافق،التيالمجموعاتھيغیرالمدمجةرابطة
أعضاءلجمیعوسیكونإداریة.لجنةتحكمھمماوعادةوأعضائھا.بالرابطةالخاصةوالقواعدأجلھ،منالجمعیةأنشئتالذي
بالنسبةأماالدستور.فيالتحدیدوجھعلىتعویضھمیتملممامحدودة،غیرشخصیةمسؤولیةأخرىمرةاإلدارةلجنة

لجنةألعضاءالخاصلحسابھمالضریبيوالوضعالتنظیم،مناألدنىوالحدالتمویل،جمععلىقیودھناكواحد،للتاجر
اإلدارة.

الشراكة

معجنبإلىجنباالتجاریةاألعمالوإدارةإلنشاءاالعتباریةاألشخاصمنأكثرأوالثنیننسبیاًبسیطةطریقةھيالشراكة
ماعادةولكنالمشتركة،التجاریةباألعمالالناسیقومعندمارسمي،اتفاقأيدونشراكة،تنشأأنویمكنالربح.بھدف
رأسمقدارمثلمسائلتحددقانوناً،ملزمةشراكةاتفاقیةالشركاءیضعماوعادةكشراكة.التجارةعلىاتفاقھناكیكون
لیسأخرى،ومرةالتجاریة.األعمال(وخسائر)أرباحبھاسیتقاسمونالتيوالطریقةشریككلبھیساھمالذيالمال

والتكالیف والمسؤولیات المترتبة على العمل.للشراكة شخصیة قانونیة منفصلة. یتقاسم الشركاء المخاطر

منالرغمعلىبأنفسھم،األعمالیدیرونماعادةالشركاءفإنالبعض،بعضھمقراراتتبعاتعادةًیتحملونالشركاءوألن
شركةكونھاوعدم،العملیةالممارسةفياالقتراضمنتحدمدمجةغیركونھاأنبرغمموظفین.توظیفیستطیعونأنھم

یجمعونماعادةالشركاءفإن،األسھمإصدارطریقعناألسھمتمویلزیادةمننفسھاالشركةیمنعسھممالبرأس
مع القروض.األموال لألعمال التجاریة من أصولھم الخاصة ، و / أو

الشراكةعلىیجباألرباح:منحصتھالذىاألساسھذاعلىالضرائبویدفعالخاصلحسابھالشركاءمنواحدكلویعمل
االحتفاظالشراكةعلىویجبوالجمارك،اإلیراداتجاللةإلىسنویةذاتيتقییمبعوائدیقوماأنفرديشریكوكلنفسھا

بسجالت تبین دخل األعمال التجاریة والنفقات.

شركاءیكونواأن–المسؤولیةالمحدودةالشراكاتأوالمحدودةالشركاتمثل–األفرادغیراالعتباریینلألشخاصیمكن
المثالسبیلعلى-واإلبالغبالضرائبإضافیةالتزاماتلدیھمأنباستثناءآخرشریكأيمثلیعاملونفھمالشراكة.في

على أرباحھا من الشراكة.یجب على الشركات دفع ضریبة الشركات بدالً من ضریبة الدخل

شراكة  محدودة 

الشركاءالشركاء:مننوعانلھاالمحدودةالشراكة-أدناه)(انظرالمحدودةالمسؤولیةشراكةوبینبینھالخلطینبغيال
القدالمحدودینالشركاءأنفيالرئیسیةاالختالفاتتتمثلحیثالشراكة،النموذجویشبھالمحدودون.والشركاءالعامون

المحدودینالشركاءأنالحظالشراكة.فياستثمروهالذيالمبلغعلىمسؤولیتھموتقتصراألعمالإدارةفيیشاركون
ولكنھمالتجاریةاألعمالإدارةفيیشاركونالالذین،المحدودةالشراكةأوالشراكةفي"النائمین"الشركاءعنیختلفون
الوجودحیزإلىتأتيوالالشركات،دارفيالمحدودةالشراكاتتسجلأنیجبدیونھا.عنكاملةمسؤولیةمسؤولینیظلون

حتى یتم تسجیلھا. ویجب أیضا تسجیل التغییرات في الشراكة.

االستئمانیة

بحیثالموجوداتلحیازةقانونیةأدواتأساساوھيبھا.خاصةقانونیةھویةلھاولیسمدمجةغیراالستئمانیةالصنادیق
كیفیةوتحكمأخرىمنظمةأوفردعننیابةبأصولاالستئمانیةوتحتفظاالقتصادیة.المصلحةعنالقانونیةالملكیةتفصل

إدارةعنقانونیًامسؤولونھمالذیناألمناءتسمىالناسمنصغیرةمجموعةقبلمناالستئمانیةتشغیلیتماستخدامھا.
الصنادیقتضعالخاصة.الثقةمواردمنبھاالوفاءیمكنالضدھامطالباتأودیونأيعنشخصیًاومسؤولیناالستئمانیة
لضماناستخدامھاویمكناالستئمانیةأھدافتحددوالتيالثق- سندفيعلیھاالمنصوصالقواعد-منمجموعتھااالستئمانیة

توزعوالاألصولتدیرببساطةفھيـالتمویلبجمععادةًالصنادیقتقوموالمعین.لغرضواألرباحاألصولاستخدام
نفسھاھيتمتلكأنیمكنالالتيالمدمجة،غیرالجمعیاتمعباالقتراناالستئمانیةالصنادیقتستخدمماوكثیرااألرباح.

ممتلكات.

أشكال القانونیة المدمجة
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شركة محدودة

كیانلتشكیل"مؤسسة"الشركاتالتجاریة.األعمالإلدارةاستخدامفيشیوعااألكثرالقانونيالنموذجھيالمحدودةالشركة
تأسیسلدىباسمھا.عقودفيوالدخولتجاریةبأعمالتقومأنیمكنالمنظمةأنیعنيوھذامستقلة.اعتباریةشخصیةلھ

دستوریتان:وثیقتانلدیھایكونأنالشركةعلىیتعین،2006لعامالشركاتقانونبموجبالشركة

یصبحواأنعلىوالموافقةشركةتكوینفيیرغبون(المشتركین)األولییناألعضاءأنالحقیقةتسجلمذكرة،●
أعضاء فیھا. وال یمكن تعدیل المذكرة؛ 

وأعضائھا،الشركةبینعقداألساسفيھيوالتي–الموادباسمفقطالغالبفيإلیھایشارالتي–الرابطةمواد●
القرارات والملكیة والرقابة.تحدد القواعد الملزمة قانوناً للشركة، بما في ذلك إطار

أنشریطةللشركة،المحددةاالحتیاجاتتناسبالتيالموادإعدادفيكبیرةمرونةیوفر 2006لسنةالشركات قانون
تتصرف في إطار القانون.

تتمتعأنھااالسمیوحيوكما-التجاریةاألعمالفياستثمرواالذینأولئك-أعضائھاقبلمنمملوكةمحدودةشركة
منللدائنینیجوزالعامةوكقاعدةألصحابھاالشخصیةالمالیةعنمنفصلةالشركةمالیةأنأي-محدودةبمسؤولیة

األصول الشخصیة ألصحابھا لیست في خطر.األعمال التجاریة متابعة أصول الشركة إال لتسویة الدیون.

وشركة محدودة من قبل الضمان.ھناك آلیتان لالنضمام إلى الشركة: شركة محدودة من األسھم

شركة محدودة باألسھم

تعنيالمساھمین.باسمیُعرفوبالتاليالشركة،فيأكثرأوسھمعضوكلیمتلكالفئة.ھذهفيتندرجالشركاتمعظم
علىالمدفوعةغیر(المبالغباالستثمارالتزمواأوبالفعلاستثمروهمافقطسیخسرونأنھمللمساھمینالمحدودةالمسؤولیة
األسھم).

شركة محدودة بضمان

علىواحدعضوالشركةلدىیكونأنیجبالتصفیة.فيالشركةدخلتإذامعینمبلغلدفعضمانةالشركةأعضاءیقدم
علىالتصویتمناألعضاءیتمكنحتىبھا،المرفقةالتصویتالحقسھم لكلعادةاألسھم،محدودة شركةفياألقل.

الشركاتمنالعدیدأنمنالرغمعلىواحد،صوتواحدةحصةعادةھوالترتیبالشركة.علىتؤثرالتيالھامةالقرارات
عضوعادةالترتیببضمان،محدودةشركةفيالمرفقة.المختلفةالتصویتحقوقمعحصةمنمختلفةفئاتتخلقسوف
).OMOV(واحدصوتواحد

لمصلحةیعملالذياألساسيالمبدأمعإدارة،مجلسأومدیربھاویضطلعملكیتھاعناسمیامنفصلةالیومیةالشركةإدارة
ھوالمحدودةالشركةأشكالمنشكلأبسطفإنوبالتالي،أیًضاأعضاءالمدیرونیكونقد،ذلكومعوأعضائھا.الشركة
یكونأن(یجباألقلعلىواحدمدیرللشركةیكونأنیجبالوحید.مدیرھاأیًضاوھوبأكملھاالشركةیمتلكواحدعضو

یكون مدیر واحد على األقل شخًصا حقیقیًا. لدى الشركات العامة المذكورة أدناه مدیران) ویجب أن

كرأسالتجاریةاألعمالفيالمحتجزةاألرباحمنأوالقروضمناألعضاء،منالتمویلیأتيبضمان،محدودةشركةفي
-التجاریةاألعمالفيحصةمقابلفيأیضاالمساھمینمنالمالرأستجمعأنیمكناألسھممنمحدودةشركةعامل.مال
یتمالتياألرباحعنالنظروبصرفأرباح،شكلفيالمساھمینعلىعادةالتجاریةاألعمالمنأرباحأيتوزیعیتم

منبالقروضنفسھاتمویلعلىأكبرقدرةلدیھاالمحدودةالشركاتالعامل.المالورأسالتجاریةاألعمالفيبھااالحتفاظ
یتمالشركة.أصولعلى"رسوًما"یخلقمما،للقروضكضمانأصولھااستخدامیمكنھاحیث،المدمجةغیرالشركات

فيبما(المقرضینلذلكللشركة.المضموناالئتمانمدىحولالشفافیةیوفرمماالشركات،مجلسفيالرسومھذهتسجیل
یوفر قرضا األعمال التجاریة.ذلك البنوك وجمعیات البناء) سیجعل التأسیس شرطا الذي

ھيوالشفافیةالمساءلةزیادةالمدمجة:غیرالنماذجمنصرامةأكثرتنظیمیةلمتطلباتالمحدودةالشركةنموذجیخضع
قدالذینالجمھورأماموكذلكالشركةمساھميمنلكلھيالمساءلةالمحدودة.المسؤولیةلصالحدفعھیجبالذيالثمن
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علىالحفاظمسؤولیةالمدیرینعاتقعلىوتقعالشركات،مجلسفيمسجلةالشركاتاألعمال.معالتعاملفيیرغبون
أنیجبالشركات.مجلسفيوتقدیمھا-للشركةالسنويوالعائدالسنویةالحساباتذلكفيبما-للشركةالعامةالسجالت
،للضریبةخاضعةأرباحأودخلأيلدیھاالشركةكانتإذااألعمال.وإدارةھیكلفيبالتغییراتالشركاتمجلسیخطروا

الشركاتلضریبةالخاضعةالشركاتعلىیجبالشركات.ضریبةعنومسؤولةموجودةبأنھاHMRCإخبارعلیھافیجب
.HMRCإلىسنویةعوائدتقدمأن

یسمحأنھھوالرئیسيالفرق).Plc(محدودةعامةشركةأو)Ltd(محدودةخاصةشركةإماھياألسھممنمحدودةشركة
الذيشیوعاًاألكثرالقانونيالشكلھيالمحدودةالخاصةالشركةللجمھور.للبیعأسھمبعرضالمحدودةالعامةللشركة

اجتذبتالتيالكبیرةالشركاتإلىواحدمساھممدیرمعالتجاریةاألعمالمنبدءاً-الشركاتمنالعظمىالغالبیةتستخدمھ
استثمارات كبیرة من رأس المال الخاص.

)LLP(المسؤولیةالمحدودةشراكة

مسؤولیةتقتصر،العادیةالشراكةعكسعلىللشركة.مشابھةمنفصلةقانونیةشخصیةھيالمحدودةالمسؤولیةشراكة
LLPیأخذعضوكلالتمویل.لجمعأعطوھاشخصیةضماناتوأيالتجاریةاألعمالفياستثمروهالذيالمالمبلغعلى

خالف ذلك.حصة متساویة من األرباح، ما لم ینص اتفاق األعضاء على

كلعلىویجب،HMRCلدىالخاصلحسابھمكمھنةالتسجیلإلىLLPمنشركةغیرعضوكلیحتاج،الشراكةمثل
دفعLLPفياألعضاءالشركاتغیر.HMRCإلىالسنویةالذاتيالتقییمعوائدتقدیمفرديعضووكلنفسھLLPمن

األرباح.ضریبة الدخل واشتراكات التأمین الوطني على حصتھا من

الشركات.مجلسفيالسنویةوالعوائدوملفھاالحساباتتسجیلالمسؤولیةالمحدودةشراكات علىیجبذلك،إلىباإلضافة
ویوقعانالحساباتمدققيیعینانوھما-إضافیةمسؤولیاتیحمالنمعینان""عضواناألقلعلىعضوانیكونأنیجب
ترتیبحیثمنالشركاتمنبكثیرأكبرحریةلدیھاالمسؤولیةالمحدودةشراكةالشركات.دارفيویُقَلِّمانھاالحساباتعلى

علىاألرباحتوزیعیتمالتيوالطریقة،القراراتاتخاذبھایتمالتيالطریقةفيالمثالسبیلعلى،الداخلیةشؤونھا
األعضاء.

)CIC(المجتمعمصلحةشركة

یسمىلماأنشئتالتيالضمان)أواألسھممنمحدودة(إماالشركةأشكالمنشكل)CIC(المجتمعمصلحةشركة
تتمتعأنھاكما،CICsمراكزإنشاءالسھلمنالمجتمع.لصالحوأصولھاأرباحھااستخدامتریدالتياالجتماعیة''المؤسسات

من المیزات الخاصة التي تضمن أنھا تخدم مصلحة المجتمع:بكل المرونة والیقین في شكل الشركة، ولكن مع العدید

لتزویدالمحليالمجتمعمصلحةعنبیانتقدیمCICsكـتسجیلھابطلبتتقدمالتيالشركاتجمیععلىیجبأوالً،●
تستمرأنیجبالقانون.فيالمحددالمجتمعمصلحةاختبارسترضيأنھاتثبتبأدلةCICلـالتنظیمیةالجھة

المنظم.إلىسنویاتقریرایقدمأنویجب،CICتزالالأنھاطالمااالختبارتلبیةفيالشركة

أنشطتھا)تُدرھاأرباحأيذلكفي(بماالشركةأصولنقلیقیدأصول""قفلCICلدىیكونأنیجبثانیاً،●
لضمان استخدامھا لصالح المجتمع.

االستثمارمراكزفياالستثمارعلىالناستشجیعبینالتوازنلتحقیق–والفائدةاألسھمألرباحCICتخضعثالثاً،●
المجتمع. لصالحتخصصأنیجبCICوأرباحأصولأنومبدأالدولیة

)CIO(المسجلةخیریة منظمة

عاممنوویلزانكلترافيالخیریةللجمعیاتمتاحةستكونالتيجدیدقانونيشكلھو)CIO(المسجلةخیریةمنظمة
یعنيماوھو–الضمانمنمحدودةشركةباعتبارھاعادةذلكتفعلدمجفيترغبالتيالخیریةالجمعیاتحالیا.2012

المزدوج بموجب قانون الشركات وقانون األعمال الخیریة.تسجیل مزدوج مع الشركات البیت واللجنة الخیریة والتنظیم
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األعمالقانونبموجبوتنظیمھاالخیریةاللجنةلدىفقطالمنظمةتسجیلسیتمولكنالتأسیس،فوائدCIOصفةتقدمسوف
جمعیةأيمثلاألول.المقامفيالجدیدالنموذجوالمتوسطةالصغیرةالخیریةالمؤسساتتستخدمأنالمتوقعومنالخیریة.

تمریرتمفقدمفوضان:الخیریةاألعمالولوائحقانونأنالحظخیریة.ألغراضالمنظمةوأصولأرباحتأمینسیتمخیریة
تشریع مماثل في اسكتلندا، ولكن لیس بعد في أیرلندا الشمالیة.

مجتمع الصناعیة  واقتصادیة 

شكلین:أحدتأخذقد)IPSأو,I&P(باختصاراالدخاروصناعیةجمعیة

)Co-op(التعاونیةالجمعیة

خاللمناألولالمقامفيمصالحھمتخدم-ألعضائھاالمتبادلةالمنفعةأجلمنتدارعضویةمنظمةھيالتعاونیةالجمعیة
الرغمعلىالمنظمة،فيأخرىمرةحرثھعادةیتمفائضأيمع-والتسھیالتوالخدماتبالسلعتزویدھمأومعھمالتداول

ألنشطتھاتبعاًاجتماعیة،مؤسسةتكونالأوالتعاونیةالجمعیةتكونوقداألعضاء.علىتوزیعھایمكناألرباحأنمن
وكیفیة توزیعھا ألرباحھا.

ویعّرفالدولي.التعاونيالتحالفیحددھاالتيالتعاونیةوالمبادئالقیمتعكسأنیجبالتيالتعاونیةالجمعیةالقواعدوتحكم
االقتصادیةوتطلعاتھماحتیاجاتھملتلبیةطوعایتحدونالذیناألشخاصمنمستقلةرابطةبأنھاالتعاونیةالتحالف

تملكھا وتتحكم فیھا بصورة دیمقراطیة.واالجتماعیة والثقافیة المشتركة من خالل مشاریع مشتركة

الخدماتھیئةإلىالسنویةالحساباتوتقدمتسجلأنویجب–منفصلةقانونیةشخصیةوكذلك–تأسستتعاونیةجمعیة
المدفوعغیرالمبلغعلىاألعضاءمسؤولیةتقتصرالشركة،معالحالھوكماالشركات.مجلسمنبدالً)FSA(المالیة

یمكن جمع األموال عن طریق إصدار أسھم للجمھور.على األسھم. لدیھم مبدأ العضویة المفتوحة، وبالتالي

األعضاء. عننیابةتدیرالتيالشركة،إدارةمجلسغرارعلىالضباط،منلجنةخاللمنعادةالمجتمعاألعضاءیدیر
النظربغض)،OMOV(واحد"لشخصواحد"صوتأساسعلىدیمقراطیةسیطرةلدیھمدائماًاألعضاءفإنذلك،ومع

عن حجم األسھم الخاصة، في إطار القیم والمبادئ التعاونیة.

)BenCom(المجتمعیةالمنفعةجمعیة

ولیسالمجتمع،لصالحتجاریةبأعمالتقومأنھاباستثناءتعاونیة،لجمعیةمماثلة)BenCom(المجتمعیةالمنفعةجمعیة
أنویجبالمجتمعفيأعضاءلیسواالذینالناسلصالحاألولالمقامفيبنكومتدارأنیجبالواقعفيالمجتمع.ألعضاء

األعضاء أو المساھمین الخارجیین، بل تُعاد إلى المجتمع.تكون أیضا في مصلحة المجتمع ككل. وال توزع األرباح على

غیرومنللمجتمع.المستقبلیةالمصلحةأجلمنأصولھایحميالذياألصول"،"قفلBenComsشركةتطبقماوغالباً
تمإذاعضو. لكلإسترلینيجنیھ1بقیمةواحدسھمالمثالسبیل(علىاالسميالمالرأسمنأكثربینكومتصدرأنالمعتاد
األسھمألرباحأقصىحدوضعیتم،BenComإلىبقروضاألعضاءقامإذاأواسميسھممالرأسمنأكثرإصدار

الذي تحتاجھ الشركة.والفوائد المدفوعة بسعر معقول مطلوب لالحتفاظ برأس المال

مما،العامةالمنفعةأجلمنحصریةخیریةأغراضلدیھایكونأنشریطة،خیریةكجمعیةBenComتأسیسیمكن
الجمعیاتباسمتعرففإنھاعلیھا،الموافقةتمتإذاالخیریة.االئتماناتوالعامةالمنحخاللمنالمالرأسبجمعلھمیسمح

لدىیكونأنیجبالخیریة.اللجنةإلىولیس،فقط)FSA(المالیةالخدماتھیئةإلىتقریًراتقدموھي-المعفاةالخیریة
BenComأصول.قفلالخیریة

متبادلة المالیة 

المالیة.الخدماتلتقدیمخصیصاتوجدالتيھنا،بالتفصیلالمشمولةغیرالمتبادلة،األشكالمنأخرىأنواعثالثةھناك
)FSA(المالیة.الرقابةھیئةلدىأیضامسجلةوھي
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العقاريالرھنقروضاألولالمقامفيتقدممتبادلة،مالیةخدماتمؤسساتھيالبناءجمعیاتالبناء:جمعیات●
تحویلوخدماتواالستثمار،اإلقراضمنأخرىأشكالمثلاألخرىالمالیةالخدماتأیضاولكنالسكنیة،

كبیر من قبل أعضائھا.األموال، والخدمات المصرفیة والتأمین. یتم تمویلھا بشكل

توفیربغرضویعملونأعضاؤھاعلیھاویسیطریملكھاتعاونیةمالیةمؤسسةھواالئتمانياالتحاداالئتمان:اتحاد●
االئتمان بأسعار معقولة، وتقدیم خدمات مالیة أخرى ألعضائھ

مالیاًاألعضاءمساعدةھومنھاالرئیسيالغرضمتبادلةطوعیةمنظمةھوالصدیقالمجتمعالصدیق: المجتمع●
أثناء المرض أو البطالة أو التقاعد، وتوفیر ضمان الحیاة

التجارةغرفةمعرسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.2.2

طلبعلیكویجبلدعمكالمتاحةالمساعدةمنالكثیروھناكأفضلبشكلعملكیناسبالذيالھیكلتختارأنالمھممن
المشورة قبل إنشاء أي ھیكل تجاري.

جاللة اإلیرادات و الجمارك و مجلس الشركات

الشركات.مجلسوHMRCتحكمھاالتيوالشراكاتالمحدودةوالشركاتالوحیدالتاجراألعمال:منأنواع3

منكلإلىالسنةفياألقلعلىواحدةمرةتقریرلتقدیملدیكوسیكونشركتكبتسجیلتقومالذيالمكانھوالشركاتمجلس
HMRCالشركات.ومجلس

HRMCustoms Companies House تویترعلىتابع

الخیریةالجمعیاتللجنةتخضعوھذهمختلفةوأنظمةقواعدأیضاھناكثمخیریةمؤسسةأواجتماعیةمؤسسةإنشاءتریدإذا
االسكتلندیة)الخیریةللجمعیاتالمنظمةالھیئةمكتب(OSCRووویلزانكلترافي

تاجر واحد

المسؤولیات المحاسبیة.ھذه الطریقة أبسط ولكن انت مسؤول عن دیون عملك وبعض

ضریبةتدفعأنبعدالتجارينشاطكأرباحبجمیعاالحتفاظیمكنكفردي.بشكلعملكوتملكالخاصلحسابكتعملأنت
علیھا. أنت مسؤول عن أي خسائر من عملك.

عندما تحتاج إلى أن تكون كتاجر واحد

علیك: یجب أن تكون متداوالً وحیداً إذا كان أي من التالي ینطبق

2020أبریل5و2019أبریل6بینالحرالعملمنإسترلینيجنیھ1000منأكثركسبتلقد●

األطفال المعفاة من الضرائب)یجب أن تثبت أنك تعمل لحسابك الخاص (مثل. لطلب رعایة●

.فوائدكالتأھلعلى2الفئةمنطوعیةوطنيتأمیندفعاتمساعدةترید●

كیف تكون تاجرا وحیدا؟

لجنةالقواعدھذهوتحكممختلفةوأنظمةقواعدأیضاھناكثمخیریةمؤسسةأواجتماعیةمؤسسةاإلنشاءترید إذا
.االسكتلندیة)الخیریةالجمعیاتتنظیم(مكتبOSCRووویلزانكلترافيالخیریةالمؤسسات
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العمل في صناعة البناء باعتباره تاجر وحید

مقاول.أوالباطنمنكمقاولالبناءصناعةفيتعملكنتإذا)CIS(البناءصناعةمخططفيHMRCمعسجل

تسمیة عملك كتاجر وحید

واسماسمكتضمینعلیكیجباسمك.لتسجیلتحتاجاللعملك.آخراسماختیاریمكنكأو،الخاصباسمكالتجارهیمكنك
المثال الفواتیر والخطابات.عملك (إذا لدیك اسما) في األوراق الرسمیة ، على سبیل

أسماء األعمال تاجر وحید

یجب أال تكون أسماء المتداولین الوحیدین:●

أوالمحدودة"العامة"الشركةأو"LLP"أوالمحدودة"المسؤولیة"شراكةأو"المحدودة"أو"محدودة"تشمل●
"plc"

تكون ھجومیة أو تكون ھي نفسھا عالمة تجاریة القائمة●

المحلیة،السلطاتأوالحكومةمعاتصالاقتراحأو"حساس"،تعبیرأوكلمةعلىأیًضااسمكیحتويأنیمكنال●
ما لم تحصل على إذن

شركة محدودة

منالمزیدھناكولكنالشخصیة،أموالكعنمنفصلةالمالیةمواردھافإنمحدودة،شركةتشكلكنتإذا●
المسؤولیات اإلداریة و التقاریر:

علىالموافقةتمتإذاشركتك.فيالمسجلالمكتبعنوانتغییرتریدكنتإذاالشركاتمجلسإخبارعلیكیجب●
)HMRC(والجماركاإلیراداتجاللةیخبرونفسوفالتغییر،

الشركةتسجیلتمالذيالمتحدةالمملكةمنالجزءنفسفيلشركتكالجدیدالمسجلالمكتبعنوانیكونأنیجب●
(ُمدمج)

عنوانك لن یتغیر رسمیاً حتى تقوم مجلس الشركات بتسجیلھا.●

إذا:HMRCتخبرأنیجبعنھا،اإلبالغیجبالتياألخرىالتغییرات

عنوانكأوالتجارينشاطكاسمأوجنسكأواسمكالمثال،سبیلعلى-التجارينشاطكفياالتصالتفاصیلتغییر-
الشخصي أو التجاري

على:تغییراتبإجراءقمتإذایوًما14غضونفيالشركاتمجلسإخبارعلیكیجبضریبيمستشارأومحاسبتعیین-

السجالت التي تحتفظ بھا ھناك- العنوان حیث یمكنك االحتفاظ السجالت الخاصة بك، والتي
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- المدیرون أو بیاناتھم الشخصیة، مثل عناوینھم

جدیدعنوانمثلشخصیةتفاصیلأو)،PSC(كبیرة'سیطرةمع'الناس-

قائم)- أمناء الشركة (تعیین سكرتیر جدید أو إنھاء تعیین واحد

المزید من األسھم في شركتك.یجب علیك إخبار مجلس الشركات في غضون شھر إذا قمت بإصدار

كیفیة اإلبالغ عن التغییرات في مجلس الشركات

- استخدام خدمة مجلس الشركات عبر اإلنترنت

- ملء وإرسال النماذج الورقیة 

التغییرات التي یجب على المساھمین الموافقة علیھا

إذا كنت ترغب في:قد تحتاج إلى حمل المساھمین على التصویت على القرار

- تغییر اسم الشركة

- إزالة مدیر

- تغییر مواد الشركة من الجمعیات

تتطلبقدالعادي")."القرار(تسمىعلیھالالتفاقأغلبیةإلىالقراراتمعظمتحتاجوسوفقرار'.'تمریریسمىماوھذا
خاص")."قرار(تسمى٪75أغلبیةبعض

الشركات - سیخبرك عندما یحدث ذلك.لن یسري اسم شركتك الجدیدة حتى یتم تسجیلھ من قبل مجلس

تصویت المساھمین

عددمنبدالالتصویت،فيالحقالمالكتعطيالتياألسھمعددعدأغلبیة،لدیككانإذاماعلىتعملكنتعندما-
المساھمین.

أنھملكقالقدالمساھمینمنالمناسبالمبلغكانإذاقرار.لتمریرللمساھمیناجتماععقدإلىبالضرورةتحتاجال-
إلى جمیع المساھمین إلعالمھم بالقرار.یوافقون، یمكنك تأكید القرار خطیا. ولكن یجب علیك الكتابة

تحقق من تفاصیل شركتك

تحتاج إلى التحقق مما یلي:

الذي تحتفظ فیھ بسجالتكتفاصیل مكتبك المسجل، والمدیرین، والسكرتیرة، والعنوان

شركتك لدیھا أسھمبیانك الخاص بمعلومات رأس المال والمساھمین إذا كانت
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شركتك)بھتقوممایحددالذي(الرقمبكالخاصSICرمز

) PSC(كبیرة"سیطرةمنیعانونالذین"األشخاصالخاصسجلك

بك.تحقق من تسجیل مجلس الشركات و إرسال بیان تأكید الخاص

40£و،االنترنتعلىبكالخاصالتأكیدبیانلملف£13یكلفالبرید.طریقعنأواإلنترنتعبرالتأكیدبیانأرسل
عن طریق البرید.

إذا كنت بحاجة إلى اإلبالغ عن التغییرات

نفسفيSICورموزالمساھمینومعلوماتبك،الخاصالمالرأسبیانعلىأجریتالتيالتغییراتعناإلبالغیمكنك
الوقت.

إلى:ال یمكنك استخدام بیان التأكید لإلبالغ عن التغییرات

- ضباط الشركة الخاصة بك

- عنوان المكتب المسجل

- العنوان حیث یمكنك االحتفاظ السجالت الخاصة بك

ستحصلذلك،موعدیحینعندماالشركات.مجلسمعمنفصلبشكلالتغییراتتلكملفأنیجبكبیرةسیطرةمعالناس-
المكتب المسجل في شركتك عند استحقاق بیان التأكید.على تنبیھ عبر البرید اإللكتروني أو رسالة تذكیر إلى

تاریخ االستحقاق عادة ما یكون بعد عام من أي منھما:

- التاریخ الذي أدرجت الشركة

االستحقاق. تاریخبعدیوًما14حتىبكالخاصالتأكیدبیانتقدیمیمكنكتأكیدإقرارأوسنويإقرارآخرتقدیمكتاریخ-

بك.الخاصالتأكیدبیانترسللمإذاشركتكشطبیتموقدإسترلینيجنیھ5000إلىیصلماتغریمكیمكن

الفتات، والقرطاسیة والمواد الترویجیة

منعملكتدیركنتإذایعمل.عملككانوأینماالمسجلةشركتكعنوانفيشركتكاسمتظھرعالمةعرضعلیكیجب
فيعالمةعرضعلیكیجبمنزلك،فيغیرومكتبًامتاجر3تدیرإذامثال:ھناك.عالمةعرضإلىتحتاجفلنالمنزل،

في أي وقت ، ولیس فقط عندما تكون مفتوًحا.كل منھا. یجب أن یكون من السھل قراءة الالفتة و رؤیتھا

والرسائل.یجب أن تدرج اسم شركتك في جمیع وثائق الشركة والدعایة

إظھار:في خطابات العمل ونماذج الطلبات ومواقع الویب، یجب علیك

61



- رقم الشركة المسجل

- عنوان مكتبھا المسجل

أیرلندا الشمالیة)- حیث یتم تسجیل الشركة (انكلترا وویلز، اسكتلندا أو

الكامل للشركة بما في ذلك "محدودة" أو "المحدودة")- حقیقة أنھا شركة محدودة (عادة عن طریق توضیح االسم

إذا ترید تضمین أسماء المخرجین، یجب علیك سردھا كلھا.

"دفع"یتمكمتقولأنیجبإصدارھا)،عنداألسھمقیمةكانت(كمبشركتكالخاصالمالرأسإظھارفيترغبكنتإذا
(مملوكة من قبل المساھمین).

الشراكھ

التجاریة معا.الشراكة ھي أبسط طریقة لشخصین أو أكثر إلدارة األعمال

اعداد

عن نشاطك التجاري. وھذا یشمل:في شراكة، أنت وشریكك (أو شریكیك) تشاركان المسؤولیة

- أي خسائر عملك یجعل

شریككلویدفعالتجاریة،األعمالأرباححصةالشركاءالمعداتأواألسھممثللعملك،تشتریھاالتيلألشیاءفواتیر-
ضریبة على حصتھ.

شریًكاتكونأنویمكناعتباریًا""شخًصامحدودةشركةتعتبرالمثال،سبیلعلىفعلیًا.شخًصاالشریكیكونأنیجبال
أیًضا.

ما علیك القیام بھ

عند إعداد شراكة عمل، تحتاج إلى:

- اختیار اسم

- اختیار "شریك مرشح"

)HMRC(والجماركاإلیراداتجاللةمعسجل-

مختلفةقواعدھناكاألعمال. بسجالتواالحتفاظللشراكةالضریبیةاإلقراراتإدارةعنالمسؤولھوالمرشح""الشریك
).LLPs(المحدودةمسؤولیةوشراكاتالمحدودةللشراكات

تسمیة شراكتك

أسماءتدرجأنیجباسمك.تسجیلإلىتحتاجاللعملك.آخراسماختیاریمكنكأوالخاصة،أسماءكتحتالتداولیمكنك
الرسمیة، على سبیل المثال الفواتیر والرسائل.جمیع الشركاء واسم العمل (إذا كان لدیك واحد) في األوراق
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أسماء األعمال

ال یجب أن أسماء شراكات األعمال:

" plc"أومحدودة"عامة"شركةأو"LLP"أوالمحدودةالمسؤولیة"شراكةأو"المحدودة"أو"محدودة"تشمل-

- تكون ھجومیة

- تكون ھي نفسھا عالمة تجاریة موجودة

لمماالمحلیة،السلطاتأوالحكومةمعاتصالاقتراحأو"حساس"،تعبیرأوكلمةعلىأیًضااسمكیحتويأنیمكنال
واالستراتیجیةوالطاقةاألعمالوزارةمنإذنإلىتحتاجشركتك،باسم"معتمد"الستخداممثال:إذن.علىتحصل

).BEIS(الصناعیة

الذي.تحقق من الكلمات التي تحتاج إلى إذن الستخدامھا ومن

والمحاسبةالماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.2.3

وشاملة،صارمةقوانینواتباعمعینةشروطلتلبیةلدیكالمتحدة،المملكةفيقانونيبشكلالتجاریةاألعمالبدءأجلمن
القوانینمختلفمراعاةعلیكیجبالمتحدة،المملكةفيجدیدتجاريمشروعإنشاءفيترغبكنتإذاواللوائح.والقواعد

قدالقواعد.منوغیرھاالشمالیة)وأیرلنداواسكتلنداوویلز(إنجلتراالمتحدةالمملكةمنمختلفجزءفيعلیھاالمنصوص
بقطاعالخاصةالمعلوماتمنالتحققإلىستحتاجلذلكالمتحدةالمملكةمنمعینبجزءخاصةالقوانینھذهبعضتكون

األعمال لمعرفة ما ینطبق علیك وعلى عملك.

اإلیرادات(جاللةHMRCوتشمل:مختلفةھیئاتقبلمنالمتحدةالمملكةفيشركةبإنشاءالخاصةواللوائحالقواعدتخضع
اسكتلندافيتعیشكنتإذاأنھمنالرغمعلىالمتحدةالمملكةفيالضرائبجمیععنالمسؤولةھيHMRCوالجمارك)

علىوالضرائبالشخصیة،الضرائبالضرائبھذهوتشملاإلضافیة.السلطاتبعضلدیھااالسكتلندیةالحكومةفإن
لضریبةحصریةاألسعارعرضیتمثمالتجاریةاألعمالتعملكنتإذا).VAT(المضافةالقیمةوضریبةالتجاریةاألعمال

ھناك.٪20ھوالمضافةالقیمةلضریبةالقیاسيوالمعدلھذاتضمینیتمللعمالءالتجاریةاألعمالفيولكنالمضافةالقیمة
البیت.والشركاتHMRCتحكمھاالتيوالشراكاتالمحدودةوالشركاتالوحید،التاجراألعمال:منأنواع3

التاجر الوحید

كلضریبيإقراروتقدیمالذاتيالتقییمخاللمنالضرائبتدفعأنكHMRCإخبارإلىتحتاجوحیداً؟متداوالًتكونكیف
عام. 

مسؤولیاتك 

االحتفاظ بسجالت لمبیعات ونفقات عملك. 

إرسال إقرار ضریبي للتقییم الذاتي كل عام. 

الوطني  التأمین4والفئة2والفئةأرباحكعلىالدخلضریبةدفع
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ستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على رقم التأمین الوطني إذا كنت تنتقل إلى المملكة المتحدة إلنشاء نشاط تجاري.

شركة محدودة

والتأمینالضرائبودفعدقیقةسجالتعلىللحفاظبمكاناألھمیةفمنالمحدودة،الشركةمساراختیارعلیكیجب●
لشركة محدودة، یجب علیك:الوطني. في شركة محدودة ھناك مسؤولیات المدیرین. كمدیر

اتباع قواعد الشركة، الموضحة في موادھا الخاصة بالجمعیات●

االحتفاظ بسجالت الشركة وتغییرات التقریر●

ملف حساباتك و اإلقرار الضریبي لشركتك●

معاملة تقوم بھا الشركةأخبر المساھمین اآلخرین إذا كنت قد تستفید شخصیًا من●

دفع ضریبة الشركات●

سجالتعنقانونیًامسؤوالًتزالالولكنكالیومیةاألشیاءھذهبعضإلدارةآخرینأشخاصتوظیفیمكنك●
شركتك وحساباتھا وأدائھا.

كمدیر.قد یتم تغریمك أو مقاضاتك أو عدم أھلیتك إذا لم تف بمسؤولیاتك●

●

الشركة وسجالت المحاسبة

یجب علیك االحتفاظ بما یلي:

- سجالت عن الشركة نفسھا

- السجالت المالیة والمحاسبیة

اإلیراداتجاللةتتحقققدبك.الخاصةالضریبةفيللمساعدةمحاسب)المثال،سبیل(علىمحترفتوظیفیمكنك
الضرائب.منالمناسبالمبلغتدفعأنكمنللتأكدسجالتكمن)HMRC(والجمارك

السجالت المتعلقة بالشركة

یجب علیك االحتفاظ بتفاصیل:

- المدیرون والمساھمون وسكرتیرات الشركات

- نتائج أي أصوات وقرارات المساھمین
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- وعود للشركة لسداد القروض في تاریخ محدد في المستقبل ('السندات') والذین یجب أن تدفع لھم مرة أخرى

خطأ الشركة ('التعویضات')- وعود الشركة یجعل للمدفوعات إذا حدث خطأ ما وانھا

- المعامالت عندما یشتري شخص ما أسھم في الشركة

- القروض أو الرھون العقاریة المضمونة ضد أصول الشركة

آخر غیر عنوان مكتب الشركة المسجل.یجب أن تخبر مجلس الشركات إذا كنت تحتفظ بسجالت في مكان

"سجل "األشخاص الذین یعانون من سیطرة كبیرة

الخاصPSCسجلیتضمنأنیجب).PSC(كبیرة"سیطرةمنیعانونالذین"األشخاصبسجلاالحتفاظأیضاًعلیكیجب
بك تفاصیل عن أي شخص:

شركتكفيالتصویتحقوقأوأسھم٪25منأكثرلدیھا-

- یمكن تعیین أو عزل أغلبیة المدیرین

- یمكن أن تؤثر أو السیطرة على شركتك أو الثقة

ذوي سیطرة كبیرة.ما زلت بحاجة إلى االحتفاظ بسجل إذا لم یكن ھناك أشخاص

بسیطة.وسیطرتھاشركتكملكیةتكنلمإذاPSCبسجلاالحتفاظحولاإلرشاداتمنالمزیداقرأ

سجالت المحاسبة

یجب االحتفاظ بسجالت المحاسبة التي تتضمن:

- جمیع األموال التي تتلقاھا وأنفقتھا الشركة

- تفاصیل األصول المملوكة للشركة

- دیون الشركة المستحقة أو المستحقة

- األسھم التي تمتلكھا الشركة في نھایة السنة المالیة

- التقییم الذي استخدمتھ للعمل على رقم األسھم

- جمیع السلع التي تم شراؤھا وبیعھا

تجارة التجزئة)- من اشتریتھ وباعھ منھم من وإلى (إال إذا كنت تدیر

الحساباتوتقدیمإلعدادإلیھاتحتاجالتيوالحساباتوالمعلوماتأخرى،مالیةسجالتبأياالحتفاظأیضاعلیكیجب
السنویة الخاصة بك وضریبة الشركة. ھذا

یتضمن سجالت:

التسلیماإلیصاالت، دفاتر المصروفات النثریة، الطلبات وإشعارات- جمیع األموال التي تنفقھا الشركة، على سبیل المثال
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- جمیع األموال التي تتلقاھا الشركة، على سبیل المثال الفواتیر والعقود ودفاتر المبیعات وقوائم حتى

المصرفیة والمراسالت- أي وثائق أخرى ذات صلة، على سبیل المثال البیانات

المحاسبة.بسجالتتحتفظالكنتإذاشركةكمدیراستبعادكأوHMRCقبلمناسترلینيجنیھ3000تغریمیمكنك

المدة التي یجب االحتفاظ بھا

إذا:أطولأوبھا،تتعلقللشركةمالیةسنةآخرنھایةمنسنوات6لمدةبسجالتاالحتفاظیجب

- تظھر المعامالت التي تغطي أكثر من فترة محاسبة الشركة 

اآلالتأوالمعداتمثلسنوات،6منأكثریستمرأنتتوقعشیئاًالشركةاشترت-

- أرسلت عودتك الضریبیة للشركة في وقت متأخر 

بكالخاصةللشركةالضریبياإلقرارفياالمتثالمنالتحققHMRCبدأت-

إذا فقدت سجالتك أو سرقتھا أو دمرت

أو تدمیرھا، فیجب علیك:إذا لم تتمكن من استبدال سجالتك بعد فقدانھا أو سرقتھا

- بذل قصارى جھدكم إلعادة لھم

- أخبر مكتب ضریبة الشركات الخاص بك على الفور

الضریبي- تضمین ھذه المعلومات في الشركة الخاصة بك اإلقرار

بیان التأكید (العائد السنوي)

ھاوس عن شركتك صحیحة كل عام.تحتاج إلى التحقق من أن المعلومات التي لدى الشركات

وھذا ما یسمى بیان تأكید (سابقاً عائد سنوي).

أخذ المال من شركة محدودة

ومقدار ما تقوم بھ:تعتمد طریقة إخراج المال من الشركة على ما ھو مقابل

المرتبات●

النفقات، و ●

فوائد●

أو مزایا، یجب علیك تسجیل الشركة كصاحب عمل.إذا ترید أن تدفع لك أو أي شخص آخر راتباً أو نفقات●
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جاللةإلىھذهودفعراتبكمدفوعاتمنالوطنيوالتأمینالدخلضریبةاشتراكاتأخذالشركةعلىیجب●
العملألصحابالوطنيالتأمیناشتراكاتجانبإلى،)HMRC(والجماركاإلیرادات

عنھاإلبالغعلیكیجبالتجاري،النشاطإلىینتميشیئًاشخصيبشكلیستخدمموظفیكأحدأوأنتكنتإذا●
كمیزة ودفع أي ضریبة مستحقة.

●

حصة األرباح

إذا كانت قد حققت ربًحا.  حصة األرباح ھي دفعة یمكن أن تقوم بھا الشركة للمساھمین●

ضریبة الشركة الخاصة بكال یمكنك حساب أرباح األسھم كتكالیف عمل عند العمل على●

المتاحة من السنوات المالیة الحالیة والسابقة. یجب على شركتك أن ال تدفع حصة أرباًحا أكثر من أرباحھا●

لدفع حصة  أرباح، یجب علیك:

عقد اجتماع للمدیرین لـ"إعالن" األرباح●

احتفظ بدقائق اإلجتماع، حتى لو كنت المدیر الوحید●

األوراق األرباح

أرباح تظھر ما یلي:لكل دفعة أرباح تقوم بھا الشركة، یجب علیك كتابة قسیمة

- التاریخ

- اسم الشركة

- أسماء المساھمین الذین یحصلون على أرباح

- مبلغ األرباح

واالحتفاظ بنسخة لسجالت شركتك.یجب علیك إعطاء نسخة من القسیمة إلى مستلمي األرباح

الضریبة على أرباح األسھم

أكثركانواإذاالدخلضریبةدفعإلىالمساھمونیضطرقدولكناألرباح.مدفوعاتعلىضریبةدفعإلىشركتكتحتاجال
إسترلیني.جنیھ2000من

قروض المدیرین
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قرضتسمىانھا-األرباحأوالراتبلیستوانھا-فيوضعتقدكنتمماشركةمنالمالمنالمزیدتأخذكنتإذا-
"المدیرین".

بسجالت لھم.- إذا كانت شركتك تقدم قروض المدیرین، فیجب علیك االحتفاظ

تغییرات الشركة 

في شركتكیجب علیك اإلبالغ إذا قمت بتغییر عنوان المكتب المسجل

الشراكھ

قواعد لنوع عملك

عملك.قد یكون لدیك مسؤولیات أخرى اعتمادا على ما تقوم بھ

تحقق مما إذا كنت بحاجة إلى:

وبیع المواد الغذائیة أو التجارة في الشارع- التراخیص أو التصاریح، على سبیل المثال لتشغیل الموسیقى،

- التأمین 

ھناك أیضا قواعد یجب علیك اتباعھا إذا كنت:

- بیع السلع عبر اإلنترنت

- شراء السلع من الخارج أو بیع السلع في الخارج

- تخزین أو استخدام المعلومات الشخصیة

مكان عملك

تحقق من مسؤولیاتك إذا كنت:

- تشغیل عملك من المنزل

- استئجار مكان ما لتشغیل عملك من

علىللحصولبطلبالتقدمالصغیرةللشركاتیمكناألعمال.أسعاردفعإلىتضطرقدعقاراً،تشتريأوتستأجرأنت-
شيء.خصم على أسعار األعمال التجاریة والبعض قد ال یدفع أي

والمعدات كنفقات.تحقق مما إذا كان بإمكانك المطالبة بالمكتب والممتلكات

أن توظف الناس اجل المساعدة

لدیك بعض المسؤولیات مثل صحتھم وسالمتھم.إذا كنت تستخدم عمال وكالة أو العاملین لحسابھم الخاص،

أن تصبح صاحب عمل
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ھناك أشیاء ستحتاج إلى القیام بھا إذا كنت توظف موظفیك بنفسك. سیكون لدیك المزید من المسؤولیات، بما في ذلك:

• تشغیل الرواتب

الفاتورة•  تدفع ثمن التأمین الوطني - ولكن یمكنك طلب الخفض

• توفیر معاشات تقاعدیة في مكان العمل للموظفین المؤھلین

ضریبة القیمة المضافة

التسجیلیمكنكاسترلیني.جنیھ85،000منأكثرأعمالكحجمكانإذاالمضافةالقیمةلضریبةالتسجیلعلیكیجب
المضافةالقیمةضریبةفيالمسجلةاألخرىالشركاتإلىتبیعكنتإذاالمثالسبیلعلىعملك،یناسبكانإذاطواعیة

وترغب في استعادة ضریبة القیمة المضافة.

عملخطةاكتبالرابعة:الخطوة5.2.4

ھممنومعرفةالمخاطراتعنجیدةصورةعلىوالحصولعملكفرصخریطةلرسمعملخطةكتابةالمستحسنمن
 )األعمالتخطیط(األعمالقالبتحمیلھيالمتحدةالمملكةفيتجاريعملبدءعنداألولىالخطوةالمحتملین…العمالء

قالبالتمویل.لتلقيممكنوضعأفضلفيالمتقدمینلضمانجیدة،أداةھوھذاتطبیقھا.وفكرةوجودعنالنظروبصرف
إذاونصفمرتینالتجاریةاألعمالفيللدخولأكثرعرضةأنتالمعروضةاالحتماالتمعولكنضروریةلیستاألعمال

صلبة على قالب على ضرورة.كنت تكتب خطة عمل، (وفقا لمصادر خارجیة) وجود خطة عمل

قالب خطة عمل مفید لك إذا:

كنت ترغب في بدء نشاط تجاري●

كنت تملك شركة راسخة وتسعى للحصول على مساعدة●

 كنت بحاجة إلى تحدید أھدافك●

كنت ترید استخدامھ لجمع األموال لبدء عملك.●

عملیةتجاري.نشاطلبدءتحتاجھاالتيالمعلوماتجمیعلتجمیعطریقةوأسرعأفضلھوعملخطةقالباستخدامإن
ھلمثل:واألسئلةالمخاوفیلغيخارج،منعملكاقتراحجدوىضمانعلىتساعدأنیمكنعملخطةنموذجاستكمال

أو الخدمة التي تقترحھا؟یعمل؟ ھل السوق موجود بالفعل؟ ھل ھناك إقبال للمنتج

لدینا.YMEدلیلمن6الفصلو4الفصلأیضاانظر

تجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.2.5
عنعامةلمحةعلىللحفاظجیدةطریقةالتجاریة المصرفیةالخدماتالتالیة.المنطقیةالخطوةھوعملحسابفتحغالبًا 

الخاص بك.دخلك و نفقاتك. وھذا یمنع الخلط أیضا عملك وإدارة القطاع
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تعھدومعالشباب.المشاریعألصحابوالمنحالمشاریعمخططاتلدیھاالبنوكمنوالعدیدالحكومةالمتحدة،المملكةفي
التمویالتمنمجموعةھناكوالنمو،الناشئةالشركاتمراحلخاللوالمتوسطةالصغیرةالشركاتبمساعدةالحكومة

الحكومیة.للشركات الصغیرة لالستفادة منھا. اتبع دلیلنا للمنح

)RGF(اإلقلیمي النموصندوق

برامجخاللمنالدعمعلىللحصولبطلبتتقدمأناسترلینيجنیھملیونعنیقلتمویلعنتبحثالتيللشركاتویمكن
صندوق النمو اإلقلیمي.

قروضو/أومنحلتقدیمالصندوقمننقداًمنحھاتمالتيالمحلیةأوالوطنیةالمنظماتتدیرھاالتيالمخططاتھيوھذه
للشركات المؤھلة.

صغیرةشركة9400منأكثریدعممماالصندوق،لبرامجاسترلینيجنیھملیار1.7تخصیصتم،2011عامومنذ
أویخلقوأننمو،خطةلدیھتكونوأنإنجلترا،فيالتجارينشاطكیكونأنیجبمؤھالًتكونلكيالحجم.ومتوسطة

التمویل.وفرصللمنتدى"مباشرةً"RGFبرامجقائمةانظرالخاص.المالرأستستثمروأنالوظائف،یحمي

القروض البدء

المراحلفيجداًالصغیرةالشركاتأوالناشئةللشركاتوالدعموالتوجیھالقروضالحكومةتمولھاالتيالمبادرةھذهتقدم
مؤھلةتكونلكيالراقیة.البنوكمناالستثماراتجذبعلىقادرةغیرولكنھاللتطبیققابلةمقترحاتلدیھاالتيالمبكرة

برامجمعالسجالتبھذهاالحتفاظبسھولةیمكنكشھًرا.12عنتقللمدةتداولھاتمأوبعدتبدألمالشركاتتكونأنیجب
لتلقيممكنوضعأفضلفيالطلباتمقدمویكونأنلضمانالتجاریةلألعمالمجانیاًتخطیطاًالنظامھذاویوفرالمحاسبة.

إسترلیني.جنیھ6000حواليالبالغالقرضحجممتوسطمع،عملكالحتیاجاتوفقًاقرضطلبكلفيالنظریتمالتمویل.

المزید عن قروض البدءاعرفسیتم تحدید حجم القرض النھائي من خالل خطة عملك.

منح حكومیة

الشمالیة.أیرلنداوجمعیةالویلزیةوالجمعیةاالسكتلنديوالبرلمانالمتحدةالمملكةحكومةمنالصغیرةللشركاتالمنحتتوفر
الخاصة لتقدیم الطلبات.كل مزود منحة لدیھ عملیة تقدیم الطلبات الخاصة بھ ومعاییره

البحثاألداةھذهلكتتیحللحكومة.التجاریةلألعمالالدعممكتشفاستخدمالخدمات،مقدميمنكاملةقائمةعلىللحصول
الذي تقوم بتشغیلھ.عن فرص تمویل بناًء على موقع وحجم ونوع النشاط التجاري

اقرأ المزید عن البحث عن تمویل ألعمالك

بدیلة- صنادیق رأس المال االستثماري: كیفیة إیجاد حلول تمویل

- نصائح التمویل الجماعي: التمویل البدیل لدعم عملك

Trim-Itالمستثمرینمعالتعاملفيالمتمثلالتحديیكتسب

- خطة استثمار الشركات مع صنادیق رأس المال االستثماري
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وھذا یعني أنھ یرفع مخاطر القرض من البنك، بحیث یكون من المرجح أن یقدم البنك القرض.

المملكة المتحدةفيالتصدیر

المالرأستمویلإلىوالوصولالتعاقدیةوالسنداتالعطاءاترفععلىالمتحدةالمملكةفيالمصدرینمساعدةیمكن
یكونأنویجبالمتحدةالمملكةفيعملكمقریكونأنیجبالتصدیر،علىتأمینعلىللحصولمؤھالًتكونلكيالعامل. 

المشتري في الخارج.

UKحولالمزیدعلىتعرف Export Finance UKEF

شراكات تمویل األعمال

المتاحةالتمویلمصادرتنویعإلىاألعمالتمویلشراكةتھدفإسترلیني،جنیھملیار1.2البالغالحكومةاستثمارومع
یمكنولكنالقروض،شروطتختلفالمصرفیین.غیرالمقرضینطریقعنالحجموالمتوسطةالصغیرةللشركات

من مدیري الصنادیق والمقرضین غیر التقلیدیین.للشركات التقدم بطلب مباشر للحصول على التمویل مع عدد

األعمالتمویلشراكاتحولالمزیدكتشفا 

)إلخبناء،رخصة(مثل.تراخیصعلىالحصولطلبوالبیئةحمایةوقواعدقوانینالسادسة:الخطوة5.2.6

الحفاظ على البیئة 

وجود:تحقق اذا تحتاج إلى تصریح بیئي من

أنشطةأوالتعدین،أواستخراجعملیاتأوالمحددة،المولداتأوالمتوسط،االحتراقبمصانعأوللمنشآت،التراخیص
أو بالقرب من نھر رئیسي أو دفاع بحري.تصریف المیاه أو أنشطة المیاه الجوفیة، أو العمل في

إنجلترا: 

ویلز:

اسكتلندا:

إیرلندا الشمالیة: 

التصاریح البیئیة المحلیة

التصاریح البیئیة للسلطة المحلیة (إنجلترا وویلز):

قائمة مع تصاریح المملكة المتحدة
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تجاريموقعوصنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة5.2.7

المخزنةالشخصیةالبیاناتحمایةإلىیھدفالمتحدةالمملكةمنبرلمانيقانونھو)29(ج1998البیاناتحمایةقانون
حمایةبشأن1995عامفياألوروبياالتحادبیاناتحمایةتوجیھنظمتومنظم.ورقيإیداعنظامفيأوالحواسیبعلى

البیانات ومعالجتھا وحركتھا.

معظمینطبقوالأنفسھم.عنالمعلوماتفيالتحكمفيقانونیةبحقوقاألفرادیتمتع،1998البیاناتحمایةقانونوبموجب
أخرىألغراضشخصیةبیاناتلدیھشخصوأيشخصي.عناوینبدفتراالحتفاظمثلالمنزلي،االستخدامعلىالقانونھذا

معالجةلضمانالبیاناتلحمایةمبادئثمانیةالقانونحددوقداإلعفاءات.ببعضرھناالقانون،لھذاباالمتثالقانوناملزم
المعلومات بصورة قانونیة.

DPA(2018لعامالبیاناتحمایةبقانوناستبدالھا تم لعامالبیاناتحمایةقانونیُكمل2018مایو23في)2018
العاماألوروبيالنظامینظم.2018مایو25فيالتنفیذحیزدخلتوالتيالبیانات،لحمایةالعاماألوروبيالنظام2018

بشكل أكثر صرامة.لحمایة البیانات جمع البیانات الشخصیة وتخزینھا واستخدامھا

التأمینالثامنة:الخطوة5.2.8

بولیصات تأمین األعمال التجاریة 

أنت ملزم قانونیاً بأن تملك تأمین مسؤولیة أصحاب العمل.

سوفھذاالعمل.ألصحابالمسؤولیةتأمینعلىالحصولالقانونبموجبمنكیطلبلك،موظفأولتوظیفبمجرد
لموظفیكیمكنحیثبكالخاصةالتأمینشھادةعرضیتمأنیجبعملھم.أثناءأصیبواأومرضواإذاموظفیكیحمي

رؤیتھا.

رأسمنأكثرأو٪50یمتلكفقط،واحدموظفالمحدودةشركتكلدىكانإذاالعملصاحبمسؤولیةتأمینإلىتحتاجال
تكونأنیجبالمقربین،العائلةأفرادفقطتستخدمكنتأوشخص،أيتوظفوالوحیداًتاجراًكنتإذاأنت). (أيالمال

معفیاً أیضاً.

العمالأوالمؤقتیناستخدامأوالموظفینتوظیفعنداألحیانبعضفيفقط،كاملبدوامموظفینأيلدیكیكنلملوحتى
الموسمیین ، یجب علیك أن تأخذ غطاء.

المناسبة.العملأصحابمسؤولیةبولیصیةعملكلدىیكنلمإذاالیومفيإسترلینيجنیھ2500إلىیصلماتغریمكیمكن
عدم تأخیره.حجم الغرامة المحتملة تقلل تكلفة الغطاء لذلك یجب علیك

تأمین المسؤولیة العامة

بك،الخاصةالعملأماكنإلىیأتونالجمھورمنأفرادكانإذاولكنالقانون،بموجبمطلوبغیرالعامةالمسؤولیةتأمین
على االرجح فكرة جیدة أن یكون لھا غطاء.أو یمكن أن تتضرر بأي شكل من األشكال من قبل عملك إنھا

72



العامةالمسؤولیةتغطیةلھایكونأنمنكتتطلبسوفالمنظماتبعضأنتجدقدفیھ،أنتالذيالعملنوععلىاعتمادا
حضورأوالسوق،فيموقفلدیككانإذاالمثال،سبیلعلىعملھم.أماكنفيللعمللكالسماحأوعقدإعطائكقبل

المسؤولیة العامة قبل أن یسمحوا لك بالحضور.معرض لبیع بضاعتك، قد یطالبك المنظمون بالحصول على تأمین

منالمزیدستجدالقانوني.التمثیلإلىباإلضافةبھا،ُمطالبتعویضاتأيعنالعامةالمسؤولیةتأمینبولیصةتغطیكسوف
؛التفاصیل في دلیلنا المخصص

 

التأمین على المباني ألماكن عملك

یعنيوھذااألساسي،المستوىعلىبمنزلك.تفعلكماتماماتحمیھا،أنیجببك،الخاصةالتجاریةالمبانيتملككنتإذا
أوفیضانأوحریقنشوبحالةفيبكالخاصةالعملأماكنفيضررأيتغطيسوفالتياألعمالمبانيتأمینوثیقة
فيلدیكیكونقدمخزونوأيوالتجھیزاتللمواعیدغطاءتأخذأنالمنطقيفمنإلزامیة،لیستأنھارغمأخرى.كارثة
المبانيتأمینمعجنبإلىجنباالخیاراتھذهلتشمللكتسمحالتجاریةالممتلكاتعلىالتأمینوثائقمعظمعملك.أماكن

األساسیة.

تأمین السیارات

بالكامل.شاملةتكونأنویفضلثالث،طرفتأمیناألقلعلىلدیكیكونأنیجبالشركة،مركباتبتشغیلتقومكنتإذا
االھتماممنأكثرالشركة،سیاراتبالبولیسیاتستھتملذلكبھم،الخاصةالشركةلسیارةرعایةأقلھمالموظفینتذكران

بسیارتك الخاصة.

بولیصات التأمین الخاصة بالصناعة

توصیكأو،علیھایصرونالتيالتأمینسیاساتھيماالصناعة.ھیئةمنفتحقق،بھامعترفمھنةمنجزًءاكنتإذا
بولیصة تأمین من أجل ممارسة المحاماة.باالحتفاظ بھا. على سبیل المثال، یطلب من المحامین حمل

بولیصات التأمین العملّي التي یجب أن تكون لدیك

) PI (المھنيالتعویضتأمین 

منالعدیدالمھني.اإلھمالعنناجمضررأيعنعمالئھا،قدمھاالتيالمطالباتضدالحمایةالمھنیةالشركات یعطي
الشائعةالممارسةھذهمعتوظفك.أنقبلPIتغطیةلدیكیكونأناآلنمنكتتطلبالكبیرة،المنظماتسیماوالالشركات،

واالستشاریینالمقاولینلغالبیةیكونأنیجبتأمینالواقعفيھوالمھنيتعویضوالتأمین،الصناعاتمنالعدیدفي
أيتقدمكنتإذاالمھنيالتعویضتأمینلدیكیكونأنالمستحسنفمن،عمالئكقبلمنمطلوبةتكنلملوحتىوالمستقلین.

نوع من الخدمة للشركات أو الجمھور.

التامین على المدیرین والموظفین

تحصلكنتإذاقانونیةتكالیفوأيمحدودةلشركةكمدیرتتحملھاالتيالقانونیةالمسؤولیاتالتأمینمنالنوعھذایغطي
ایضا.D&Oالتأمینباسمإلیھیشارأحیاناخاطئ.شيءعلى

تأمین على سفر الموظفین
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سوفالتيطیبةسمعةذاتشركةمعجیدتأمینعليلھمتحصلأنیجبالخارج،إلىالسفرموظفیكمنتطلبكنتإذا
وسوف یتم تغطیة المال وأي كمبیوتر محمول.تعتني بھم في حاالت الطوارئ. تذكر أن تتحقق من أمتعتھم،

تغطیة مسؤولیة المنتج

عن أي إصابة أو ضرر ناجم عن عیوب.إذا قمت بعمل أو إصالح أو بیع منتجات، فقد تكون مسؤوالً

تأمین مخاطر التلوث

إلىباإلضافةتنظیف،عملیةأيتكالیفیغطيسوفھذاالبیئة،تلوثقدخطرأيوھناكشيءأيبتصنیعقمتإذا
المطالبات ضد عملك.

یمكنك شراء وثائق التأمین على األعمال أكثرتحدیداً:

تأمین أشخاص رئیسیین

بدیلھذا التأمین إیرادات شركتك  حتى یتم العثور على الإذا انت، أو موظف آخر، أصیب بجروح خطیرة أو قتل،  سیحمي

تأمین استمراریة تصریف األعمال

مثلاإلیرادات،فيخسارةإلىیؤديأنیمكناضطرابأيمنسیحمیكوھذا،األعمالانقطاععلىالتأمینیسمىأیضا
سیكونحیثأوبك،الخاصةاألخرىالتأمینوثائقفيتضمینھایتملمالتياألحداثتغطیةإلىتھدفأنیجبكبرى.كارثة

للمباني).ھناك اضطراب على المدى الطویل (مثل الخسارة الكاملة

تأمین لالئتمانات التجاریة

العالیة.النظر إذا كنت تبیع عددا صغیرا من االشیاء ذات القیمةھذا سوف سیفیدك إذا كان لدیك دین كبیر. بالتأكید یستحق

التغطیة  للزجاج و لالفتات

من قبل المخربین.قد ال تكون مشمولة بالبویسیات أخرى إذا تم تدمیرھاإذا كان لدیك متجر فیھ نافذة كبیرة أو الفتات مكلفة،

تَغطیة المصنع ومعدات األعمال

على تأمین في حالة التلف أو السرقة.إذا كنت تعتمد على اآلالت الرئیسیة باھظة الثمن، احصل

 البضائع في تأمین الترنزیت

حمایة إضافیة من الحوادث أو السرقة.إذا قمت بنقل كمیات كبیرة من المخزون ، ھذا سوف یعطیك
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تأمین المال 

فقد یوفر لك ذلك بعض الحمایة ضد الفقد أو السرقة.إذا كنت تحتفظ بمبالغ نقدیة كبیرة أو مستندات أخرى قیمة،

ضمان اإلخالص

منفعالةتكونأنالمحتملغیرمنامین.غیرموظفیكأحدكانإذاالمخزونأوالمالفقدانمنعملكیحميالغطاءھذا
حیث التكلفة حتى یكون لدیك عدد كبیر من الموظفین.

التأمین الھندسي

األساسیة.یوفر تغطیة ضد األعطال الكھربائیة أو المیكانیكیة للمعدات

البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.2.9

أن توظف الناس اجل المساعدة

لدیك بعض المسؤولیات مثل صحتھم وسالمتھم.إذا كنت تستخدم عمال وكالة أو العاملین لحسابھم الخاص،

أن تصبح صاحب عمل

بنفسك. سیكون لدیك المزید من المسؤولیات، بما في ذلك:ھناك أشیاء ستحتاج إلى القیام بھا إذا كنت توظف موظفیك

• تشغیل الرواتب

الفاتورة•  تدفع ثمن التأمین الوطني - ولكن یمكنك طلب الخفض

• توفیر معاشات تقاعدیة في مكان العمل للموظفین المؤھلین

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.2.10

إذاالتجاري.عملكاسمتحتالتداولمناألشخاصمنعفيترغبكنتإذاتجاریةكعالمةاسمكتسجیلإلىستحتاج
بشأنمتخصصةمشورةطلبإلىتحتاجوقدالشركاتمجلسمعالتسجیلمنكیطلبالتيالمحدودةالشركةمساراخترت

التجاریة وتسجیل التصمیم أو تسجیل البراءات.حمایة الملكیة الفكریة لتغطیة حقوق الطبع والنشر والعالمات

)IP(الفكریةالملكیةتأمین

األصول غیر الملموسة مثل الملكیة الفكریة.الكثیر من قیمة العدید من الشركات الحدیثة تتكون من
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نفسكحمایةفيالتفكیرفيترغبفقدتصامیم،أوتجاریةعالماتأواختراعبراءاتأيعلىویعتمدابتكاریاعملككانإذا
من خالل تأمین الملكیة الفكریة.

ھولندابخطوةخطوة5.3

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.3.1

رسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.3.2

المبیعات) ضریبةورقمالمضافةالقیمةضریبةتعریف(رقموالمحاسبةالماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.3.3

عملخطةاكتبالرابعة:الخطوة5.3.4

والمنح)(القروضتجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.3.5

إلخ)بناء،رخصة(مثل.تراخیصعلىالحصولطلبوالبیئةحمایةوقواعدقوانینالسادسة:الخطوة5.3.6

تجاريموقعوصنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة5.3.7

التأمینالثامنة:الخطوة5.3.8

البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.3.9

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.3.10

تقدیم

جمیعمعأیضاولكن،والقواعدواللوائحالقوانینجمیعمعطویلةعملیةھولندافيتجاريعملبدءیكونأنیمكن
كانسواءالتجاریةاألعماللجمیعالدعممنكبیراقدراتقدمھولنداكمامجزیةلكنھ،صعبیكونقدوالفرص.اإلمكانیات

المثال،سبیلعلىالیدنفي"071"المنطقةمثلأماكنمعالخ.،واالستشارات،النقديوالدعم،القانونیةالقضایامعذلك
فإنذلك،علىعالوةولكنحدیثا،بدأتالتيالتجاریةواألعماللكدعمإلىتحتاجشخصوكلشيءكللدیكسیكون

فيمقاطعةكلفيمذكورةوھيللمساعدة،استعدادعلىالتجاريالسجلوكذلكالھولندیةوالجماركالضرائبجمعیات
وشاملة،صارمةقوانینواتباعمعینةشروطلتلبیةلدیكھولندا،فيقانونيبشكلالتجاریةاألعمالبدءأجلمنھولندا.

الحكومةمنمختلفةقواعدمراعاةعلیكیجبھولندا،فيجدیدتجاريمشروعإنشاءفيترغبكنتإذاواللوائح.والقواعد
األعمالبقطاعالخاصةالمعلوماتمنالتحققإلىستحتاجلذامعینة،بقطاعاتخاصةالقوانینھذهبعضتكونقدوغیرھا.

لمعرفة ما ینطبق علیك وعلى أعمالك.

االتحادمواطنيمنتكنلمإذاالشروط.منعدداستیفاءھولندافيالبقاءیعتزمونالذیناألعمالروادعلىیجبكبدایة، 
الجنسیة(مثلودائمالتأشیرة)(مثلمؤقتإقامةتصریحعلىللحصولبطلبالتقدمإلىأیضاًفستحتاجاألوروبي،
إلىأیًضافستحتاجھولندا،فيالتجاریةاألعمالممارسةلبدءتخططكنتإذاذلك،علىعالوةالوقت.نفسفيالمزدوجة)

عندضرورةلیستعملخطةكتابة).IBAN(مثلعلیھللحصولبطلبالتقدمأوتجاريمصرفيحسابعلىالحصول
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ھیكلاختیارإلىدائًماتحتاج،التجاریةباألعمالاألمریتعلقعندمابذلك.القیامعلىیساعدالولكن،القانونیةاألعمالبدء
وااللتزامات الضریبیة وغیرھا الكثیر.تجاري قانوني ، ویحدد الھیكل المذكور قضایا مثل المسؤولیة

إعطاء أو المالك الوحید أو شركة خاصة محدودة كمثال.عندما نتحدث بإیجازعن ھیاكل األعمال القانونیة، یمكن

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.3.1

Kamer(التجاریةللغرفةالتجاريالسجلفيمسجلةشركةكلتكونأنیجب van Koophandel – KvK:

).  ظرة عامة على النماذج القانونیة:ن 

تختارهالذيالقانونيالشكلشركتك.تكونماأفضلعلىینطبقالذيالقانونيالنموذجإلىالفورعلىتشیرأنیجبھناك
منلالختیارالقانونیةاألشكالمنالعدیدھناكمعینة.ضریبیةوالتزاماتالمنظمةمسؤولیةأخرى،أموربینمنعواقب،لھ

بینھا. لقد قمنا بالتفصیل أدناه.

).eenmanszaakفردیة(ملكیةیختارونالمبتدئینمعظم

ألصحابألنسبھاأنسبالتياألشكالویرد .BVأو)VoF(الشراكةیختارونماغالباثمالمالكین؟منالعدیدھناكھل
األعمال  الشباب.األعمال  الشباب.ویرد األشكال التي أنسب ألنسبھا ألصحاب

النماذج القانونیة الھولندیة لالختیار من بینھا ھي:

)Eenmanszaak(فردیةملكیة•

مستقًالمالًكاتكونأنألنفسھم.التجاریةاألعمالبدءعند،)eenmanszaak(الوحیدة""الملكیةإنشاءتقررالناسمعظم
ZZPمالكأو/و (Zelfstandige zonder personeel=شكًاللیسموظفین)بدونالخاصلحسابھمالعاملون

الخاص أو للُمستقل. على سبیل المثال، ملكیة فردیة.قانونیًا.  یجب علیك أیضا اختیار شكل قانوني كشخص لحسابھم

إنشاءمنالضریبیةالفوائدمنالمزیدیقدمماوغالبابھ،للقیاموسھلةسریعةانھا-المزایابعضلدیھالوحیدالتاجرمنبدءا
دیونعنشخصیًامسؤولأنكھووحیدكتاجرنفسكتأسیسعیوبمناألولى.السنواتفيوخاصةمحدودة،خاصةشركة
عملك.

العملیةھذهوتكلف،الھولندیةالتجارةغرفةلدىالتسجیلھوھولندافيوحیدكتاجرللبدءبھالقیامعلیكالذيالوحیدالشيء
تجاریةأنشطةوأداءمختلفة،تجاریةأسماءتحتالعملیمكنكولكنفقط،واحدةفردیةملكیةامتالكیمكنكیورو.50

مختلفة والعمل من أماكن عمل متعددة.

وھذا یعني أنك مسؤول عن جمیع أفعالك وأموالك.األعمال الملكیة  المفردیة الوحیدة لیست كیانًا اعتباریًا.

) VoF(العامةالشراكة•

Vennootschap(العامة  الشراكة onder Firma - VoF :(فيVoFمنأكثرأوواحدمعشركةتأسیسیمكنك
المال،منمبلغھوھذااألحیانمنكثیرفيللشركة.شیئاالمساھمةالشركاءجمیعأنالنیةومناآلخرین.األعمالرجال
فيالمتبادلةاالتفاقیاتتضعأنت.VoFلـالمالرأسبدءإلىتحتاجالالعمل.ساعاتأوالسلعأیضااألحیانبعضفيولكن
السجلفيسجل،VoFعملیةبدءفيترغبكنتإذابأكملھ.VOFعنخاصبشكلمسؤولمشارككل.VOFعقد

وأسماءھم.ونشاطھمالشركاءاسممثلاألساسیةالبیاناتكافةتسجیلیتم).KvK(التجاریةللغرفةالتجاري

)BV(محدودةخاصةشركة•
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Beslotenمحدودة":خاصة"شركةشكلفيقانونيكیانإنشاءھوالخیاراتأحد Vennootschap (BV.(المیزة
BVفيموظفأنتكمدیر،كفرد.أنتمنبدالدیون،أيعنمسؤولةعموماBVومستقل.كیانأنھھوBVلالرئیسیة

ھویعطىأنیمكن(مثالقانونیةكیاناتأو/وآخرینأفرادمعأوبنفسكBVإنشاءالممكنمنعنھا.نیابةتتصرفوأنت
الشركةأصحابیزال(الالمساھمینقبلمنمملوكةأسھمإلىالمحدودةالخاصةالشركةأسھمتقسیمیتم).071المنطقة

یدیرون المھمات الیومیة واألعمال التجاریة نفسھا).

السنینمرعلىبكثیرأسھلأصبحمحدودة،خاصةشركةإلىبكالخاصمالكتغییرأومحدودة،خاصةشركةتأسیسإن
بسبب المرونة والنمو في سوق ریادة األعمال.

بشكلالبنوكتطلب،ذلكومععملك.دیونعنشخصیامسؤواللستالنظریةالناحیةمنكنتمحدودة،خاصةشركةإدارة
القروض كفرد خاص للحمایة وشكل من أشكال التأمین.عام أن تشارك كمدیر والمساھم الرئیسي في التوقیع على

)LLPالمحدودة(مسؤولیةشراكة •

شخصینبینشراكة:MaatschapوVoFإلىLLPمقارنةیمكنھولندا.فيبھمعترفإنجلترامنقانونيشكلوھو
واإلعفاءالخاصلحسابھمالعاملالشخصوبدلالعمل،بدءبدلعلىالحصوللكیحق،LLPمعاألقل.على(قانونیین)

المحدودةالمسؤولیةLLPیضمنذلك،إلىباإلضافةوالمتوسطة.الصغیرةالشركاتأرباحمن

 )CV(محدودة•شراكة

Commanditaireمحدودة،شراكة vennootschap (CV(وللبدء.المالمنیكفيمالدیكیكنلمإذالالھتماممثیرة
CVالمقرضین.فقطھمالصامتونالشركاءللشركة.الیومیةاإلدارةلدیھاإلداريالشریكوالصامتة.اإلدارةشركاءلدیھا

)Maatschap(الشراكة•

مثلبشيء،مشارككلیساھممشترك.اسمتحتمھنتھمابتنفیذأكثرأوشخصانیقوم(شراكة)،Maatschapشركةوفي
العمل أو المال أو السلع. یتم توزیع الفائدة.

)Stichting(مؤسسھ•

لدیكوھلالثقافة؟انتشارأواآلخرینمساعدةأوالطبیعة،علىالحفاظمثلمعین،مثاليأواجتماعيھدفتحقیقتریدھل
أيالمؤسسةتستخدماآلخرین.معأوبمفردھامؤسسةإنشاءیمكنكقانوني.كشكلاألساساختیاریمكنكإذنلھذا؟متاحمال

ربح لتحقیق الھدف المثالي.

)Vereniging(جمعیة•

یمكنكثماالھتمامات؟مجموعةأوالریاضيالناديمثلذلك،لتحقیقاآلخرینمعالعملتریدوھلھدفأوأمنیةلدیكھل
اختیار الجمعیة كشكل قانوني.

coöperatieve(التعاونیة الجمعیة• vereniging(

معاتفاقاتفيوتدخلالتعاونعلىتركزخاصةجمعیةھيالتعاونیات)رابطة(بالكامل:متبادلوضمانتعاونیةجمعیة
أعضائھا ومن أجلھم.

التجارةغرفةمعرسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.3.2

Kamer(التجارةلغرفةزیارة van Koophandel - KvK(بأعمالالقیامأجلمنالخاصة. شركتھیبدأمنلكلإلزامي
اختیارھيالتالیةالخطوةفإنمنطقیا،).KvK(التجاریةللغرفةالتجاريالسجلفيمسجلةالشركةتكونأنیجبتجاریة،

تجاریةعالمةأياالنتحالولیساألصلياالسمیكونأنیجب،ذلكمنأكثرالتقدمأجلمنلشركتك.مناسبتجاري""اسم
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الموعدفيذلكیتمأنیجبالتجاري.السجلفياسمكتسجیلیجبقبل،منذكرناكماالشركة./أخرىثانویةأورئیسیة
€التسجیلتكالیفالتجارة.غرفةمكتبإلىتذھبثماإلنترنتعبرموعدتحدیدبدأت.قدكنتأنبعدواحدأسبوعیتجاوز

التجارة.غرفةرقمالفورعلىتتلقىسوفالربح.منخصمھایمكنكالتيالتكالیفھيھذه.50

والمحاسبةالماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.3.3

الضریبیة.السلطاتلدىمنفصلبشكلالتسجیلإلىتحتاجفلنالھولندیة،التجارةلغرفةالتجاريالسجلفيعملكسجلتإذا
ھذا یحدث تلقائیاً.

رقم ھویة ضریبة القیمة المضافة و رقم ضریبة المبیعات

التسجیلعلیكیتعیناللذلكالمضافة،القیمةضریبةرقمإصدارسیتمالشراكة،أوالوحیدالمالكھوعملكھیكلكانإذا
كاتبطریقعنالتسجیلالمحدودةالخاصةالشركاتعلىیجبمنفصل.بشكلالھولندیةوالجماركالضرائبإدارةلدى

الضرائب والجمارك الھولندیة نیابة عنك. عدل قانوني مدني ، والذي سیتولى عملیة التسجیل في إدارة

BTW/المضافةالقیمةضریبة)VAT(

أنالناشئةالشركاتأو/والقانونیةلألشكالخیارھناكاألحیاناالمضافة. القیمةضریبةالنھائیینالمستھلكینجمیعیدفع
تكون معفاة.

بعدالمبیعاتضریبةورقمالمضافةالقیمةضریبةتعریفرقمالضرائبسلطاتلكترسلسوفلمعرفة:جیدةحقائق
المضافة.أسبوع عن طریق البرید إذا تبین أنك مسؤول عن ضریبة القیمة

وعروض األسعار وموقع الویب•  یمكنك وضع رقم ھویة ضریبة القیمة المضافة على الفواتیر،

دوران مع السلطات الضریبیة.• یمكنك استخدام رقم ضریبة دوران لتقدیم إقرار ضریبة

ممابك،الخاصBSNبـمرتبطاًھذاكانذلك،ومعالمضافة.القیمةضریبةرقمفقط:واحدرقمھناككان2020عامقبل
من أجل رقم واحد آمن للعمالء.جعلھ حساساً للخصوصیة. في النھایة ، تعمل السلطات الضریبیة

علىاألعمال)مجموعضریبة(المضافةالقیمةضریبةتدفعثممھنة؟أوشركةمستقلبشكلتدیروھلأعمالرائدأنتھل
ضریبةتدفعایضاجمعیةأومؤسسةالمضافة.القیمةضریبةلدفعمھمغیر)NVأوBV(مثل.القانونيالشكلدورانك.

بمثابة مؤسسة.القیمة المضافة إذا إدارة الضرائب والجمارك تعتبر ذلك

ما مقدار ضریبة القیمة المضافة التي یجب أن تتقاضاھا؟تختلف شروط ضریبة القیمة المضافة عن شروط ضریبة الدخل.

مختلفمعدلتھمةكنتأحیانا ٪.21ھوالمضافةالقیمةلضریبةالقیاسيالمعدل●

إصالحكنتإذاالمثالسبیلعلى٪.9بنسبةالمضافةالقیمةضریبةبفرضتقومالخدمات،لبعضبالنسبة●
الدراجات أو إذا كنت من مصففي الشعر

واألدویةوالكتبلألغذیةالمثالسبیلعلى٪.9المضافةالقیمةضریبةتفرضالتيالسلعلبعضبالنسبة●

●

الدوليالركابنقلالمثال،سبیلعلىھي،٪0المضافةالقیمةضریبةتبلغالتيالخدمات●

إلىالفورعلىبإحضارهتقومالذيالمصیدھيالمثال،سبیلعلىالمضافة،القیمةضریبة٪0بھاالتيالسلع●
المزاد
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التعلیمفيالمثالسبیلعلىالمضافة.القیمةضریبةفرضعلیكیتعینالاألنشطةمنعددوفيالفروعبعضفي●
ضریبة القیمة المضافة.أو إذا كنت توفر الرحالت والجوالت. ثم لدیك إعفاء من

●

ھل سعر التكلفة غیر واضح بالنسبة لك؟  

المنتجاتلبعضالمضافةالقیمةضریبةمعدلمنفصلبشكل-belastingdienst(والجمارك الضرائبإدارةتفحص
والخدمات ، إذا كان ھناك أي أسئلة حول ھذا الموضوع.

)VPB(للضریبة)الخاضعة(الربحالشركاتضریبة

لشركتك.)vpb(الشركاتدخلضریبةإقرارتقدیمعلیكیجبالحالة،ھذهفي؟NVأوBVمثاال،تملك،ھل

للشركاتالدخلضریبةلتقدیماألحیاناجمعیةأومؤسسةللضریبة.الخاضعةاألرباحعلىضریبةھيالشركاتضریبة
أیضا. طبقًا لمبلغ الربح، یتم تطبیق اإلعفاء.

ادفع من الربح الخاضع للضریبة

تخفیضالممكنمنیزالالالمالیة.السنةفيللضریبةالخاضعةاألرباحعلى)VPB(الشركاتضریبةشركتكتدفع
ذلك،ومعالتقویمیة.السنةنفسالغالبفيھيالمالیةالسنةتكونالخسائر.تعویضعلىقادرةشركتككانتإذااألرباح

السنةتكونأنیجبالشركات.دخلضریبةإطارفيأبریل)إلىمایومنالمثالسبیل(علىمكسورةمالیةسنةأیضایسمح
في مواد تأسیس الشركة.المالیة إلجلة ضریبة دخل الشركات ھي نفس السنة المالیة

ضریبة أرباح األسھم

جزءتوزیعللشركةفیمكنربًحا،BVأوNVشركةحققتإذااألسھم.حامليأوللشركاءالشركةتقدمھاالتياألرباحدفع
أرباحضریبةدفعاألرباحتوزعالتيالشركةعلىیجباألرباح.حصةشكلیأخذعادةوھذاالمساھمین.علىالربحھذامن

ضریبةاستردادأو(جزئي)إعفاءعلىللحصولمؤھالًتكونقدالحاالتمنعددفيالضریبیة. السلطاتإلىاألسھم
األرباح.

عمل خطةاكتبالرابعة:الخطوة5.3.4

كنت جاداً في ھذا، یمكن أن تجلب لك الكثیر من الفوائد:المبتدئون أحیانا یخافون من كتابة خطة عمل. لكن إذا

• یمكنك رسم خریطة لفرص عملك

• یمكنك الحصول على صورة جیدة للمخاطر

• تتعرف على الزبائن المحتملین

• تكون على علم بسوق التنمیة ذات الصلة 

• یمكنك ترك انطباع أكثِر على المستثمرین المحتملي

السادسوالرابع• انظر أیضاً الفصل
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فياألشخاصمنالمزیدإشراكیعنيوالتوسعالنمووتتوسع.تنموأنالنیةدائماًھوبكالخاصةالتجاریةاألعمالبدءعند
إدارةلدىعملكصاحبالتسجیلإلىأوالًفستحتاجموظفین،توظیفتنويكنتإذااألشخاص.توظیفأيقضیتك،

الضرائب والجمارك الھولندیة.

تجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.3.5

لمحةعلىللحفاظجیدةطریقةھيالتجاریةالمصرفیةالخدماتالتالیة.المنطقیةالخطوةھوعملحسابفتحیكونماغالبًا
ھولندا،فيمنھ.میؤوسالخلطعلىالحصولمنالخاصالقطاعوإدارةعملكأیضایمنعوھذاونفقاتك.دخلكعنعامة
ملیونمائةمنأكثرQreditsلدىالشباب:المشاریعأصحابأجلمنالمشاریعلتنظیمخططلدیھامصارفعدةھناك
ھولندا،فيالصغیرةاالئتماناتلمؤسسةالتجارياالسموھو،Qreditsإنصغیرة.كئتماناتھولندافيلتوفیرھایورو
الفئاتمنوكذلكالصغیرة،المشاریعفيالمؤسسةإدراجتمالعام،ھذابدایةومنذالبنوك.عنھاتتراجعالتيالفجوةإلىیقفز

المالیةاألزمةولكنحجماً،األصغرالمشاریعألصحابتحدیاًیشكلالبنوكمناألموالاقتراضكانلطالماالمحرومة.
جعلت من المستحیل على العدید من أصحاب المشاریع (البدئ).

علىھولنداأنحاءجمیعفيالصغاراألعمالروادمساعدةتریدنیدرالند""میكروكریدیتمؤسسةفإنالسببولھذا
:AlmeloمنQreditsاسمتحتاالئتمانعلىالحصول

منح حكومیة

التعلمتحفیزإلىالرامیةللمبادراتیوروملیون48والعمالةاالجتماعیةالشؤونوزیرسیوفر،2020عاممنواعتباراً
فيالغرضلنفسمتاحةیوروملیون1.2تصبحسوفذلك،إلىوباإلضافةوالمتوسطة.الصغیرةالمشاریعفيوالتطویر

الشركات الكبیرة في قطاعات الزراعة والمطاعم والترفیھ. 

.الموقعھذاعلىSLIMدعمبنظامتتعلقتحدیثاتأيذكریتم

تراخیصعلىالحصولطلبوالبیئةحمایةوقواعدقوانینالسادسة:الخطوة5.3.6

المھنبعضتتطلبالحاالت،بعضفيولكنتجاري،عمللبدءمھنيمؤھلأودرجةإلىتحتاجلنالحاالت،معظمفي
درجات أو مؤھالت مھنیة.

وفيمھمة،التصاریحتصاریح.علىللحصولبطلبالتقدماالعتبارفيتأخذأناألحیانبعضفيعلیكاألعمالكصاحب
Kamer(التجارةغرفةفيتجاري.عملتبدأانترید إذاإلزامیة،الحاالتبعض van Koophandel-/(أنیمكنك

متطلباتأیضالدیھاسیكونفیھا،شركتكالتيالبلدیةفإنذلك،إلىباإلضافةلشركتك.تحتاجلكیسمحالذيبالتفصیلتجد
لكل بلدیة.معینة. وتنطبق قواعد مختلفة على ھذه المتطلبات المحددة

فيالتقدمأجلمنالمناطقتقسیمخطةفيالنظریجبكبیرا.دورایلعبماديموقعوإنشاء،التجاریةاألعمالحیثمن
المناطقتقسیمخطةمعیتماشىبماللموقعاالختیارھذایكونأنیجبمعین،موقعفيعملكإلنشاءتخططكنتإذاعملك.
خططكلتنفیذالمادیة"للجوانبواحدفيالكل"ترخیصعلىللحصولبطلبالتقدمیمكنككذلك،األمریكنلمإذاالبلدیة.

فيالنظرھيتجاريمشروعإنشاءقبلالتالیةالخطوةفإنما،بلدیةمنطقةفيمفضلموقعفيالنظروبعدحال.أيعلى
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ذلك).إلىوماللخطر،البریة/العامةالحیاةوتعریضالنفایات،(مثلالبیئةعلىسلبيتأثیرلھایكونقدالتيالبیئیةاألنظمة
إذاإالبكالخاصةالمحلیةالبلدیةإلىالبیئةبإدارةإخطارتقدیمعلیكیجبالحال،ھویكونأنیمكنھذاأنتعتقدكنتإذا

كنت في حیازة "كل واحد في تصریح للجوانب المادیة" مسبقا.

بعضتجدسوفأدناهالتصاریح.معالبدءعلىتساعدكأنیمكنالذینوالبلدیاتالتجارةغرفةمنكلفيخبراءھناك
المعلومات العامة حول التصاریح التي تحتاج بالتأكید.

خطة الوجھة

أیضاالدولةتقسیمالخططھذهشركتك.إعدادیمكنكوالیمكنكالذيالمكانالحكومیةالمناطقتقسیمخططتحددھولندا،في
أنالمھممنلذلكالشركة.محیطفيتتغیرأنیمكنوماوالمؤامرةالتجاریةالممتلكاتبكالخاصةاالستخداماتھيما

تغییریمكنھاالبلدیةأناالعتبارفيتأخذأنأیضاًعلیكیجبمفاجآت.تواجھالحتىالمناطق،تقسیمخطةفيھوماتعرف
لھذا، ألن مستقبل شركتك قد یعتمد على ذلك.خطة تقسیم المناطق القائمة. من المھم أن تعرف اإلجراء

اللوائح والتصاریح البیئیة للمبتدئین

والطاقةالضوضاءمجالفيالبیئیةاألنظمةمعالتعاملالمشاریعأصحابعلىیتعینماكثیراذلك،إلىوباإلضافة
البیئيبالتصریحالعملبدأذلك،ولتیسیرالشركة.ونوعالحقلالمنطقة،حسبعلیكتنطبقالتيالقواعدتختلفقدوالنفایات.

وتصریحالبناءتصریحالبیئي،التصریحذلكفيبماآخر،تصریًحا25حواليالبیئيالتصریحیشمل.2010عامفي
االستخدام الموضح أدناه.

تصریح البناء

جمیععلىالقانونھذاوینطبقالبیئیة.اإلدارةقانونمعالتعاملعلیكسیكونھولندا،فيشركةتأسیسفيترغبكنتإذا
أوإزعاجاأووخطرا،تسببأنیمكنكنتإذاالقانونیة.المعاییرضمنالبیئيالتلوثإبقاءإلىویھدفتقریباًالشركات

مؤھلون للحصول على إعفاء.ضررا، وربما كنت بحاجة إلى تصریح. بعض أصحاب المشاریع

لحكومة الوطنیة لدیھا المزید من المعلوماتا

رخصة بناء

أمروھومختلفة،تصاریحعلىللحصولبطلبالتقدمأیضاعلیكیجبعملك،أماكنبناءإعادةأوبناءفيترغبكنتإذا
منلمزیدالبلدیة.البناءولوائحالبناء،ومرسوماإلسكان،قانونمعالتعاملعلیكسیكونوعندئذالبیئة.تصریحمعممكن

فیھا.المعلومات، یمكنك البناء في البلدیة التي ستقوم بالبناء

ترخیص لالستخدام

نظام تصریح االستخدام اآلمن للحریق لھ إجراءان. وھي:

ضروريوھذااالستخدام"،"تصریحاسمتحتیعرفماغالباللحریق.اآلمنلالستخدامترخیصبموجبھیمنحإجراء-
الخ.موجودة،12سندونواألطفالالسكن،توفیریتمعندما

فيشخًصا50منأكثرقبولتمإذافقطإلزاميھذاللحریق".اآلمناالستخدام"تقریرمنھیطلبتطبیقھوالثانياإلجراء-
(شكلكتابیًاالتقریرفيالحریقمناألمانواستخداماالستخدامتصریحطلبیجبالوقت.نفسفيمكاتبمبنىأومتجر

ورسومات) ویجب إكمالھما بإجراء قصیر.
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التصاریح البیئیة األخرى ھي:

تصریح ھدم●

النفایات النظام●

رخصة سكن●

تصاریح النصب●

عبربیئيتصریحعلىللحصولبطلبالتقدمیمكنكأوالً.التصریحبفحصقمثمبیئي؟تصریحإلىبحاجةأنكتعتقدھل
اإلنترنت عبر عداد البیئة.

الضرائب المحلیة: التصاریح

المثالسبیل(علىالعامةاألماكناستخدامتنظموالتي،)APV(عامةمحلیةالئحةیضعالمدینةمجالسمنمجلسكل
قدكنتإذاعلیكالمطبقةالمحظوراتفیھتنطبقالترخیصنظامAPVلدىیكونماعادةواإلعالن).،للمصاطب

ھذه التصاریح.حصلت على ترخیص لذلك. وھناك تكالیف مرتبطة بالحصول على

العمل من المنزل

زائدة.مساحةتتطلبالأوصغیًراالعمللبدءتخططكنتإذااألحیانبعضفيمثالیًالعملكجدیدموقعاختیاریكونالقد
عادةكنتمنزلك،منالتجاریةاألعمالإلدارةتخططكنتوإذامنزلك،منالتجاریةاألعمالتبدأأنیمكنھلأساسا،
الضریبیةالقضایامختلفاعتبارھافيتضعأنأیضاعلیكیجببك.الخاصةالمحلیةلبلدیةالخطةھذهعنلإلبالغملزمة

والرھن العقاري.

تجاري)موقع(وصنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة5.3.7

علىلھالترویجذلكبعدیمكنكوالذي،بالعملالخاصالویبموقععناالستغناءللشركةیمكنال،الحاضرالوقتفي
وسائل التواصل االجتماعي المعروفة.

الدستورویتضمنالذكیة.الھواتفومستخدمياالجتماعیة،الشبكةوموقعالعامة،اإلنترنتمنعالیةنسبةلدیھاھولندا
البیاناتحمایةعامبشكلالشخصیةالبیاناتحمایةقانونوینظمالشخصیة.البیاناتخصوصیةحمایةبشأنحكماالھولندي

الذيوالالسلكیة،السلكیةاالتصاالتقانونخاللمنالخصوصوجھعلىاإلنترنتعلىالخصوصیةتناولیتمالشخصیة؛
وقداألوروبي.االتحادأحكاممنصرامةأكثرالمعلقینبعضیعتبرھاالتيالخصوصیةأحكاملتضمینمؤخًراتعدیلھتم

بالبیاناتالمتعلقالتوجیھمثلالخصوصیة،بشأنالرئیسیةاألوروبياالتحادتوجیھاتالوطنيقانونھافيھولنداأدرجت
المتعلق بالخصوصیة واالتصاالت اإللكترونیة.الشخصیة، والتوجیھ المتعلق باالحتفاظ بالبیانات، والتوجیھ

معالجةتتمالقدذلك،ومعفیھ؛لبسالبشكلللبیاناتالمعنيالشخصموافقةھولندافيشخصیةبیاناتأيمعالجةتتطلب
خصوصیةبحمایةالتزاماإلنترنتخدماتمقدميوعلىالشخص.بدینالمتعلقةتلكمثلالشخصیة،البیاناتمنمعینةأنواع

ولكنالشخصیة،البیاناتحمایةمجالفيتعملرئیسیةوكالةھيالبیاناتلحمایةالھولندیةالھیئةوالمشتركین.المستخدمین
بینومناالتصاالت.وسوقوالالسلكیةالسلكیةاالتصاالتخدماتمقدميعلىاإلشراففيدوراًتلعبانأخریینوكالتین

حمایةبشأندستوريتعدیلاعتماداإلنترنتعلىللخصوصیةالھولنديالقانونياإلطارفيالمحتملةالمستقبلیةالتغییرات
الحقوق الرقمیة.
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اإلطار القانوني

یلي:ماعلىتنصالتي10المادةفيالخصوصیةحمایةعلىھولندامملكةدستورینص

یتمأنیجبعلیھ.ینصالذيأوالبرلمانقانونیفرضھاالتيبالقیودالمساسدونخصوصیتھ،احترامفيالحقفردلكل
صادرقانونوینصالشخصیة.البیاناتونشربتسجیلیتعلقفیماالبرلمانقانونبموجبالخصوصیةلحمایةقواعدوضع

وفيمنھا،وباالستفادةبھمالمتعلقةالمسجلةبالبیاناتیُبلَّغواأنفياألشخاصبحقوقالمتعلقةالقواعدعلىالبرلمانعن
المنینتھكالضّدویحمي]9والمنزل[]8الشخص[حرمةعلىأیضاالدستورینص]7[البیانات.ھذهتصحیح

]10[نواب.مجلسمنبمخالفاتیؤّمنذلكخالفأّنبماماعداولغراف,والھاتفمراسالتمنخصوصیّة

البیاناتلحمایةالعامةالالئحةخاللمنوالمعالجةالتخزینعملیةتنظیمیتمالشخصیة،البیاناتبمعالجةاألمریتعلقعندما
)GDPR.(ھذهتفرضالشخصیة.للبیانات(التلقائي)بالتجھیـزالخاصةالقواعدمنعددمناإلجماليالمحليالناتجیتكون

الشخصیةالبیاناتمعالتعاملعندأكبرومسؤولیةبعنایةتتصرفأنأعمالكصاحباألوروبياالتحادعلىالالئحة
اإلجمالي.المحليالناتجإثباتموقعیكونأنیجببكالخاصالویبموقعأنیعنيوھذاغیرھم.أوالموظفینأوللعمالء

المنظماتتلتزمالمثال،سبیلعلىالمسؤولیات.منالمزیدوالمنظماتأقوىخصوصیةحقوقالناسیعطيالقانونھذا
أنیریدونیعودوالمإذاالبیاناتحذفلألشخاصیحقوتأمینھا.استخدامھاوكیفیةتجمعھاالتيالشخصیةالبیاناتبإظھار

تُعالج مؤسسة البیانات الشخصیة الخاصة بھم.

)AVG(البیاناتلحمایةالعامةالالئحة|GDPRكتیب

التعلیمات

العدلوزارةأصدرتالتغییرات،لجمیعالمناسبالوقتفياالستعدادعلىالمشاریعوأصحابالمدیرینولمساعدة
جمعتوقدورصدھا.الالزمةوالتدابیرالجدیدالقانونتنفیذكیفیةكامالًشرحاًیشرحصفحة98مندلیالً)JenVواألمن(

االعتبارفياستشاریةشركةقبلمنالبیانات"لحمایةالعامالقانونوتنفیذالبیاناتلحمایةالعامة"الالئحةالمعنونةالوثیقة
فریق خارجي للوحة السبر أثناء إعداد الدلیل.تحت رعایة وزارة جینف. وباإلضافة إلى ذلك، استُشیر أیضا

إلىتضطرسوفالذینألولئكبالنسبةمھمةھيالتيالنقاطمختلفطولعلىبخطوةخطوةیعملالشاملالمستخدمدلیل
،عامبشكلفعال؟االتفاقھذاعلىینطبقمنعلىأیضا:الوثیقةتتناولھاالتياألولىالنقطةھيوھذه.AVGمعالتعامل

األوروبي.االتحادلمواطنيالشخصیةالبیاناتومعالجةتخزینمعیتعاملشخصأيعلىینطبقالقانونأنالقولیمكن
ھناكأنغیرالخاص.لحسابھمالعاملیناألشخاصمثلاألشخاص،وكذلكوالمؤسساتبالشركاتاألمرھذایتعلقوقد

فقطالمنزلیةأوالشخصیةاألنشطةھوالمعالجةمنالمقصودكانإذاالقانونینطبقالالمثال،سبیلعلىاالستثناءات.بعض
الجرائمعنالكشففيالشخصیةللبیاناتالشرطةمعالجةفإنذلك،إلىوباإلضافةاألعمال.بأنشطةلھاعالقةالالتي

المنفصل على ذلك.الجنائیة معفاة من الالئحة. وینطبق قانون بیانات الشرطة

جیداتنظیماالمنظمةتنظیمضمانأجلمنوالمؤسسات. الشركاتعلىكبیرأثراآلن،حتىالجدید،التشریعإلىولالنتقال
یتعلقفیمارئیسیةتعدیالتإجراءالضروريمنیكونماكثیراصرامة،األكثرللقواعدلالمتثالالمناسبالوقتفي

و البولیصات .بالعملیات والنظم وأسالیب العمل والثقافة والموظفین

ماإلىترتفعكبیرة،غراماتتوزیعیمكناالمتثال،عدمحاالتفيكبیر:خطرحالةفيشؤونھالھالیسالتيالشركات
منأكثرھوھذاكانإذاشركةمنالعالمأنحاءجمیعفيالسنویةالمبیعاتحجممن٪4حتىأویورو،ملیون20إلىیصل

یورو.ملیون20

موظف حمایة البیانات

البیاناتحمایةموظفتعیینAVGشركةمعتتعاملالتيوالمؤسساتالشركاتمنللعدیدالھامةالجدیدةالواجباتومن
)DPO(،فيتضعأنأیضاالدولیةالجریمةمكافحةمكتبعلىیجبالطریقة،وبھذهللقواعد.االمتثالمراقبةوظیفتھ

سبیلعلىینطوي،وھذاالحالیة.السیبرانیةالتھدیداتضدجیداتسلیحامسلحةالمنظمةداخلالمختلفةالعناصرأناعتبارھا
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 وائحل بشأندلیل(الرقمي).البابعناإلنترنتمجرميوإبعادبعنایةالبیاناتمعالموظفونیتعاملأنضمانعلىالمثال،
قانون الخصوصیة

التأمین الثامنة:الخطوة5.3.8

االعتمادبإمكانكیزالالكموظفأنكمنالرغم-.علىنفسیةأوجسدیةمشكلةكانسواءحادث-وقوعخطردائماھناك
عن العواقب (المالیة) للمرض والحوادث.على دعم صاحب العمل الخاص بك، كصاحب أعمال، أنت مسؤول

علىتأمینعلىالحصولالموظفین،عكسعلىاإللزامي،منلیسھولندا،فيالخاص/المھنیینلحسابھمللعاملینبالنسبة
االجتماعیةالتأمیناتمنالنوعلھذاالترتیباتاتخاذعلیھمیجبولذلك،الحالي.الوقتفيالبطالةأوالعجزأوالمرض
ھناكأنغیرالمثال.سبیلعلىللعمل،صالحینغیرأومرضواإذااستحقاقأيعلىالحصولیریدونكانواإذاأنفسھم

أیضاتنطبقاالجتماعي)(الضمانالوطنیةالتأمینمخططاتأنغیرالطفل.ورعایةاألمومةإلجازةاستحقاقاتمخططات
الخاص.على العاملین لحسابھم الخاص/المھنیین العاملین لحسابھم

التأمین الطوعي

العدیدیأخذواأن،الخاصةالتجاریةأعمالھمیبدأونالذینھولندافياالستحقاقاتمنالمستفیدینأوالسابقینللموظفینیمكن
علیھمیتعینبذلك،القیاممنیتمكنواوحتىالھولندیة).باللغة،UWV(الھولندیةالموظفینتأمینوكالةمعالتأمیناتمن

13ًغضونفيالتسجیل السابقة.االستحقاقاتأوالعملخاللمنالموظفینعلىاإللزاميالتأمیننظامإلغاءمنأسبوعا

التأمین.شركةمعالتجاریةالمخاطرمنعددضدالطوعیةالتأمیناتبھاتأخذأنیمكنالمھنيالخاصلحسابھم/حركل
التأمینخططحولمعلوماتتجدسوفالمھنیة.اإلعاقةضدتأمینعلىالحصولاإللزاميمنیصبحقدالمستقبل،وفي

موقع التأمین على العاملین لحسابھم الخاص .المتعلقة باإلعاقة، وأحكام الشیخوخة والمسؤولیة على

باللغة،Broodfonds(الخبز""صندوقإنشاءأیًضاالممكنمن،عاممنألكثرمستقلبشكلیعملونالذینلألشخاص
المشاركونفیھیدفعطوعيمخططوھذاالخاص.لحسابھمیعملونالذیناآلخرینالمھنیینمنمجموعةمعالھولندیة)

المرض.حالةفيالبعضبعضھمدعممنلیتمكنواصندوقإلىجمیعاًشخصاً)20-50(

خطط التأمین الوطني

العاملونالخاص/المھنیونلحسابھمالعاملونویدفعھولندا.فيیعیشأویعملمنلكلإلزامیةالوطنيالتأمینوخطط
لضمانطرقعدةھناكذلك،إلىباإلضافةدخلھم.ضریبةخاللمنالوطنيالتأمیناشتراكاتھولندافيالخاصلحسابھم

أخرى ال یمكنك تحمل تكالیف تغطیتھا.أصول عملك في حالة المسؤولیة القانونیة أو أي مخاطر

البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.3.9

العام

االجتماعي.التأمینواشتراكاتالشخصيالدخلضریبةضریبةمنھولندافيالموظفینعلىالمفروضةالضرائبوتتألف
الضمانواشتراكاتالفأس)(أجرالموظفمرتبعلىالمستحقةالضرائبمنمقتطعالتزامالعملصاحبوعلى

االجتماعي التي تصبح مستحقة على مرتب الموظف.

85

https://business.gov.nl
https://business.gov.nl


االجتماعيالتأمینواشتراكاتالوطنياالجتماعيالتأمیناشتراكاتمنالھولندیةاالجتماعيالضماناشتراكاتوتتألف
بغضالھولندیة،الفردیةالضرائبدافعكلقبلمنمستحقةأساساھيالوطنياالجتماعيالتأمیناشتراكاتللموظفین.

االجتماعي الوطني في ضریبة الدخل وضریبة األجور.النظر عن طبیعة الدخل. وتُدرج ضریبة اشتراكات التأمین

المؤھل.العمالةدخلبسببوالموظفالعملصاحبجانبمنإالللموظفاالجتماعيالتأمیناشتراكاتیُستحقوال
تطبیقیجوزھولندا،فيمؤقتاًالمعینینللموظفینالدخل.ضریبةعنالموظفینعلىالتأمیناشتراكاتضریبةوتُفصل

و/أو لوائح االتحاد األوروبي المعمول بھا.إعفاء من نظام التأمین االجتماعي الھولندي بموجب المعاھدات

ضریبة الدخل الشخصي

في جمیع أنحاء العالم.یخضع األفراد المقیمون لضریبة الدخل الفردیة على دخلھم

الھولندیةالقواعدأوالمنطبقةالضریبیةالمعاھداتبموجبلإلعفاءمؤھالھولنداخارجالمكتسبالدخلیكونأنویجوز
األحادیة الجانب لتجنب االزدواج الضریبي.

الدخلذلكفيبماالھولندیة،المصادرمنالدخلمنمعینةأنواععلىالفردیةالدخللضریبةإالالمقیمینغیریخضعوال
من العمل.

عقارات الواقعة في ھولندا

خاصةقواعدتنطبقاألسھم.من٪5تتجاوزأومساویةالفائدةتكونأنشریطةھولندیة،شركةفياألسھممنالمتأتيالدخل
على سبیل المثال.على فئات معینة من دافعي الضرائب مثل الریاضیین أو الفنانین

ھولندا.ھولندي، مثل الوجود المادي لدافع الضرائب وأسرتھ فيوسیكون مركز االھتمام الحیوي حاسما في التأھل كمقیم

ھذاكانإذاالمقیمالضرائبدافعوضعیختارأنالمصادرمنھولندیًادخًالیكسبالذيالمقیمغیرالضرائبلدافعیمكن
یسمحالالتيالنفقاتبعضوخصمالشخصیةالبدالتعلىللحصولللتأھلذلكیتمماوعادةاألسباب.منسببأليمفیًدا

بھا عموما لزواد الضرائب غیر المقیمین.

ضریبةمنأجنبيعملصاحبقبلمنلھولندایُعیّنالذياألجنبيالموظفیُعفىالضریبیة،المعاھداتمعظموبموجب
183ًھولندافيالموظفعملأیامتتجاوزلمإذاالھولندیةالدخل/األجور القاعدةھذهتنطبقوالالضریبیة.السنةفيیوما

ویمكن تطبیق قواعد خاصة على وكاالت التوظیف األجنبیة.عموما إذا كان لدى الموظف األجنبي صاحب عمل ھولندي.

لھصندوقكلالدخل).(صنادیقالدخلمنأنواعثالثةإلىالھولندیةالفردیةالدخلضریبةتستند،2001عاممنواعتبارا
معدل الضریبة الخاصة بھ:

الھولندیةالضرائبمعدالتتحتانظرالتصاعدي،(المعدلوالمنزلالعملمنللضریبةالخاضعالدخل:1الصندوق
)2017-لألفراد

المائة)في25قدرهثابت(معدلالكبیرةاألسھممنللضریبةالخاضعالدخل:2الصندوق

وھميدخلعلىالمائةفي30قدرهثابت(معدلالحافظةواستثماراتالمدخراتمنللضریبةالخاضعالدخل:3الصندوق
المائة)في4قدره
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المثال،سبیلعلى-العمالة"مكافآت"جمیع(تخضعفقطواحدصندوقفيللضریبةالدخلأشكالمنشكلكلویخضع
ھناكیكونأنیمكنال).1الصندوقفيالدخللضریبة-العینیةواالستحقاقاتالشركة،وسیارةوالمكافأة،المرتب،
الدخلمقابلتعویضھایمكنالالحاالتمعظمفيھذاسالبة،واحدالصندوقفيالدخلكانإذاالضرائب.فيازدواجیة
الصندوقنفسفيإیجابيدخلمقابلالسالبالمبلغتعویضالمبدأحیثمنالممكنمنأنھغیرآخر.الصندوقفيالموجب

في السنوات الماضیة أو المقبلة.

السنة الضریبیة على الدخل الشخصي ھي السنة التقویمیة.

ضریبة األجور واشتراكات التأمین االجتماعي الوطني

وتُفرضالفردي.الدخللضریبةمقدمةدفعةھي')Loonbelasting('المقتطعة األجورضریبةأواألجورضریبة
منالدخلعلىمشتركبشكل')volksverzekeringen('الوطنياالجتماعيالتأمینواشتراكاتاألجورضریبة
العمالة.

باالمتناعملزمونھولندا،فيدائمةمنشأةلھمالذینالمقیمینغیرالعملأربابفیھمبمنالھولندیین،العملأربابوجمیع
كوكیلیعملونالصدد،ھذاوفيالمرتبات،مدفوعاتمنالوطنياالجتماعيالتأمینواشتراكاتاألجورمبالغدفععن

مقتطع لدى سلطات الضرائب الھولندیة.

-لألفرادالضرائبمعدالتصفحةإلىالرجوعیرجىلألسعار،الدخل.شریحةعلىذلكویتوقفتصاعدیةوالمعدالت
نطاقااألوسعاألساسخاللمنكانوإنالفردیة،الدخلضریبةمعدالتأساساتساوياألجورضریبةومعدالت.2018
ضریبةأّنغیراألجورضریبةاألفرادمنلكثیرالنھائیة.الفعلیةالمعدالتتنحرفقدالدخل،لضریبةللضریبةالخاضع

نھائیّة.

ویليالدخل.ضریبةإقراربتقدیمقانونيالتزاماألفرادعاتقعلىیقعقداألخرى،والمعاییرالعملمنالدخللمستوىوتبعاً
النھائیةااللتزاماتمنبالفعلالمدفوعةاألجورضریبةتعویضفیھیتمضریبيتقییمإصدارالضریبياإلقرارتقدیم

لضریبة الدخل.

اشتراكات التأمین االجتماعي للموظفین

الموظفونیدفعالدخل،لضریبةمعدلینأقلمنجزءاتشكلالتيالوطنیةاالجتماعيالتأمیناشتراكاتإلىوباإلضافة
علىاالشتراكاتوتحسبالعمالة.بدخلالمتعلقة')werknemersverzekeringen('االجتماعيالضماناشتراكات

أساس المرتبات 

الدخلمعالتقنیةالفروقلبعضوالمعدلةالمحتجزةالتقاعدیةالمعاشاتأقساطمنھامخصوماأقصى)(بحداإلجمالیة
لألغراض الضریبیة.

ضدالتأمینفيواشتراكاًالطبي)التأمینذلكفي(بمااالجتماعيالتأمیناشتراكاتذلكعلىعالوةالموظفونویدفع
البطالة.

االتصال بنا.تعتمد األسعار على خطوط عملك. لمزید من المعلومات یرجى

معدالت ضریبة الدخل

إلىنشیرالوطنیة،االجتماعيالتأمینواشتراكاتالھولندیةالشخصيالدخلضریبةمعدالتعنعامةلمحةعلىللحصول
صفحة معدالت الضرائب الھولندیة لألفراد.
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التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.3.10

Octrooicentrum(الھولندياإلختراعبراءاتمكتب Nederland(التيالرسمیةالھولندیةالحكومیةالھیئةوھو
كمصدرالبراءاتوتعززھولندا،فيبالبراءاتالمتعلقةوالدولیةالوطنیةاللوائحوتنفذالھولندیة،االختراعبراءاتتمنح

براءاتمكتبویقدم).RVO(الھولندیةالمشاریعوكالةمنادارةھوالھولندياإلختراعبراءاتمكتبواإللھام.للمعلومات
یمكنكوالطالب. والمعلمینوالباحثینوالعلماءالخدماتوقطاعاألعمال،ألصحابوالتوجیھالدعمالھولندياإلختراع
لحمایةأخرىطرقأواالختراعببراءاتمتعلقةاستفساراتأيحولمجانًاالھولندياإلختراعبراءاتمكتباستشارة
).IP(الفكریةملكیتك

www.ikgastarten.nlمصادر: :en kvk https://ondernemersplein.kvk.nl/

إیطالیابخطوةخطوة.5.4

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة 5.4.1

التجارةغرفةمعرسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.4.2

والمحاسبةالماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.4.3

عملخطةاكتبالرابعة:الخطوة5.4.4

تجاري عملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.4.5

تراخیصعلىالحصولطلبوالبیئةحمایةوقواعدقوانینالسادسة:الخطوة5.4.6

تجاري)موقع(صنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة5.4.7

التأمینالثامنة:الخطوة5.4.8

البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.4.9

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.4.10

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.4.1

الشركاتبینأساساالبلدفيالشركاتقانونویمیزإیطالیا،فيللشركاتالقانونیةالكیاناتمنمختلفةأشكالھناكبینما
شیوعا من أنواع الكیانات التنظیمیة.المحدودة المسؤولیة والشراكات. لقد قمنا بإدراج األكثر

الشركات

ھناك نوعان رئیسیان من الشركة المحدودة المسؤولیة:

Società per azioni S.p.A / SpAھذاتستخدم- باألسھممحدودةعمومیةلـشركةالتقریبيالمكافئ-مساھمة شركة
120,000قدرهأدنىاستثماًراSpAیتطلبالمسؤولیة.محدودكیاندائماًولیستالكبیرةللشركاتعادةالكیانالشكل
لإلدارة:خیاراتثالثةھناكالمحلي.الشركاتسجلفيالمراجعةالحساباتتودعأنیجباألقل.علىواحدومدیریورو

إدارة تعینھ لجنة اإلشراف منتخبة من قبل المساھمین.مجلس إدارة تقلیدي مع مدیر واحد؛ مجلس إدارة؛ أو مجلس
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Società a responsabilità limitata S.r.L الحجم،والمتوسطةالصغیرةللشركاتشیوعااألكثرالشكلS.r.L.ھي
المتحدةالوالیات/المتحدةالمملكةوتعریفاإلیطالیة.S.r.Lبیناالختالفاتبعضھناكلكن(المسؤولیةمحدودةشركة
لدیھمالمساھمینیورو.10،000لالستثماراألدنىوالحداألقلعلىواحدمساھمتتطلبالتيالمسؤولیة)محدودةلشركة

مسؤولیة محدودة إلى حد مساھمتھم.

الشراكات

ھناك نوعان من الشراكة:

) .Società in nome collettivo (S.n.c-یتطلبالعامة.التجاریةالشراكةSncاألفرادشریكیناالقلعلى)أو
یُنصوالاإلداریة.والمسؤولیةالكاملةالمسؤولیةوتحملالشراكةفيعامونأعضاءالشركاءجمیعالقانونیة)؛الكیانات

على حد أدنى لرأس المال.

) .Società in accomandita semplice (S.a.s -نفسھاھيالرئیسیةوالشروط.المسؤولیةمحدودةتضامنیةشركة
إلىمحدودةمسؤولیةیتحملوأنمحدوًدااألقلعلىواحدشریكیكونأنیجبذلك،ومعالعامة. الشراكةفیھاتتوفرالتي

یكون مسؤوالً كامالً عن التزامات الشراكةحد مساھمتھ في الشركة. ویجب أن یكون اآلخر عاماً وأن

التجارةغرفةمعرسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة.5.4.2

تسجیل الشركة في إیطالیا

والقانوني:القانونيوجودھاویوفرالشركةتلكیحددرمزالجدیدةالشركةلدىیكونأنیجباالقتصادي،النشاطلبدء
"Partita IVAتوفیریتمالمضافة)".القیمةضریبةلرقماإلیطالي(المعادلPartita IVAقبلمن"Agenzia delle

Entrateوتتألفوالضرائب.الضریبیةاألنظمةفيتتحكمالتياإلیطالیةالمؤسسةالداخلیة)"(اإلیراداتPartita IVA
Agenzia"إلىالشركةتحدیدالتالیة3واألرقامالمالك،اسمتحدیدأرقام7أولالتحدید،وجھعلىأرقام،11من delle

Entrate"للسیطرة.األخیرالرقمتوفیرویتم

.lالمعلوماتمنلمزید

قطاع اقتصادي معین

شركةكلتحدیدیتمإیطالیا،فيالشركة.نوعھيإلیھاوالتنبھتقدیمھایجبالتيالمعلوماتأھمفإنجدیدة،شركةافتتاحعند
ھذاالشركة.تسجیلیتمحیثالمحلیةالتجارةغرفةفيالشركةمسجلقبلمنمقدمرمزوھو،ATECOرمزخاللمن

أن تكون نشطة وغیر نشطة.الرمز یحتوي أیضا على معلومات عن حالة الشركة التي یمكن

الشركاتأو،اآلنبعدرمزھاعلىالعثورتستطیعال(التيللشركاتیمكنإلكترونیًاموقًعااإلیطالیةالحكومةأنشأت
:ATECOقانونفيالبحثالمختلفة)الرسمیةاالقتصادیةاألنشطةفيالبحثفيترغبالتيالناشئة

 

التقنیة على رمز.ھذا الموقع مفید أیضا للحصول على مزید من المعلومات

والمحاسبةالماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.4.3

ھذهفإنوالضرائب،والتكالیفاألصولمراعاةومعالصحي.نموھالضماناألھمیةبالغأمرالشركةفيالمحاسبةإن
الشركات تعتمد على المحاسبین المھنیین.المھمة لیست دائما سھلة، وھذا ھو السبب في أن غالبیة
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المالي:التنظیممنمختلفةأنواع3لدیناإیطالیافيالصحیحة.المالیةباألنظمةااللتزامالجیدةالمحاسبةمفاتیحبینومن

*Regime forfettarioعدمھيالنظاملھذاالرئیسیةوالسمةالدخل.من65.000،00الیوروإلىیصلثابت):(نظام
لحسابھم/الوحیدللتجارمالءمةاألكثروھوالمشتریات.فواتیرفيوالالمنتجةالفواتیرفيبالتاليتدرجلمالتيIVAوجود

الخاص.

*Regime semplificatoمبسط):(نظام

یورو.65.000،00مبلغتجاوزتالتيالفردیةللشركاتھوالماليالنظامھذاالدخل.من400،000.00یورومن أدنى

*Regime ordinarioالعادي):(النظام

إیطالیّة.LTDمكافئ SRLلمالئمةاألكثرھودخل.من400.000,00یوروإلىمتفوّق

لمزید من المعلومات

عملخطةاكتبالرابعة:الخطوة.5.4.4

.6و4الفصلفي النظریرجى 

تجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.4.5

كیف یفتح حساب مصرفي في إیطالیا عبر اإلنترنت

إیطالیافيمصرفيحسابفتحمنھا.واحدةأموالكتكونأنینبغيالكمغترب،ولكنتحدیات،معالمتحركةالبلدانتأتي
على االنترنت).یمكن أن یكون بسیطا، إذا كنت تعرف كیف (تلمیح: الذھاب

ما ھي أنواع الحسابات المصرفیة المختلفة في إیطالیا؟

-العاممنلجزءفقطإیطالیافيتعیشإذاالمقیمین.لغیرحسابًاأومقیًماحسابًاتریدإذاماھولكإیطاليمصرفيقرارأول
كنتإذاولكنكافیًا.مقیمغیرحسابیكونفقد-المثالسبیلعلى،ھناكاستئجارهتنويالذيالعقارفقطتشتريكنتإذا

علیك-واحدعلىللحصولإیطالیًامواطنًاتكونأنعلیكلیسمقیم.حسابفيالتفكیرفعلیك،إیطالیافيجاًداوقتًاستقضي
فقط أن تعیش ھناك.

ما یلي:ھناك أنواع مختلفة من حسابات المقیمین. توقع مواجھة

●conto correnteللحسابالقیاسيالنوعھوھذا،األخرىالبلدانفيالحالھوكما-الجاري)(الحساب
للمعامالت الیومیة.

●Conto corrente cointestatoآخر.شخصمعتشاركھجاريحسابھذا-مشترك)(حساب

●Conto di risparmioقلیالً.الفائدةمنالمزیدكسبیمكنكحیث،لمدخراتكمخصصھذا-التوفیر)(حساب

●Conto di Depositoفائدةمعدلتوفرقدالتيالتوفیرحساباتمنمرونةأقلنوعھذا-اإلیداع)(حساب
أعلى.

كیف تختار حساب مصرفي في ایطالیا
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المدنمنتتخذالتيالرئیسیةوالدولیةالوطنیةالبنوكھناكإیطالیا.فيالمصرفیةالمؤسساتمنواسعةمجموعةھناك
،أحدثھناكاألیامھذهفي،ذلكمنأكثرھوماالمحلیة.البنوكأصغرستجدالمدینةمنأبعدولكنلھا،مقراالكبرى

یجب التفكیر فیھا أثناء اتخاذك لقرارك:والبنوك الرقمیة للنظر أیضا. إلیك بعض األشیاء التي

اإلنترنت؟ما مدى سھولة فتح الحساب؟ ھل یمكنك القیام بذلك عبر●

واحد قریب منك؟ھل ستحتاج إلى زیارة فرعك في كثیر من األحیان، وھناك●

تتحدثھا)؟ھل یقدم البنك خدمات باللغة اإلنجلیزیة (أو لغة أخرى●

ھل ھناك أي رسوم وما ھي؟●

كیف تفتح حساب مصرفي في ایطالیا

بنكاً. إلیك نصائحنا لفتح حساب مقیم بكل سھولة:لذا، أنت تعرف أي نوع من الحسابات التي تریدھا واخترت

حسابعلىتحصللمماولكن،الخارجمنالعملیةبدءمحاولةالمغريمنیكونقدإیطالیافيتكونحتىانتظر●
تقدیمإلىبحاجةفستظلالحساب،لفتحفرعإلىالذھابإلىبحاجةتكنلمإذاحتىصعبًا.ھذایكونفقد،مقیمغیر

تفاصیل مثل عنوان إیطالي صالح. 

إلىستحتاجلذلك،ھویتكمنالتحققعلىقادرةتكونأنإلىدائًماالبنوكتحتاجبك.الخاصةالمستنداتإعداد●
ما ستحتاج إلیھ أدناه.إظھار بعض المستندات. ھناك المزید من المعلومات حول

بالنسبةاالشتراك.عملیةبدءیمكنكمستعًدا،تصبحأنبمجردالویب.علىموقعھأوالجدید،البنكإلىانتقل●
یمكنكأنھتعنيN26مثلالرقمیةالمصرفیةالخیاراتولكن،فرعإلىالذھابإلىتحتاجقدالتقلیدیةللمؤسسات

التقدم عبر اإلنترنت.

فيالمعلوماتمنوغیرھاالمصرفیةالبطاقةعلىللحصولأیامبضعةاالنتظارإلىستحتاجالبرید.وصولانتظر●
البرید.

كیف یفتح حساب مصرفي عبر اإلنترنت في إیطالیا

حقًا:غریبةالعملساعاتتبدوقد،المثالسبیلعلىلألجانب.المفاجآتبعضتحملأنالتقلیدیةاإلیطالیةللبنوكیمكن
ھذاولكن-الظھربعدأكثرأوساعةلمدةذلكوبعد،ظھًرا1الساعةحواليحتىالباكرالصباحمنمفتوحةتكونمافعادة

كل شيء.

ھوآخراإلنترنت.عبرتقریبًاشيءكلفعلخاللھمنیمكنكمصرفعلىالحصولفيرغبتكوراءواحدسببمجردھذا
العثورمحاولةإلىتضطرلنلذلك،اللغاتمنمتنوعةبمجموعةخدماتھااإلنترنتعبرالبنوكبعضتقدماللغة:حاجز

على صراف بنك یتحدث لغتك.
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منكاملإیطاليمصرفي سابح إنشاءیمكنكاإلنترنت.عبرشيءبكلوالقیاملغاتبخمساستخدامھیمكنك،N26مع
ھاتفك في دقائق ، دون أي أوراق.

قدإیطالیافيالمدفوعاتمنذجدیدتجاريعملبدایةفيفقطمفیدةتكونأنیمكنN26أننعتبرأنالمھممنذلكومع
أنیمكنھذهاألحیانمنكثیرفيیوما60إلى30غضونفيتستحقالعقدمدفوعاتأنحقیقةمنالرغم(علىتأخیر
Fidiتوفیریمكنھاالتيالمحلیةالمادیةالمصارفدعمإلىالشركاتتحتاجالحاالتھذهوفيذلك).منأكثرتؤخر

Bancari المصرف).منالمكشوفعلىالسحب(عملیات

كم یكلف فتح حساب مصرفي في إیطالیا؟

اختیارعندمراعاتھایجبالتيالعواملأھمأحدإنھكثیًرا.تختلفأنویمكن،بھالخاصةالرسوممجموعةلدیھبنككل
وفقًا للمعاییر األوروبیة.الحساب. تمیل الرسوم في إیطالیا إلى أن تكون مرتفعة

أوشھركلتدفعھاالتيالرسومھيالطویلالمدىعلىأكثرستكلفكالتيالرسومولكن،الحسابلفتحرسومھناكتكونقد
حتى كل معاملة.

أنواع رسوم الحساب المصرفي في إیطالیا

قد تواجھ الرسوم التالیة مع حساب إیطالي قیاسي:

سبیل المثال كل شھر.رسوم الصیانة – یمكن فرض رسوم الخدمة ھذه بانتظام، على●

قدالحساب.كشففيتظھرفردیةمعاملةلكلصغیًرامبلًغاعلیكیفرضالبنكأنتجدقد–المعامالترسوم●
تحصل على عدد معین مجانا كل عام.

فقدالنقد،لسحباإلیطالیة)باللغةbancomat(اآلليالصرافجھازتستخدمكنتإذا-النقديالسحبرسوم●
اآللي الخاص بالبنك الخاص بك.یكون ھناك رسوم، خاصة إذا كنت ال تستخدم جھاز الصراف

إلىتحتاجأنالمحتملمنكنتإذاللمغتربین.بالنسبةكبیرةصفقةیكونأنیمكنوھذا–الدوليالنقلرسوم●
على ھذا المبلغ. ھذه الرسوم یمكن أن تختلف بشكل كبیر.إرسال األموال إلى الخارج، تحقق من ما سیفرضھ البنك

حسابعلىالعثورحاولالخیارات.منمتنوعةمجموعةفيالتفكیرالجدیرومن،الرسومنفسالبنوكجمیعتفرضلن
،األدنىالحدإلىالدوليالتحویلرسومتقلیلمصلحتكمنیكونقد،المثالسبیلعلى-لصالحكالرسومجدولفیھیعمل

سحب النقود.أو الحصول على حساب ال یتقاضى الكثیر من األموال مقابل

ماذا تحتاج لفتح حساب مصرفي في ایطالیا؟

حسابلفتحالعامةالمتطلباتلكن،التفاصیلتختلفقدھویتك.إلثباتالجدیدلمصرفكالمستنداتبعضإظھارإلىستحتاج
مصرفي في إیطالیا ھي:

الھویة ، مثل جواز السفر.●

-استثناءN26أنمنالرغمعلى،المرافقفاتورةمثل،العنوانإثباتالبنوكمعظمتطلبصالح.إیطاليعنوان●
یجب أن تكون مقیًما بشكل قانوني ھناك.
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كودك المالي (الرقم الضریبي).●

إثبات الوظیفة (أو إثبات أنك تدرس ، إذا انت طالبًا).●

،اختلفت  بعض األشیا .ھذا مخصص فقط لحساب مقیم - لحساب غیر مقیم ، كما تتوقع

في أي سن یمكنك فتح حساب مصرفي في إیطالیا؟

إلىسنًاأصغرشخصأيیحتاجقدإیطالیا.فيكاملمصرفيحسابلفتحعاًما18العمرمنتبلغأنإلىعموًماتحتاج
بطاقة ھویتك.إشراك أحد الوالدین أو الوصي. یمكنك إثبات عمرك باستخدام

كم یكلف إلغاء حساب مصرفي في إیطالیا؟

أنیمكنوكم،ذلكفيالبنكسھولةمدىمعرفةعلیكیجب،مامرحلةفيالحسابإغالقفيترغبقدأنكتعتقدكنتإذا
األوراق.یفرض علیك. یمكن أن یكون ھناك رسوم إضافیة والمزید من

N26صلةذاتروابط Bank Account(new tab) N26 Business You account

تراخیصعلىالحصولطلبووالقواعدالبیئةحمایةقوانینالسادسة:الخطوة5.4.6

الحمایة البیئیة

االتحادفيصرامةاألكثرھوالبیئةلحمایةاإلیطاليالتشریعالواقعفيجداخطیرةمسألةھوإیطالیافيالبیئةحمایة
مرنة.األوروبي، مع الغرامات واإلجراءات القانونیة صارمة وغیر

الخ)الكیمیائیة،والصناعات(النقلمعینةمجاالتفيالنشطةالشركاتفقطلیسالشركات،جمیعمسؤولیةھيالبیئةحمایة
التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستیة وھلم جرا.ولكن أیضا الشركات في صناعة األغذیة، في الزراعة، تلك

نوعحسببالطبعاتخاذھایجبالتياإلجراءاتتختلفوالھواء.والمیاهالتربةتلوثبالبیئةالمتعلقةاللوائحوتراعي
سبیلعلى،بیئيترخیصعلىالشركةتحصلأنیجبھذهمنلكلوبالنسبة،الشركةبھاتقومالتياالقتصادیةاألنشطة
المثال:

- ترخیص لمیاه المجاریر

- ترخیص للتأثیر الصوتي

- ترخیص لنبعاثات الغازات

فيالبیئة،بحمایةالمتعلقةواإلقلیمیةالوطنیةالتوجیھیةالمبادئاالعتبارفيتأخذأنیجبالشركاتأنفيالنظرالمھمومن
مورد طبیعي معین.الواقع قد یكون لكل منطقة لوائح خفیة فیما یتعلق بحمایة

لمزید من المعلومات 
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تجاري)موقع(صنعالشخصیة البیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة 5.4.7

الخصوصیة

البیاناتلحمایةالعاماألوروبيللنظام الجدیدةالالئحةاالعتبارفيتأخذأنواألوروبیةاإلیطالیةالشركاتجمیععلىیجب
منبینةعلىاالنترنتعلىموقعھازوارأو/وعمالئھایجعلأنالشركاتعلىیجبالالئحةلھذهوفقااألوروبيلالتحاد

الئحة جدیدة على الخصوصیة ، وھذا یجب أن یكون بعض الخصائص: 

- موجزه

- شفاف

- مسح

- سھولة الوصول إلیھا

- لغة بسیطة (حتى للقاصرین)

سنة14منالخصوصیةعلىالموافقةإعطاءیجب-

لمزید من المعلومات.

التأمینالثامنة:الخطوة 5.4.8

خاللمنوطنیّةتأمیناالشتراكینبغيخاّصبشكلخطرةأنشطةفينشطةیكونأّيموظفاتمعالشركاتكّلإیطالیافي
INAIL,المادیةاألضرارمنللموظفینالحمایةالوطنيالمعھدھذاویوفرالعمل.أثناءحادثاتضّدللتأمینوطنیّةالمعھد

إلى مجموعتین رئیسیتین:واالقتصادیة التي تلحق بالعمل. وتنقسم األنشطة الخطرة

یتم تنفیذھا في المختبرات؛- األنشطة التي تشمل استخدام اآلالت أو األنشطة التي

أنشطة البناء والنقل والحمایة الخاصة، الخ...-األنشطة التي لطبیعة تعتبر خطرة، على سبیل المثال:

الحادثعنمباشرةمسؤولةأنھاحالةفيالشركةیحميالولكنھالحوادثتجاهالمدنیةالمسؤولیةللشركةINAILیوفر
في مكان العمل.ألنھا لم تف بجمیع المتطلبات القانونیة المتعلقة بالسالمة

أربعإلىاألنشطةتقسیمتم38/2000التشریعيللمرسوموفقاالشركة؛بھتقومالذيالنشاطنوععلىالتأمینتكلفةوتعتمد
لمواجھة. وھذه الفئات ھي:فئات رئیسیة ولكل واحدة من ھذه الفئات حددت التكالیف

- الصناعة

- الحرفیة

-صناعة الخدمات  

- أنشطة أخرى ذات طبیعة مختلفة

یسمىخارجيخبیربتعیینالشركاتتقومالسببولھذاوقتًا.وتتطلبمعقدةINAILلـالالزمةواإلجراءاتالوثائقجمیع
"Consulente del Lavoro"(مستشارالعمل)الوطني.المعھدمعالعالقاتجمیععنمسؤوالًسیكون

INAILلـالرسمیةموقعزیارةیرجىالمعلومات،منالمزیدعلىللحصول
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البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.4.9

اللوائحاالعتبارفيتأخذأنالشركاتعلىوینبغيالشركة.لتطویراألساستضعألنھاالمفتاحھيالبشریةالمواردإدارة
اللوائح ھي:المختلفة لتوفیر بیئة عمل صحیة وقانونیة للموظفین. وأھم

لألجور،األدنىوالحدالعمل،لساعاتاألدنىالحد(أيالعملبیئةفياألساسیةاألنظمةواحترامقانونيعقدتوفیر●
ھوالعملربومركزه.واألجورالعملساعاتیحددوصحیحقانونيبعقدالموظفیُزودأنیجبذلك):إلىوما

المعلومات.لمزید منالمسؤول عن ذلك، ویمكنھ االعتماد على مستشاري العمل.

النشاطنوعإلىواستناداًالعمل.بیئةسالمةضمانعنمسؤوالًالعملصاحبیكونالشركةفيالعمل:بیئةسالمة●
لضمانسالمةبدوراتبانتظامیضطلعواأناآلخرینوالموظفینالعملربعلىیتعینبھ،المرتبطةوالمخاطر

غیر اآلمنة أو الطبیة.معرفة رب العمل والموظفین بكیفیة التصرف في المواقف

اإلسعافات األولیة.كل شركة تحتاج إلى تعیین مسؤول عن السالمة ومسؤول عن●

.المعلوماتلمزید من●

●

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.4.10

فيللعملالحصرىالحقعلىتحتوى،الصناعیةاإلختراعاتاختراعبراءةقبلمنمحالمحددالممنوحةالحقوق
الحصريالحقھذایمتدالقانون.یفرضھاالتيبالشروطحدودفيإیطالیةالدولةأراضيفيمنھالربحكسبواإلختراع

،بموافقتھأواالختراعبراءةمالكقبلمنللبیعالمنتجعرضبمجردینتھيولكنھ،االختراعإلیھیشیرالذيالمنتجبیعإلى
المنطقةخارجللبیعاألصليالمنتجعرضتمإذااألوروبیة.االقتصادیةالمنطقةأواألوروبياالتحادفيعضودولةداخل

الحقصالحیةتنتھلم،الحالةھذهفي،ألنھذلكمعارضةالحقلمالكفیمكن،إلیھااستیرادهتمثماألوروبیةاالقتصادیة
داخل المنطقة االقتصادیة األوروبیة.

ھذاإدخالتمإذا،اختراعبراءةملكیةفیھتوجدالبلدفياختراعبراءةعلىحاصلةطریقةباستخداممنتجتصنیعیتمعندما
خلیفتھأوالمالكقبلمنإالالمذكورالبلدفيالمذكورالمنتجاستخدامیمكنفال،اختراعبراءةطریقةفیھتوجدبلدفيالمنتج

محمیةاالختراعبراءةفیھاتكونالتيالبلدانفيالربحأجلمنالمنتجثالثةأطرافاستخدمتإذاالطریقة.براءةعنوانفي
یمنع ھذا االستخدام.، فیمكن للمالك أو لمحلفھ في ملكیة براءة الطریقة أن

ال یمتد حق البراءة مھما كان غرض االختراع:

یكون لھا غرض تجاري ، أو تحقیق التجریب.على أي إجراءات یتم تنفیذھا في أماكن خاصة بشرط أال-

ھذاعلىالُمعدةولألدویةطبیةلوصفةوفقًاالصیدلیاتمحالتفيلألدویة،بالوحدات،العاجلالتحضیرإلى-
النحو
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یمكنفال،ساریةتزالالأخرىببراءاتمحمیةاختراعاتاستخدامعلىتنطوي،تنفیذھاأجلمن،البراءةكانتإذا
منأوللمالكیمكنال،الطریقةوبنفسالسابقة.البراءةملكیةحقفيیخلفھمنأوالمالكموافقةدوناستخدامھاأوتنفیذھا

االختراع الالحقة دون موافقة مالك األخیریخلفھ في ملكیة براءة االختراع السابقة استخدام حق براءة

االختراعاتمنمجموعةأو،فقطواحًدااختراًعا،اختراعبراءةكلوبالتالي،اختراعبراءةطلبكلھدفیكونأنیجب
براءة االختراع الحقوق الحصریة التالیة لصاحبھا:مرتبطة ببعضھا البعض لتشكیل تعلیم ابتكاري واحد. تمنح

أواستخدامأوإنتاجمن،البراءةصاحببموافقةإال،ثالثةأطرافمنعفيالحقلھمنتجھواالختراعموضوع-
المعني إلى البلدان التي توجد فیھا براءة االختراع.المتاجرة أو البیع أو االستیراد لمثل ھذه األغراض المنتج

أو،الطریقةتطبیقمن،البراءةصاحببموافقةإال،الغیرمنعفيفالحق،وسیلةالبراءةموضوعكانإذا-
المعنیةبالطریقةاألغراضلھذهاستیرادهأوبیعھأوفیھالمتاجرةأومباشرةعلیھالحصولتمالذيالمنتجاستخدام

في البلدان التي تسري فیھا البراءة

بالطریقةإنتاجھتمالذيللمنتجمطابقمنتجأيعلىالحصولتمأنھیُفترض،الطریقةاختراعبراءةحالةفي-
اختراعببراءةإلیھاالمشاربالطریقةالثالث،الطرفبواسطةذلكعكسعلىدلیلتقدیمیتملمما،ببراءةالمحمیة

وفقا إلحدى الحاالت اآلتیة :

إذا كان المنتج الذي تم الحصول علیھ بھذه الطریقة جدیًدا-

البراءةصاحبكانوإذا،ببراءةالمحمیةبالطریقةصنعھتمقدالمطابقالمنتجبأنكبیراحتمالھناككانإذا-
تحدید الطریقة المتبعة بالفعلالمذكورة غیر قادر ، عن طریق الجھود المعقولة ، على

والتجاریةالصناعیةأسرارھمحمایةفيباالنتھاكللمتھمینالمشروعةالمصلحةاحترامیجب،العكسإلثباتمحاولةفي
،الملكیةفيخلفھأو،للمالكاالختراعبراءةفیھاتسمحالتيللطریقةالسلیمغیراالستخدامتجنبیجب،أخرىبعبارة

بالحصول على أسرار أحد المنافسین.

السنویة،الصیانةرسوملدفعویخضعتقدیمھاتاریخمنسنة20تستمرالصناعیةلالختراعاتاختراعبراءةإیطالیافي
یمكنأشھر،ستةلمدةسماحفترةإعطاءیتمالسنویة،الرسوملدفعالنھائيالموعدبانتھاءسمحإذاالخامسة.السنةمنبدءا

إضافیة.خاللھا دفع الرسوم السنویة المستحقة بشرط دفع ضریبة

الوصففیھتتاحالذيالتاریخفيالنفاذحیزالبراءةآثاروتُدخلالبراءة.شھادةامتیازمعللبراءةالحصریةالحقوقوتُمنح
وینبغيالبراءة.طلببمحتوىثالثطرفإخطارفیھایتمالتياللحظةمنأوللجمھور،البراءةبطلبالمرفقةوالرسومات

البراءة ولیس فقط جزءا منھ.توضیح أن اإلخطار یجب أن یتضمن المحتوى الكامل لطلب

منشھرا18بعدحالأيعلىمتاحالطلبفإنالبراءة،طلبمعیقدمأنیجبالمسبق،للنشرمحددطلبھناكیكنلموما
دثمأجنبيبلدفيأوالالطلبأودعوإذااإلیداع.تاریخ االتفاقیةفترةغضونفيأيالدولیة،األولویةإطارفيإیطالیاإلىُمدِّ
األول.اإلیداعتاریخمنشھرا18انقضاءبعدالطلبیُتاحاألول،اإلیداعتاریخمنشھرا12تمتدالتي
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شھراًعشراالثنيخاللشخص،أيأنإلىالمفھومھذاویشیرالمسبق.االستخداممفھوماإلیطاليالبراءاتقانونویتضمن
ذلكبعدیصبحاختراعاًالخاصةشركتھفياستخدمقداألولویة،تاریخقبلأواالختراع،براءةطلبإیداعتاریختسبقالتي

في استخدام ھذا االختراع في حدود ھذا االستخدام المسبق.موضوع طلب براءة اختراع من طرف آخر، یمكنھ االستمرار

والفعالالحقیقياالستخدامولكنتصمیم،نشاطأيوالالتجریب،یعنيأنالخاصةالشركةفياستخدامیقصدأنینبغيال
جانبمنالالحقالبراءةطلبإیداعأننتذكرأنیجباالستخدام،فيمسبقاًاستُظھروإذاالربح.ألغراضلالختراع

ویجباالختراعبراءةلحقآخرتمدیدأيویخضعالمذكور.اإلیداعتاریخفيالمسبقاالستخدامتمدیدیجّمدالثالثالطرف
فرعأوالشركة،معإالاالستحقاقھذانقلیجوزوالالملكیة.فيخلیفتھأوالمذكورالحقصاحبقبلمنبھمأذونایكونأن

المسبقاالستخدامھذاإثباتعنالمسؤولھوالمسبقاالستخدامیدعيالذيالشخصاالختراع.فیھاستخدمالذيالشركة،
ومداه.

أنواع الحقوق

للتصرف)قابلغیرشخصيحق،للمخترعأخالقي(حقشخصيطابعذاتحقوقھياالختراععنالناشئةالحقوق
صادرةبأفعالإمااالختراعاتعنالناشئةالمالیةالحقوقتكوننقلھا).أوفیھاالتصرفیمكن(حقوقمیراثیةطبیعةوذات

فيالحقیعودالعامة).للمصلحةأو(للدیونالملكیةونزعوالمصادرةللمصادرةتخضعأو؛موتأوأحیاءأشخاصعن
براءة االختراع إلى مؤلف االختراع وخلفائھ.

متطلبات منح البراءات

من أجل أن تكون براءة اختراع ، واالختراع :

یجب أن تكون قانونیة ؛●

یجب أن تكون مناسبة للتطبیق في المجال الصناعي؛●

یجب أن تكون جدیدة ؛●

الطبیعي للدولة من الفن.یجب أن ال یكون واضحا ، وھذا ھو ، یجب أن ال یكون التطور●

●

،ذلكومعاختراع.براءةموضوعتكونأنیمكنالالعامةاآلدابأوالعامللنظامالمخالفةاالختراعاتأنھوقانونيمعنى
یقصدإداریة.الئحةأوقانونبموجبمحظورأنھلمجردالعامةاآلدابأوالعامللنظاممخالفًایعتبرالاالختراععملفإن

األخالق.مبادئتغطياألخالقوالصحة.والھدوءالبدنیةوالسالمةواألمنالسالمةمثلالعامةالمصالححمایةالعامبالنظام
أیًضا.اختراعببراءةتسجیلھایمكنال،علیھاللحصولالمتبعةاألساسفيالبیولوجیةواإلجراءات،الحیواناتسالالت

المنتجاتوكذلكالمیكروبیولوجیةلإلجراءاتاختراعبراءاتعلىالحصولالممكنمنأنھإلىاإلشارةتجدر،ذلكومع
التي تم الحصول علیھا من خالل ھذه اإلجراءات.

فيبماالصناعة،مننوعأيفيغرضھاستخدامأوتصنیعالممكنمنیكونعندماصناعيتطبیقلھأناالختراعیعتبر
ذلك الزراعة.
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فيأوالدولةإقلیمفيللجمھورأتیحماكلالفنیةالحالةتعنيالفن.حالةفيمدرجایكنلمإذاجدیدااالختراعویعتبر
كتابي أو شفوي، أو باستخدامھ، أو بأي وسیلة أخرىالخارج، قبل تاریخ إیداع طلب البراءة، أو عن طریق وصف

براءةعلىللحصولالطلباتمحتویاتأو،اإلیطالیةاالختراعبراءاتطلباتمحتویاتلتشملالفنحالةإلىأیًضایُنظر
نشرھاتملوحتى،االختراعتاریخمنأقدمإیداعتاریخلھاوالتي،إیداعھاتمكما،إیطالیاتحدددولیةأوأوروبیةاختراع

مطابقًا لوثیقة براءة االختراع الالحقة.أو إتاحتھا للجمھور الحقًا ؛ ھذا بشرط أن یكون محتواھا

ھذافيمھارتھلشخصبالنسبةالفنحالةمنواضحایكنلمإذاابتكاریانشاطایعنيثمومنواضحا،یعتبرالواالختراع
وثائقیقرأالذياالختراع،ولدتالتياألولویةتاریخفيالفنحالةتعرفافتراضیةشخصیةھوالمھارةمنالشخصالفن.
ولكنبدیھیةقدرةأيلدیھلیسالمھارةمنشخصالمكتسبة.ومعرفتھالدراسیةمعرفتھاالعتبارفياألخذمعالسابقالفن
الال،أمابتكاريالنشاطكانإذافیماالبتوعندلھ.تعطىالتيللمشكلةحلإیجادھونشاطھمنوالھدفالجمعمنطقلدیھ

عندماإیطالیا،تعینالتيالدولیةالطلباتأواألوروبیةالطلباتأوالوطنیةالطلباتتشملالتيالوثائقاالعتبارفيتؤخذ
أو أُتیحت للجمھور، في تاریخ الحق.یكون لھا تاریخ إیداع قبل تاریخ االختراع، وقد نُشرت،

یحلأنویجبجوھره.فيجدیدایكونأنیجبواضحا،یعتبروالاالبتكاريالنشاطبشرطیفيأنیریدكانإذاواالختراع،
السابقةالتقنیةحالةمعبالمقارنةفقط،صغیرةكانتوإنحتىجدیدة،مشكلةحلأيتحسین،علىینطويوأنتقنیةمشكلة

موجوداًكانممااستنتاجھیمكنالذيالنحوعلىاالختراعمحتوىیكونأالیجبالمحدد.الوقتذلكفيالمجالذلكفي
الحقائقأواألشیاءمنمزیجمجردیكونأالیجبولذلكالتكنولوجیة؛و/أوالتقنیةالمشاكلحلیستتبعأنویجبمسبقاً،

المعروفة بالفعل.

أنواع االختراعات

منتج أو طریقة أو نظام.یمكن أن تشیر االختراعات إلى منتج أو جھاز للحصول على

تقاطعاتمثل،المادیةالوظائفأوالمعداتأوالمصانعأواآلالتإلدارةتُستخدمالتي،المعالجاتبرامجحمایةیمكن
التي یؤدیھا البرنامج محمیة ، ولیس للطریقة ھم مكتوبون.الطرق ، عن طریق براءة اختراع ، بشرط أن تكون الوظائف

براءةفيوبالتالي،االختراعبراءةطلبفيالنشر.حقوقبواسطةكتابتھاتتمالتيبالطریقةمحمیةللمعالجالبرنامجحمایة
ومستقلة.مستقلةمطالباتإنشاءإلىیؤديمما،البعضببعضھامرتبطةاختراعاتعدةھناكتكونأنیمكن،االختراع

ومطالبات،الجھازومطالبات،المطالباتوطرق،بالمنتجتتعلقمطالباتعلىاالختراعبراءةتحتويأنیمكنلذلك
االستخدام.

اختراعمنعناصراستخدمتإذامشتقةأو،آخراختراعأيعنمستقلبشكلتصورھاتمإذا،رئیسیةاختراعاتتكونقد
،ثالثطرفإلىوینتميالمفعولساریةتزالالاختراعبراءةعلىاالختراعیعتمدعندماالسابقة.االختراعاتمنأكثرأو
التابعاالختراعتجسیدالمالكلھذایمكنوال،مسبقًاالمحمياالختراعمالكمنإذندونالتابعاالختراعتجسیدیمكنفال

أیًضا:دون إذن من صاحب االختراع. صاحب نفسھ. قد یكون ھناك

الخاصةللوائحاالختراعاتھذهوتخضع،الأمببراءةمحمیةكانتسواء،بالفعلمعروفھوماتحسیناختراعات
باالختراعات المشتقة فیما یتعلق بتجسیدھا ؛

لھأصليتطبیقطریقعن،سابقةابتكاریةفكرةأو،بالفعلمعروفلشيءجدیًدااستخداًماتستلزمعندماالنقلاختراعات
األصلي ؛في مجال مختلف من مجاالت الفن وألغراض أخرى غیر الغرض

معروفشيءمنمأخوذةعناصردمجأوحمیماتحادخاللمنتتحققالتياالختراعاتتلكوھي،المجموعةاختراعات
أو من اختراعات سابقة.
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اإلجراء

البوابة المعدة لھذا الغرض من قبل وزارة التنمیة االقتصادیة.في إیطالیا ، یجب تقدیم طلب براءة االختراع من خالل

أواختراعبراءةعلىللحصولطلباتھمتقدیمإیطالیافيللمقیمینیمكنال،اإلنتاجیةاألنشطةوزارةمنترخیصبدون
العالميالمكتبأواألوروبياالختراعبراءاتمكتبأواألجنبیةالدولمكاتبفيحصریًاطبوغرافیاأومنفعةنموذج
التقدیمتاریخمنیوًماتسعینمرورقبلالمذكورةالمكاتبفيبإیداعھایقومونیمكنھموال،استالمكمكتبالفكریةللملكیة

في إیطالیا ، أو تاریخ تقدیم طلب التفویض.

صحیحاًكانإذامالمعرفةیُفحصثمالوطني،الدفاععلىیؤثركانإذامالمعرفةأوالًالبراءةطلبیُفحصإیداعھ،وبمجرد
.UIBMمنالمحالالبحثبتقریرالمتعلقالقانونیقتضیھاالتيالخصائصیستوفيكانوإذاالرسمیة،الناحیةمن

،محددةفترةخاللمسببطلبتقدیمخاللمن،النھائیةالمنحةعلىباالعتراضالثالثةلألطرافیُسمح،البلدانبعضفي
ینطويأنیمكن،محددةبقواعدیتعلقفیماالمذكور.البلدفياالختراعبراءاتمكتبقبلمنالبراءةمنحتاریخمنبدًءا

بشكل مستقل من قبل الفاحص مع صاحب الحق.إجراء االعتراض على حوار بین األطراف ، أو یمكن إدارتھ

أو)UIBM(التجاریةوالعالماتللبراءاتاإلیطاليالمكتبإلىاإلنجلیزیةاللغةإلىالمترجمةالمطالباتإرسالالممكنمن
تاریخمنشھرینغضونفياألكثرعلىالبحثرسومدفعأوالمترجمةالمطالباتإرسالیتمأنیجبالبحث.رسومدفع

علىللقضاءقبلماتصفیةوینفذالطبقةیعینUIBMاالختراع،براءةطلبیتلقىعندماالطلب.رفضیتموإال،اإلیداع
تلك التطبیقات التي ھي غیر قابلة للبراءة من الواضح.

األوروبيالمكتبإلىیرسلفإنھرسمیاً،صحیحاًكانوإذاالوطني،بالدفاعتتعلقألسبابمھمغیرالبراءةطلبكانإذا
تقریراًاإلیداع،تاریخمنأشھرتسعةغضونفي،UIBMإلىویرسلسابقةفنونعنببحثیقومالذي)EPO(للبراءات

معجلة.إجراءاتلتنفیذرفض)فيبالحقتحتفظقد(التيUIBMیطلبأنالممكنمنعاجلةحالةفيأولي.ورأي

فيتوفیرهیتملمإنالبرمجیات،باستخدامالمترجمالوصفمنبدعمالمترجمةالمطالباتأساسعلىبالبحثEPOوتقوم
قدالبرامج.باستخدامتمتالتيالترجمةمننسخةطلبالممكنمنالبحث،بشأنشكوكوجودحالةفيتقدیمھا.لحظة

والقیام بالبحث فقط على جزء من البراءة.یعترض المكتب األوروبي للبراءات على عدم وجود وحدة مبتكرة

،)UIBMقبلمنإحالتھویتماإلیداعمنأشھرتسعةحواليبعدعادةیحدث(الذياألوليوالرأيالبحثتقریرتلقيبعد
یتمعندما،الطلبتقدیمتاریخمنشھًراعشرثمانیةغضونفيالنصعلىتعدیالتأوطوعیةتعلیقاتتقدیمالممكنمن

إلىفحصھفيیستندأنیجبالذي،اإلیطالیینالفاحصینقبلمنالطلبفحصویتمللجمھورمتاحةالوثائقجمیعجعل
المكتب األوروبي للبراءات فقط للتشاور.تقریر البحث ویمكنھ استخدام الرأي األولي الصادر عن

بشأنالتعاونمعاھدةأوأوروبیةاختراعكبراءةتمدیدهیتمالذيالجدید،اإلیطاليلإلجراءالخاضعةللبراءةیكونأنیمكن
األول.المطالبات ھي نفسھا التي كانت مطالبات اإلیداع اإلیطاليالبراءات، الحق في سداد جزء من رسوم البحث، إذا كانت

سیماوال،األجنبیةالبلدانبعضفي،للبراءاتاألوروبيالمكتبأعدهالذيPCTبحثتقریرأنإلىاإلشارةوتجدر
الوالیات المتحدة ، غالبًا ما یتم إعادة صیاغتھ بالكامل.

لمأنھیالحظالعامالملفوفي،بحثبدونالبراءةمنحیتم،التنفیذقیدیزالالالبحثكانإذا،مبكرإصدارطلبحالةفي
بعد العاشر.یتم إجراء بحث. في إیطالیا ، یجب دفع رسوم عن كل مطالبة
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فترةغضونفيمعللسلیمطلببتقدیمالنھائیةالمنحةعلىاعتراضبتقدیمثالثةألطراففیھایسمحبلدانأیضاوھناك
إجراءینطويأنیمكنالمحددة،بالقواعدیتعلقوفیماالبلد.ذلكفيالبراءاتمكتبقبلمنمنحھاتاریخمنمعینة

الفاحص مع مالك الحق بصورة مستقلة.المعارضة على حوار بین األطراف، أو یمكن أن یتولى إدارتھ

مجال حمایة البراءة

محتوىخاللمناالختراعبراءةحمایةمجالتحدیدیتمأناألساسیةالمبادئمن،واألوروبياإلیطاليالقانونمنكلفي
ومعالتكامل.حیثمنبالتاليولیس،الحمایةعناصرتفسیرألغراضفقطوالرسوماتالوصففيالنظریتم؛المطالبات

عناصرتحتويأنیمكنوال،القانونیةالناحیةمنالمطالباتوتبررتدعموالرسوماتالوصفأنإلىاإلشارةتجدر،ذلك
الحمایة على میزات غیر موجودة في الوصف والرسومات.

الوصفإلىتستندأنویجب،وموجزةواضحةتكونأنیجب،المطلوبةالحمایةموضوعتحددالحمایةعناصرألننظًرا
/والوصففيمیزاتھناككانتإذاذاتھا.حدفيمفھومةتكونأنأیًضایجب؛الممكنةالرسوماتأوالمخططاتوفي

ھناككانتإذا،نفسھابالطریقةمحمیة.لیستالمذكورةالمیزاتفإن،الحمایةعناصرفيموجودةغیرالرسوماتفيأو
، فال یمكن استخدام ھذه المیزات في مواجھة أطراف أخرى.میزات في المطالبات غیر مدعومة بالوصف و / أو الرسومات

ھيالمستقلةالمطالبةالمعنیة.المستقلةالمطالبةقانونیاًوتدعمھایبررھامالھاالتابعةوالمطالباتتابعة،أومستقلةالمطالبات
تحدیدعلىتعملوالتيحمایتھ،یطلبالذيلالختراعالزجاجة")"عنقیسمى(مااألساسیةالخصائصتستنسخمطالبة

أوخصائصإلىوتشیربھا،ترتبطالتيالمستقلةالمطالباتخصائصجمیعالمعالةالمطالبةتتضمناالختراع.موضوع
بأحدثیتعلقفیماللبراءةقابلةذاتھاحدفيالتابعةالمطالبةكانتإذایھمواللھا.الحمایةتوفیریطلبأخرىمتغیرات

الرئیسياالدعاءیكونالعندماإالمھمااألمرھذایكونوالبھا.ترتبطالتيالمستقلةبالمطالبةیتعلقفیماحتىأوالمطالبات
فيبراءةعلىالحصولیمكنالتيالتابعةالمطالبةتكونأنیمكنالنظم،بعضوفيذاتھ.حدفيللبراءةقابالیدعمھاالذي

الطلب الرئیسي.حد ذاتھا موضوع طلب التقسیم الذي یودع في تاریخ منح

فالتعدي،حالةوفي یسمىماقبلمنالمستقلةالمطالباتفيمحددھوكمااالختراعبموضوعیسمىبماالحمایةتُعرَّ
وصففيالموجودةاالبتكاریة،الفكرةبینالجوھريالفرقمالحظةالمھمومن.الفنونفيمھارةلھالذيبالشخص
المطالبةانتھاكتمإذاإالمنتھكةالتابعةالمطالبةتعتبروالالمطالبات.فيالموجودةُمنحتببراءةالمحميوالمجالالبراءة،
صحیحة،غیرمستقلةمطالبةأناإلداریة،المعارضةأوالفحصأثناءتبین،وإذاالتابعة.المطالبةوتبررتدعمالتيالمستقلة

تحقیقوبالتاليالوصف،فيواردةسماتعلىبالحصولأوالتابعة،المطالباتمنأكثرأومطالبةفيإدماجھاالممكنفمن
مطالبة جدیدة، صحیحة ومستقلة.

ذاتالسابقالفنوثائقتصبحعندماطلبھاویتمنشطقانونيإجراءاتخاذفيالبدءقبلالتعدیالتطلبیجبUIBMفي
أجلمنالتعدیالتطلبیمكنحالة،أثناءأوللبراءات،األوروبيالمكتبفيمعروفة.،قبلمنمعروفةغیر،الصلة
األوروبيالمكتبفيالتعدیالتطلبیجبصلة.ذاتسابقةفنیةوثائقوجودبسببلإللغاء،محتملةقضیةعلىالتغلب

للبراءات وفقا لبعض التشریعات األوروبیة.

ذاتالسابقالفنوثائقتصبحعندماطلبھاویتمنشطقانونيإجراءاتخاذفيالبدءقبلالتعدیالتطلبیجبUIBMفي
أجلمنالتعدیالتطلبیمكنحالة،أثناءأوللبراءات،األوروبيالمكتبفيمعروفة.،قبلمنمعروفةغیر،الصلة
األوروبيالمكتبفيالتعدیالتطلبیجبصلة.ذاتسابقةفنیةوثائقوجودبسببلإللغاء،محتملةقضیةعلىالتغلب

للبراءات وفقا لبعض التشریعات األوروبیة.

بعضفيالحق.ھذاإلغاءیطلبعندماالقضائي،النظاممراحلمنودرجةمرحلةكلفيالتقییداتطلبیمكنإیطالیا،وفي
االدعاءقراءةیجبالنتھاك.فعالةإجراءاتوجودحالةفيالمطالباتعلىتعدیالتطلبأیضاالممكنمناألوروبیة،النظم
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فيبالكاملتدخالًیعتبرماقراءةیمكنعندما،حرفیًاالتداخلیكونأنیمكنتدخالً.یعتبربماومقارنتھبالكاملالمستقل
المطالبة ، أو من خالل التكافؤ.

بھاوالمطالبةاألولویةتاریخلحظةفياالختراعبراءةفيالموضحةالوسائلمنبدالً،التقنیةالوسائلتلكبالمكافئاتنعني
فإن،ذلكعلىعالوةمعین.عقليجھدبذلإلىالحاجةدونالماھرللشخصواضًحالھاالبدیلاالستخدامكانوالتي،

فحصھاتمالتياألنظمةفيالبراءةمنحیسبقالذياإلجراءفيأي،الفحصإجراءفيأیًضامھمالمعادلةالوسائلمفھوم
فيالمثالسبیلعلىیحدثكمامحكمةفيأو،السابقةالصناعیةالتقنیةحالةمستندمالءمةعدمأومالءمةمدىلتقییممسبقًا

الدواءیكونعندماأنھعلىباألدویةالخاصةالمطالباتصیاغةتنصالمحمي.مجالھأواالختراعموضوعلتحدید،إیطالیا
الممنوحة للمادة.منتًجا جدیًدا ، یمكن أیًضا حمایتھ كدواء وفقًا للحمایة

الموادخلیطأوالمادةحمایةیمكن،عالجیةخصائصبدونولكن،ذاتھحدفيمعروفكدواءالمستخدمالمنتجیكونعندما
الستخدام محدد في العالج.

حمایة براءة االختراع

بالحقوقیتعلقوھوواحد.آنفيوجزائیةمدنیةمسألةھياختراعبراءةعلىالحاصلةاالختراعاتحصریةحمایةإن
التراثیة والحق المعنوي للمخترع.

والحظرال)،أمحدثقداالنتھاككانإذامما(للتحققالتأكدإجراءاتالحصريالحقلحمایةالقضائیةاإلجراءاتتكونوقد
للفعلنتیجةبھلحقالذيالضررعنعادلتعویضعلى(للحصولاألضرارواستردادالضار)،الفعلاستمرار(لمنع

وسلبیةإیجابیةالقضائیةاإلجراءاتتكونأنویمكننزاع).موضعالبراءةملكیةتكون(عندماالمطالبةوكذلكالضار)،
ینتھكالشركةمنتجكانإذاماتقرروالتي،سلبيتأكیدإجراءاتاتخاذالممكنغیرمنأنھنتذكرأنیجبسواء.حدعلى

إقامة في إیطالیا.لقب براءة اختراع ألجنبي لیس لدیھ مكتب مسجل أو محل

الصناعیة بأنھا إجراءات تجاریة منقولة.وتوصف اإلجراءات القانونیة المتعلقة ببراءات االختراعات

بأي"شركة،أيفیھا،طرفاأجنبیةشركةتكونوالتي22.02.2014منتبدأالفكریةالملكیةعلىنزاعاتأليبالنسبة
األراضيداخلثابتبشكلیمثلھاالثانويمقرھاأنحتىالخارج،فيالقانونيومقرھادمجھا،یتماألشكالمنشكل

لیتشي،،باريمناطقفيالواقعةالقضائیة(للمكاتبباريوھي:المختصة،ھيفقطمتخصصةأقسامتسعةاإلیطالیة"،
فيالواقعةالقضائیة(للمكاتبكاتانیاوساساري)،كالیاريمقاطعتيفيالواقعةالقضائیة(للمكاتبكالیاريوبوتنزا،تارانتو

مقاطعتيفيالواقعةالقضائیة(للمكاتبجنوةكاالبریا)،ریجیوبالیرمو،میسینا،كاتانزارو،كاتانیا،كالتانیسیتا،مقاطعات
نابولي،القضائیة(للمكاتبنابوليومیالنو)،بریشیامقاطعتيفيالواقعةالقضائیة(للمكاتبمیالنوجنوى)،بولونیا

(للمكاتبوتورینووروما)وبیروجیاوالكویالوفلورنساأنكونامناطقفيالواقعةالقضائیة(للمكاتبروماوسالیرنو)،
والبندقیة).القضائیة الواقعة في مقاطعات ترینتو، بولزانو، تریستيالقضائیة الواقعة في مناطق تورینو) والبندقیة (للمكاتب

الشخصأمامأو،موطنًاأومقیماًعلیھالمدعىیكونحیثالمتخصصالقسمأمامالدعاوىرفعیتم،المختلفةللحاالتوفقًا
قبلأو،الواقعة.فیھحدثتالذيبالمكانالمختصالشخصأمامأو،فیھیسكنأوالمدعيفیھیقیمالذيبالمكانالمختص

لتحدیدمختاًراموطنًایعتبراالختراعبراءاتسجلفيالمدونالعنوانأنإلىاإلشارةوتجدرروما.فيالمتخصصالقسم
،كانمھماإجراءأيفيالشروعقبل،وبالتاليسواء.حدعلىوالقضائیةاإلداریةاإلخطاراتولجمیعالمختصةالمحكمة

ھناككانتإذاأیًضاولكن،مالحظاتأوتسجیالتھناككانتإذافقطلیساالختراعبراءاتسجلفيبالتحققدائًمایُنصح
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یُفترضحقائقإلىالدعوىتستندعندمااإلختراع.براءةمحتوىفيأخرىمرةأو،اإلقامةمكانأوالعناوینعلىتعدیالت
ارتكابفیھاتمالتيالمنطقةفيالمكانفيالمتخصصالقسمأمامالدعوىھذهرفعأیًضایمكن،المدعيبحقوقتضرأنھا

الوقائع.

عبءیقعبینما،االختراعبراءةفيیطعنمنعاتقعلىاألحوالمنحالبأيالبراءةانقضاءأوبطالنإثباتعبءیقع
ینتھكأنھیُدَّعىمامصادرةأووصفًایطلبأناالختراعبراءةحقوقلصاحبیجوزالبراءة.صاحبعلىالتعديإثبات

الوصفیتولىبھ.لحقالذيالضررامتدادتوثقأوتثبتالتيالمستنداتأخذیطلبأنلھیجوزكماالمذكورة.الحقوق
وسیلةأيأوتصویروسیلةأوتقنیةوسیلةبأيوأیًضاأكثرأوخبیرالضرورةعندیساعدهقضائيمأموروالمصادرة

والقواعد أیًضا.أخرى. یحدد اإلجراء الذي یسمح بالوصف والمصادرة الحدود

شيءأيواستخداموتداولتصنیعحظریطلبأنذلكبعدویمكنھمؤقتةتدابیریطلبأناالختراعبراءةحقوقلمالكیمكن
للقواعدوكذلكالمؤقتةبالتدابیرالمتعلقةالمدنیةاإلجراءاتقانونألنظمةالطلبھذاویخضعاالختراع.براءةینتھك

،الحظرالقاضيیقررعندماخاللھا.أوالرئیسیةالدعوىقبلالحظرطلبتقدیمیمكنالصناعیة.الملكیةلقانونالخاصة
یحدث الحقًا ، أو عن كل تأخیر في تنفیذ اإلجراء.یمكنھ تحدید مبلغ مستحق عن كل انتھاك أو عدم احترام

علىیتعدىالمنتجاتھأحدأنمنالتأكدفيثالثطرفیرغبعندماالصالحیةمنالسلبيوالتأكدالتحققإجراءاتتُطلب
السلبيالتحققدعاوىرفعیمكنالاآلخرین.حقوقصحةمنالتحققفيآخرطرفیرغبوحیث،لآلخرینمعینةحقوق

فيالمتاحةاالختراعبراءةالمذكورةالثالثةاألطرافلدىیكنلمماإیطالیافيمسجلةمكاتبلدیھالیسثالثةأطرافضد
إیطالیا

البراءةمالكعلىالمخالفةالموادوتوزیع،الحكمنشرھيمخالفةارتكبأنھیتبینالذيالشخصیتكبدھاقدالتيوالعقوبات
، ودفع المبلغ. من مبلغ للتعویض عن الضرر الناجم.كملك لھ ، وإزالة تلك األشیاء أو الحرمان منھا أو إتالفھا

الحكمإلىللوصولمعینًاوقتًاوتتطلبمعینةتكلفةلھابكالخاصةاالختراعبراءاتحقوقعنللدفاعالقضائیةاإلجراءات
الناجموالضرراالنتھاكمدىسیاقفيالوقتتقییمیجباالنتھاك.قیمةاالعتبارفياألخذمعالتكلفةتقدیریجبالنھائي.

7إلى6منالقضیةفیھاتستمرقددولأیًضاھناكولكن،معقولةزمنیةلفترةاالنتھاكدعوىفیھاتستمردولھناكعنھ.
معقولة ، ولكن ھناك دوًال تكون فیھا التكالیف باھظة.سنوات. وبنفس الطریقة ، ھناك دول تكون فیھا تكلفة القضیة

حمایة البراءة في الخارج

النصكانوإذاإیداع.أولمنشھرا12غضونفياألولویة،ذياإلجراءبموجبالخارج،إلىالبراءةطلبتمدیدیمكن
النص،فيجدیدةمیزاتإدخالتمإذااألولویة.حقلھفإنإیطالیا،فيأودعكمااألصليللنصكبیرحدإلىمطابقاًالموسع

بحق األولویة.غیر متصلة باألصولي، فإن ھذه المیزات الجدیدة ال تتمتع

أالشریطةاألول،اإلیداعتاریخمنشھرا18غضونفيأياألولویة،ذياإلجراءخارجالبراءةطلبتمدیدأیضاویمكن
منكانإذاالسوق،فياالبتكاریةالفكرةعلىیحتويالذيالشيءبوضع(مثالللجمھورمتاحاالبراءةطلبمضمونیكون

أوذلك،خالفكشفقداالختراعموضوعیكونالأنوعلى،االبتكاریة)الفكرةفھمالكائن،فحصطریقعنالممكن،
االستفادةأيحده،علىبلدكلالخارجفيالتمدیدیتمأنویمكنمماثال.طلبااألثناءھذهفيتقدملمالثالثةاألطرافأنبشرط

).PCT(الدوليالتطبیقاتفاقیةأوللبراءاتاألوروبیةاالتفاقیةإطارفيتتمالتيتلكمثلالموحدةاإلجراءاتأحدمن

یجباختراع.براءةملكیةلتأكیدالبلدانأيفيیقررأنالمرءعلىفیھایتعینالتياللحظةبتأخیریسمحإجراءPCTیوفر
یجبمنح.إجراءھواألوروبياالختراعبراءاتإجراءأنحینفي،منحإجراءولیستأخیرإجراءPCTإجراءاعتبار

التيالمشاكلوكذلك،المنحةإلىللوصولاإلجراءاتھذهتتطلبھاالتياألوقاتمراعاةمعالموحدةاإلجراءاتاستخدام
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دعوىببدءتسمحالتيإیطالیا)(مثلالبلدانمنقلیالًعدًداھناكأنإلىاإلشارةتجدر،الواقعفيالمنحة.بعدتنشأأنیمكن
التعدي قبل منح حق براءة االختراع.

قد بدأ بالفعل إلى إحباط أي اھتمام ببدء إجراء دفاعي.یمكن أن تؤدي المنحة التي تحدث عندما یكون االنتھاك

فيالبراءاتحمایةنفقاتتجدأنیجبولذلك،آخر.إنتاجاستثمارأيبھاینظرالتيالطریقةبنفسالتمدیدفيالنظریجب
فيالمالكیأملالذینالمنافسینعلىالمیزةفيأوالنسبيالمساھمةوھامشمعقول،أعمالرقمفيمراسالتالخارج

اإلجراءاتفيالبدءالمجديمنیكونالأنإمكانیةاالعتبارفيالحمایةتأخذأنیجبذلك،علىوعالوةعلیھا.الحصول
وفيومتوقعة.معقولةأحكاماوتصدرمعقولوقتفيتُختتمالبلدانھذهفياإلجراءاتألنالبلدان،بعضفيإالالقضائیة

األسبابوتقییمالتأملمنفترةطولبعدإالالبراءاتتودعأنینبغيالالقانون،بموجبضمانفیھایوجدالالتيالبلدان
التجاریة أو التعاون التقني الفعال.

ال یوجد اھتمام حقیقي من حیث الحاجز التنافسي أو الدوران.وبالمثل، یجب التخلي عن سند البراءة بمجرد أن یُرى أنھ

رومانیابخطوةخطوة5.5

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.5.1

رسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.5.2

المبیعات) ضریبةورقمالمضافةالقیمةضریبةتعریف(رقموالمحاسبةالماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.5.3

عملخطةاكتبالرابعة:الخطوة5.5.4

والمنح)(القروضتجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.5.5

إلخ)بناء،رخصة(مثل.تراخیصعلىالحصولطلبووالقواعدالبیئةحمایةقوانینالسادسة:الخطوة5.5.6

تجاريموقعوصنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة5.5.7

التأمینالثامنة:الخطوة5.5.8

البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.5.9

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.5.10

فيالعاملةالتجاریةاألعمالمنكبیرةنسبةسجلتوقدشركة.525,660مجموعھمارومانیاسجلت،2017عاموبحلول
ھوالخدماتوقطاع)INS(لإلحصاء.الوطنيالمعھدقدمھاالتيالرسمیةالبیاناتفيجاءكماالخدمات،قطاعفيرومانیا

أن یأخذوا في االعتبار ما یلي:أیضا أكبر رب عمل في البلد. وینبغي للمستثمرین األجانب

ھنا؛المسجلةالشركاتمجموعمن٪46.7تمثلالنشطة،الرومانیةالشركاتمنحصةأكبرلدیھاالخدماتقطاع

رومانیا؛فيالمستخدمةالعاملةالقوةمجموعمنالمائةفي35.4تمثلأیضاأنھا

السابق؛بالعاممقارنةالمائةفي5بنسبةزیادة-شركة660525-الرومانیةالشركاتعددمجموعوبلغ

شركة؛000172علىالرومانيالتجارةقطاعواستحوذ

103



الخدمات؛قطاعفيیعملونبوخارستالعاصمةفيالعاملینمن79٪

مواطن).ملیون2منأكثرلدیھا(المدینةموظفملیون1منأكثرلدیھابوخارست2018عامبحلول

مجموعات73،000لدیھاالبلدأنأیضایعرفواأنیجبالقانونیةالكیاناتأحدإنشاءیریدونالذياألجانباألعمالرجال
المتعددة الجنسیات من الشركات العاملة في السوق المحلیة.

.5,300فقطبالضبط،صغیرة؛مئویةنسبةسوىرومانیونأعمالرجالأسسھاشركاتتمثلالالشركات،ھذهبینومن

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.5.1

النماذج القانونیة التالیة ھي:

●Societăți comerciale ،اختصارSC(الشركات)

●Societăți de persoaneالشراكة)عملیاتأیضاوتسمىالمدمجة،غیر(الشركات

●Societatea în nume colectiv,اختصارSNCاختصارعامھ,(شراكھGP(

●Societatea în comandită simplă,اختصارSCSاختصارمحدودة,(شراكةLP(

●Societăți de capitaluriمؤسسات)أیًضاتسمىاعتباریة,(شركات

●Societatea în comandită pe acțiuni,اختصارSCAباألسھم)محدودة(شركة

●Societatea pe acțiuni,اختصارSAمساھمة)(شركة

●Societăți hibrideالمختلطة)(الشركات

●Societatea cu răspundere limitată cu proprietar unic,اختصارSRL cu proprietar
unic

●S.A. (Societate pe Acţiuni:≈المتحدة)(المملكةمحدودةعمومیةشركة

●S.C.A societate în comandită pe acţiuni:أسھممعمحدودةشراكة

●S.C.S. societate în comandită simplă:≈محدودةشراكة

●S.N.C. societate în nume colectiv:≈العامةشراكة

●S.R.L. societate cu răspundere limitată:≈المتحدة)(المملكةالمحدودةالشركة

●PFA persoana fizica autorizata:المتحدة)(الوالیاتالوحیدةوالملكیةالمتحدة)(المملكةحرةمھنة≈ذو

●O.N.G. (Organizație Non-Guvernamentală:(≈الحكومیة غیرالتقاعدیةالمرتباتصندوق

societate"المسؤولیةمحدودةشركة● cu raspundere limitata" (SRL;(مساھمةشركة"societate
pe actiuni" (SA

SRL(ھيشیوعاًاألكثرالقانونیةالنماذج (BV, BVBAو)SA (NV.قانوني:نموذجاختیاریمكنك

١.Societate cu răspundere limitată SRL-المسؤولیةمحدودةشركة
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Societate cu răspundere limitată,اختصارSRLلبدءشیوعااألكثرالطریقةتمثلالمسؤولیة)محدودة(شركة
ھورومانیة.شركةیسجلونعندمااألجانبللمستثمرینالمفضلالقانونيالكیانأیضاوھيرومانیافيالتجاریة األعمال 

المحدودةللشركةالرئیسیةالسمةأنالواضحومنواحد.مساھمقبلمنتأسیسھاویمكن.200رونمنمالرأسمعدمجت
الحدأعاله،أوردناوكماوالمدفوعة.بھاالمكتتباألسھمفيالمساھماتعلىتقتصراالجتماعیةالدیونالتزاماتأنھي

RONھومحدودةمسؤولیةذاترومانیةلشركةالماللرأساألدنى الحدقیمةلھاأسھمإلىتقسیمھایجبالذي،200
RONاألدنى أنیمكن.50ھومحدودةمسؤولیةذاتشركةفيالمشاركةیمكنھمالذینالشركاءلعدداألقصىالحد.10
مدیررومانیةمحدودةمسؤولیةذاتلشركةیكونأنیمكنأشخاص.أوقانونیةكیاناتالشركاءأوالمساھمونھؤالءیكون
المدیروالیةمدةأجانب.أورومانیةتكونأنیمكنمحدودة؛أوكاملةصالحیاتلدیھمتكونقدالذینأكثر،أوواحد

ھذایكونأنیمكنوحید،مساھمالمحدودةاألسھملشركةیكونأنحالةفيمحدودة.غیرأومحدودةتكونقدالروماني
یجب صیاغة اتفاق العمل وتقدیمھ إلى غرفة العمل في رومانیا).المساھم أیضاً موظفاً في الشركة المعنیة (في ھذه الحالة

٢.Societate pe acţiuni) SA(-محدودةعمومیةشركة

قدSRLفيالمشاركینعددأجنبیین.أیضاالمدیرونیكونأنیمكناألجنبیة.مملوكةالمئة فيمئة SRLتكونأنیمكن
SRLشركةمنأكثرفيوحیداًمساھماًیكونأنالوحیدللمساھمیمكنالاألكثر.علىخمسینواألقلعلىواحدیكون

asociat(رومانیافيSRLباعتبارھاأیضااألحیاناالواحدرجلاألعمالیحدثواحدة. unic.(المساھمةتقدیمیمكن
.األقلعلىلیو200إلىوتصلسواء،حدعلىوعینیةنقًداالرأسمالیة

).2019أبریل8فيالیورو4.75رون=1(

Societatea–باألسھم"المحدودة"الشراكةالرومانیةالشركة in Comandita pe Actiuni

إلىیحتاجألنھالنائمة”الشراكة“شركةمع مشابھالتجاريالنموذجھذاروماني. كیانمنجداالشائعالنوعمنلیستانھا
أنواعلدیھمالمساھمونالنائمة"،الشراكة"شركةحالةفيالحالوكما,األقلعلىالمساھمیناثنینقبلمنمدرجةتكونأن

من محامینا في رومانیا.مختلفة من المسؤولیة , ویمكن أن یقدم ھذا من قبل فریق

األسھم.منیتكونمشتركمالرأسلدیھاباسھم المحدودةالشراكةشركةأنھوالشركاتنوعيبینالرئیسي الفرق
التزاماتعنشخصیامسؤولالذيمساھمونھناكوبالتالي،للمساھمین،بالنسبةالشركةالتزاماتمسؤولیةوتختلف
حقوقحولالتفاصیلمنالمزیدرومانیافيالمحاماةشركتنایقدمأنیمكن".comanditati"یسمى ھموالشركة

إلىفقطالشركةدیونعنمسؤولون،"comanditari"،المساھمینمناألخرىاألنواعالشركة.مؤسسيوالتزامات
المبلغ الذي شاركوا بھ في رأس مال الشركة.

الیورو).19,042وھوبالیورو،یعادلھاما(أو 90,000RONاألدنىالحدمالبرأساألعمالنموذجدمجیتمأنیجب
عن التزامات الشركة.یمكن إدارة الشركة إال من قبل المساھمین المسؤولین شخصیا

الرومانیة؟SRLمزایاھيما

مكتبنایقدمأنیمكنلمؤسسیھا.المزایامنالمزیدتوفرالرومانیةSRLفإن،الشركةمالرأسقیمةانخفاضجانبإلى
٪.100بنسبةأجنبیةملكیةمعتشكیلھایمكنوالتيالمحلیة،SRLخصائصحولواسًعاعرًضاالرومانيالمحاماة

فترةفيالشركةتشكیل(یمكنالسریعالتسجیلإجراءمنتستفیدأنیمكنالتالیة:ھيالرومانیةSRLلاألخرىالخصائص
لعامةبیعھایمكنوالالشركة،أسھمتقسیمیمكنالأجنبیة؛تكونأنیمكنالذینیدمج،أنواحدمساھمویستطیعأیام)؛ثالثة

إنشاءالشركةعلىیجباخرى.شركةبواسطةتسجیلھیمكنالواحد؛مساھمقبلمنالرومانیةSRLتأسیستمإذاالناس؛
عنوان رسمي للعمل ، حیث یمكن أن تتلقى مراسالتھا الرسمیة.

الرومانیة؟SRLلبدءالرئیسیةالوثائقھيما
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فيولكن،االختالفاتتظھرأنیمكنحد.إلىمشابھة رومانیافيالمتاحةالشركاتأنواعمننوعلكلالتسجیلإجراءات
المسؤولیةالمحدودةشركاتحالةفيالمختار.القانونيالھیكلتسجیلعندیستعدواأنالمستثمرینعلىیجبالوثائق،أنواع

السجلمكتبتودعأنیجبالتيالتأسیس،وشھادةالرابطةموادالتالیة:المستنداتتقدیمالمستثمرینعلىیجب،الرومانیة
الشركاتالرابطةموادإیداعالضروريفمنكمساھمین،الشركاتمنمستثمرونلدیھاالشركةإذاالوطنیة؛التجاري
یحتويأنویجبالشركات؛فيالمساھمینتسجیلفیھتمالذيالبلدفيالتجاريالسجلمكتبعنصادرةمقتطفاتالمعنیة؛

الممثليھویةوثائقونسخالموحدالطلبنموذجمالیة؛مؤسسةعنالصادرةاالئتمانیةاألھلیةرسالـةعلىأیضاالملف
الشركة.

التجارةغرفةمعرسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.5.2

)  NTRO(الوطنیةالتجاريالسجللمكتبالرئیسیةالوظیفةھيجدیدقانونيتجاريلكیانالتسجیلعملیة

]Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC،[(القانونياإلطارالعدل.لوزارةتابعةوطنیةسلطة
رأسومتطلباتالالزمةواإلجراءاتالوثائقیحددالذي،31/1990قانوناساسایحددهجدیدةشركاتبتأسیسالمتعلق

المال.

التيجدیدةمحدودةخاصةشركةأليیمكنواالنكلیزیة.الرومانیةباللغتینواإلجراءاتبالوثائقشاملةقائمةNTROوتوفر
منتستفیدأناألوروبیةاالقتصادیةالمنطقةداخلأخرىشركةفيحصةصاحبأوشریكایكنلمأشخاصمؤسساتھاتم

SRL-Dالصغرالبالغةكالمشاریعالتسجیلاختارواإذا. NTROتتطلبھاالتياإلعدادوتعریفاتضرائبجمیعمناإلعفاء
الصادراالستعجاليالقرارالحكوميفيالمبینةاألخرىاألمورمناالستفادةیمكنھمكمامرة)،ألولخاصةمحدودة(شركة

.6/2011في

31/1990←قانون

←6/2011GEO

←ONRC

بدء القطاع االقتصادي المحددة 

(تصنیفCAENقانونبموجبمصنفھوكماومنظم،مسجلاقتصاديقطاعضمنشركةأينشاطیندرجأنیجب
األنشطة في االقتصاد الوطني).

التيالمتخصصةاالقتصادیةاألنشطةمنمتنوعةلمجموعةضروریةالمحددةوالتصاریحالترخیصإجراءاتتكونوقد
الطبیةوالخدماتوالالسلكیةالسلكیةواالتصاالتالطبیعیةالمواردواستخراجاألغذیةتجھیزبینتتراوح .

←CAEN

والمحاسبة الماليالتنظیم:الثالثةالخطوة5.5.3

المحاسبھ

المحدثة،227/2015قانونالضریبي،القانونفياألشخاصوالشركاتعلىالمستحقةوالمساھماتالضرائبتقنینیتم
والمعدلة.

ف المستھلكین،أوأصحابھاأوالشركاتعلىمباشرةإماتنطبقأولیةضرائببأربعللشركاتالرومانيالماليالنظامویُعرَّ
الحرة).فضالً عن فرض ضرائبین یدفعھما الموظفون (وأصحاب المھن
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ضریبة الشركات

للضریبة.الخاضعةالربحعلىالشركاتجمیعقبلمنتدفع٪)16(الشركاتضریبة

ضریبة أرباح األسھم

األسھم.حامليأوللشركاءالشركةبھاتقومالتياألرباحمدفوعاتتغطيالتي%) 5(األسھمأرباحضریبة

الخاصة(الشركاتالصغیرة.المشاریعجمیعقبلمندفعھایتم)1-3(%صغرمتناھیةلمشروعاتالدخلضریبة
اإلجماليدخلھاعلىصغر.)متناھیةكمشروعاتتسجلوالتيسنویایوروملیون1منأقلاإلجماليدخلھاالتيالمحدودة

بدال من ضریبة الشركات.

الجدیدةالشركاتخیارمعالنھائي،المستھلكینجمیعقبلمنتدفعمعینة)لفئاتتخفیضأو٪19(المضافةالقیمةضریبة
یورو.65.000منأقلاإلجماليدخلھاكانإذامعفاةتكونأن

الخاضعالدخلعلىتدفع٪)10(الدخلضریبةرواتبھم:علىضرائبینأیضاًالموظفونسیدفعذلك،إلىباإلضافة
االجتماعيالتأمیناشتراكاتدفعبعدالدخلحسابطریقعناألولالمقامفياإلجماليالدخلعن(ویختلفللضریبة
 یدفعالعملصاحب-%2.25%+10%+25((والطبي)االجتماعيالتأمینفيالمساھماتاإللزامیة).والطبي

الضریبیة مع المعلومات المحددة من وزارة المالیة.اآلخیر). تنطبق معاییر وشروط معینة على جمیع األنظمة

← وزارة المالیة الرومانیة

   227/2015القانون←

عمل خطةاكتبالرابعة:الخطوة5.5.4

.6و4الفصلنظرا

تجاريعملحسابفتح:الخامسةالخطوة5.5.5

یجب أن تذھب شخصیا. إذا ترید الحصول على حساب تجاري مع أحد البنوك الرومانیة

التأسیس بطریقة ائتمانیة.كما یمكن إیداع رأس المال السھمي في حساب مفتوح وقت
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تراخیصعلىالحصولطلبووالقواعدالبیئةحمایةقوانینالسادسة:الخطوة5.5.6

البیئة،بحمایةیتعلقفیمامحددةأوصرامةأكثرولوائحبقواعدااللتزامإلىاالقتصادي،قطاعھاحسبالشركات،تحتاجوقد
لألنشطةشاملةقائمةمعخاصةالبیئياإلذنعملیةیلزمقدوبذلك،والصناعیة.والطاقةالزراعيالنشاطمجاالتفيخاصة

محدث،1798/2007الوزارياألمرخاللمنالبیئةلحمایةالوطنیةالوكالةمنمتاحةإذناًتتطلبالتياالقتصادیة
منالبیئیةالحمایاتإنفاذویتماألوروبياالتحادتوجیھاتمنمباشرةمستمدةالرومانیةالبیئةحمایةقوانینمعظمومعدل.

جمیع التشریعات المتعلقة بالبیئة.قبل الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة التي أیضا مكلف بنشر

← الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة

 ←1798/2007MO

← بوابة البیئة في االتحاد األوروبي

تجاري)موقع(وصنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة5.5.7

 حمایة البیانات الشخصیة 

بالقوانینااللتزامأجلمنواعتمدتوضعتالتي،363/2018قانونبموجبرومانیافيالبیاناتحمایةأنظمةتحدیدیتم
البیانات.االتحاد األوروبي، بخاصة النظام األوروبي العام لحمایة

الھیئةأیضاوھيالشخصیة،البیاناتلتجھیزالوطنیةاإلشرافیةالسلطةقبلمنالبیاناتحمایةوأنظمةقواعدتنفیذیتم
البیانات.المخولة للتحقیق في شكاوى النظام األوروبي العام لحمایة

←  السلطة اإلشرافیة الوطنیة لتجھیز البیانات الشخصیة

363/2018القانون←

← قواعد حمایة البیانات االتحاد األوروبي

←النظام األوروبي العام لحمایة البیانات

التأمینالثامنة:الخطوة5.5.8

نظمفيالمشاركةوالموظفینلھم)المرخص(األشخاصالخاصلحسابھمالعاملینجمیعمنالقانونیطلبرومانیا،في
بھا، وفي بعض الظروف، البطالة.التأمین الوطنیة للتقاعد والصحة، وأن یكونوا مشمولین

التجاریة،األعماللبدءالمؤقتةللخططتبعاًقلیالًتتفاوتقدالتأمینباشتراكاتالمتعلقةااللتزاماتأنحینفيبعد،فیما
ھووالموظفینالخاصلحسابھمالعاملینبیناألساسيالفرقالموظف.ولھم المرخصلألشخاصمماثلةالمسؤولیةعموما

االحتفاظمساھماتھملدیھمالموظفینبینماالمدفوعات،معالتعاملعنشخصیامسؤولونھمالخاصلحسابھمالعاملینأن
في المصدر (من صاحب العمل)

البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.5.9

العمل،قانونفيالعملسوقتحكمالتيواألنظمةالعامةالقواعدحدتمبالموظفین،المتعلقةالمالیةاألحكامإلىباإلضافة
والتعدیالتالتحدیثاتمعنشرھاإعادةیتم،53/2003القانون

النقابة،فيالحقمثلالقاریة،األوروبیةالمعاییرمعیتماشىبما/المعتادةالعادیةالموظفینوحقوقحمایةالقانونیحدد
بحدساعة،40العاديالعملأسبوعویبلغذلك.إلىومااألجر،مدفوعةإجازةفيوالحقالجماعیة،المفاوضةفيوالحق
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عملیوم20یبلغالوطنیة)العطالت(باستثناءاألجرالمدفوعةلإلجازةاألدنىالحدأنحینفيالیوم،فيساعات8أقصى
عمللمعاھدةوفقاقانونإلىوتترجماألوروبیةالتوجیھاتتنطبقاألخرى،المجاالتجمیعمعالحالھووكماالسنة.في

االتحاد األوروبي. 

واإلدماج ←المفوضیة األوروبیة لفرص العمل والشؤون االجتماعیة

53/2003القانون ← 

التجاریةالماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.5.10

Oficiul[التجاریة العالماتولالختراعاتالحكومي المكتب de Statpentru Inventii si Marci (OSIM [(ھو
و الماركات التجاریة و أصناف الملكیة الفكریة األخرى.السلطة الوطنیة الرومانیة المكلفة بتسجیل والترخیص للبراءات

،16/1995القانون ،350/2007القانون ،129/1992القانونھيالفكریةالملكیةتحكمالتياألساسیةالقوانین
والتعدیالت.التحدیثاتمعنشرھاإعادةیتم. 64/1991القانونو84/1998،القانون 

العالماتلتسجیلالتعریفاتوالمنطبقةبالضرائب شاملةقائمةیوفرالتجاریةالعالماتولالختراعاتالحكوميالمكتب
التجاریة و واألنشطة المماثلة.

 ←  المكتب الحكومي لالختراعات و العالمات التجاریة 

129/1992القانون ← 

64/1991القانون← 

350/2007القانون ←

16/1995القانون←

84/1998القانون←

← تعریفات

بخطوة تركیاخطوة5.6

لخطوة األولى: اختر النموذج القانونيا

الخطوة الثانیة: سّجل شركتك رسمیا مع غرفة التجارة

لخطوة الثالثة : التنظیم المالي والمحاسبةا

الخطوة الرابعة: اكتب خطة عمل

الخطوة الخامسة : فتح حساب عمل تجاري

على تراخیص (مثل. رخصة بناء، إلخ)لخطوة السادسة: قوانین وقواعد حمایة البیئة و طلب الحصولا

موقع تجاريالخطوة السابعة :خصوصیة/ حمایة البیانات الشخصیة وصنع
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لخطوة الثامنة: التأمینا

الخطوة التاسعة: إدارة الموارد البشریة

الخطوة العاشرة: براءات االختراع و الماركات التجاریة

مقدمة تركیا

الرسمیةالجریدةفيالمنشورةالعملورخصاألعمالفتحبشأنالتنفیذیةالالئحةمن5المادةمن(ل)الشرطفيبندیوجد
وتوظیففتحبشأنباألجانبالخاصالتشریعبأحكام"االلتزامالحكمتتضمنوالتي،25902ورقم10.08.2005بتاریخ

الحصولتجاریًامشروًعاسیفتحونالذین األجانبعلىیجب /،6735رقمللقانونوفقًا". األجانبقبلمنالشركات
قبل بدء العمل. على تصریح عمل من وزارة العمل واألسرة والخدمات االجتماعیة

وزارةMoLFSS)إلىالتقدمعلیھمفیجب،الخاصةوحساباتھمأسمائھمتحتوالعملتجاريمشروعفتحاألجانبأرادإذا
أمامالمذكورةالعملألماكنالتأسیسإجراءاتمناالنتھاءبعدعملتصریحعلىللحصولاالجتماعیة(والشؤونالعمل

الرقمعلىوالحصولالتجاريالسجلمكتبأوالتجاريالسجلفيالعملمكاننشر(مثلالمعنیةالسلطات
علىالموافقةتمتالذیناألجانبعلىیجب،االجتماعیةوالشؤونالعملوزارةستجریھالذيللتقییمالضریبي). نتیجة

ورخصةتجاریةرخصةوطلبالتصاریحبھذهالصلةذاتالبلدیاتإلىالتقدمعملتصاریحعلىحصلواوالذینطلبھم
عمل.

 

الخاضعینلألجانبالعملتصاریح"الئحةبلدنافيالمؤقتةللحمایةالخاضعینالسوریینعملومبادئإجراءاتتنظم
، 29594ورقمھا15.01.2015بتاریخسمیةالرالجریدةفينُشرتوالتي،المؤقتة"للحمایة

تركیا.فيللعملالنطاقھذاضمنMoLFSSلألجانبعملوتصریح

 

إجراءاتمناالنتھاءبعد،المؤقتةالحمایةنطاقفيویحاسبونالخاصلحسابھممستقلبشكلیعملونالذیناألجانب
مثلالعملمكاننشاطتظھرالتيالمستنداتمسحطریقعن،ضریبیةأرقاملدیھمیكونأنبشرطالعمللمكانالتأسیس

إلى،والحرفیینوالتجارالحقیقیینللتجارالصلةذاتبالغرفةالتسجیلوثیقة،للشركاتالرسمیةالجریدةالتجاري.السجل
علىالحصولاألجنبيمنالعمل. سیُطلبیبدأأنقبلعملتصریحعلىیحصلأنالطلب. یجبتقدیمأثناءاألتمتةنظام

تصریح عمل أثناء منح رخصة عمل وعمل من قبل السلطات المختصة.

 

مالیین4تقریباتركیافيالسوریون

،مألوفةغیروبیئةاقتصادیةبیئةفيالبلدانجمیعفي(السوریون)الشباباألعمالروادیعمل،نجاحھممنالرغمعلى
الشراكاتتساعدأنیمكن،تركیااألعمال. فيودعمالحوافزعلىللحصولمتسقةغیروإمكانیة،محدودةعمالءوقاعدة

اإللمامذلكفيبما،فریدةكفاءاتالسوریةالشركاتالتحدیات. تجلبھذهبعضتخفیففيالتركیةالشركاتمع
وشمالالكبیراألوسطوالشرقسوریاأنحاءجمیعفيالشركاتمعالحالیةوالروابطتركیافيبالعربیةالناطقینبالمستھلكین
للشركاتیمكنبینما،األساسالتركیة. فيللشركاتجدیدةنموفرصالكفاءاتھذهمناالستفادةتعنيأنإفریقیا یمكن

فيالسوقاختراقفيالسوریینمساعدةالتركیةللشركاتیمكن،الخارجفيجدیدةأسواقإلىالوصولتوفرأنالسوریة
الداخل.

التركیةالشركاتبینشراكاتالنھایةوفيأكبرتفاعللتنمیةیليبما)MoNE(الوطني للتعلیم التركیةوزارةتوصي
والسوریة لتحقیق المنفعة المتبادلة:
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• تزوید الشركات السوریة بالموارد الالزمة للتنقل في السوق التركیة والبیئة التنظیمیة.

الشركاتتخدمالتيالعامةالوكاالتوكذلك،والتركیةالسوریةللشركاتالقدراتوتنمیةالتدریبفرصفياالستثمار•
والمستثمرین األجانب.

وخدماتھا.• توفیر فرص التواصل ومنصات للشركات السوریة لعرض منتجاتھا

الطابعإضفاءوتسھیلتركیافياألجلطویلالسورياالستثمارلتشجیعالتنظیمیةواألعباءالبولیصاتفيالشكوكتقلیل•
الرسمي.

العالمةوتطویرالتصدیرإمكاناتلتحقیقخاصتا،السوریةللشركاتالحوافزإلىالعادلوالوصولالتواصلزد•
التجاریة.

التجاریة السوریة لمزید من التحلیل.• جمع وتوفیر الوصول إلى البیانات التفصیلیة عن األعمال

یمكن للغرف التجاریة والصناعیة في جمیع المحافظات:

فيالتجاریةاألعمالوتشغیلإنشاءعملیةفياإلبحارعلىالسورییناألعمالروادلمساعدةالعربیةباللغةأدلة- إعداد
بذلكتركیا. تتمتع غرفة تجارة غازي عنتاب بخبرة في القیام

وحوافز،المصرفیةواللوائح،التركیةواللوائحالقوانینبشأنوالدعمالتدریبتوفیرالموظفمخصصینمساعدةمكاتب-
المھتمین بتأسیس عمل تجاري.االستثمار والتصدیر المتاحة لرواد األعمال السوریین

والتركیة تحت غرفة محایدة.- نظم اجتماعات شبكة األعمال.   جمع األعمال السوریة

باللغةاالجتماعاتھذهعقدیوفرالتجاریة. قدبأنشطتھاالتركیةالشركاتلتعریفومكانبمنصةالسوریةالشركات- تزوید
اإلنجلیزیة لغة عمل مشتركة لبعض الشركاء المحتملین   

 

القانونيالنموذجاختراألولى:الخطوة5.6.1

البدیلةوالنماذجTCCبموجبالشركاتأنواع

أنھعلىتنصوالتي،التركي(التجاري)القانونTCCمظلةتحتللشركاتتابعةوغیربالشركاتخاصةنماذجتوجد
یجوز تأسیس الشركات وفقًا لألنواع التالیة:

أ. أشكال الشركات   

)JSC(مساھمةشركة

)LLC(المحدودةمسؤولیةشركة

شركة تعاونیة

 

اإلجراءاتفإن،البعضبعضھاعنتختلفواألجھزةالمال)لرأساألدنىالحد(أيالمالیةالحدودبعضأنمنالرغمعلى
نفسا.ھيLLCأوJSCلتأسیساتباعھایجبالتي

 

ب. أشكال غیر الشركات   
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شركة كولكتیف

شركة كوماندیت

شیوًعااألكثرالنوعانھماLLCوJSCفإن،المختلفةالخمسةاألنواعلھذهوفقًاالشركاتإنشاءیمكنأنھمنالرغمعلى
المختاران في كل من االقتصاد العالمي وتركیا.

 

التجارةغرفةمعرسمیاشركتكسّجلالثانیة:الخطوة5.6.2

فيالروتینعلىوالقضاء،االستثماربیئةتحسینأجلمنالتجاریةاألعمالممارسةتسھیلبھدفإصالحاتتركیاأدخلت
السجلمكاتبفيفقطشركةإنشاءاآلنیتم،الغایةلھذه. تحقیقاواإلجراءاتالتكالیفوتقلیلالتجاریةاألعمالإنشاء

شركةإنشاءعملیة .إنالیومنفسفيالعملیةواحدة". تكتمل"محطةلتكونومصممةالتجاریةالغرففيالموجودةالتجاري
أووالشھادةالتوثیقإجراءاتاكتمالبمجردسیماال،ماحدإلىومباشرةبسیطةالمحدودةمسؤولیةشركةأومساھمة

معینةمعلوماتإدخالیجب،تركیافيشركةتأسیسعملیةالطلب. لبدءمعتقدیمھاسیتمالتيبالوثائقیتعلقفیماالتصدیق
الكیاناتأو/ولألفرادضریبيتعریفرقمعلىالحصول،أخرىأموربینمن،الخطوةھذه. تتطلبMERSISفي

منالضریبيالتعریفأرقامعلىالحصول. بمجردللشركةمدیرینأو/ومساھمینسیكونونالذیناألتراكغیرالقانونیة
األجانب. الرعایالھؤالءMERSISرقمإنشاءسیتم،MERSISإلىوتقدیمھاالصلةذاتالضرائبمصلحة

أوعامعدلكاتبقبلمناألساسيالنظامھذامثلعلىالتصدیقیتمأنیجب،MERSISخاللمنالتأسیسعقدتقدیمعند
التأسیسمستنداتوجمیعالمعتمدالتأسیسوعقد،التأسیسعقدعلىالتصدیقتركیا. عندفيالصلةذيالتجاريالسجل

أحدمنحظروخطاب،اآلخرینوالموقعیناإلدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوقیعاتإقرارات(مثل،الداعمةاألخرى
،مصرفيحسابفيوحجبھإیداعھتمالذيالكیانماللرأسالمئویةالنسبةاألقلعلى25أنعلىیشھدتركیافيالبنوك

التجاريالسجلیصادقأنللتسجیل. بمجردفعلیًاتقدیمھیجب،الصلةذيالتجاريالسجلطلبعلىبناًء،ذلك)إلىوما
السجلالجدیدة. سیوفرالشركةتأسیستثبتتسجیلشھادةتقدیمیتم،ومناسبةكاملةأنھاعلىالوثائقجمیععلىالمعني

للشركة المؤسسة حدیثًا جنبًا إلى جنب مع شھادة التسجیل.  التجاري أیًضا الدفاتر القانونیة والمالیة اإللزامیة

مزید من القراءة:

والمحاسبةالماليالتنظیمالثالثة:الخطوةا5.6.3

نظام الضرائب التركي

لضریبةالفرد. یخضعالشركاتوضریبةالدخل؛ ضریبةرئیسیتینضریبتینمنالمباشرةالتركیةالضرائبنظامیتكون
علىالضرائبوأرباحھا. قواعددخلھاعلىالشركاتلضریبةتخضعالتيالشركةعكسعلى،وأرباحھدخلھعلىالدخل
بفرضالمتعلقةالقواعدفإن،). وبالمثلITL(1960لعامالدخلضریبةقانونفيعلیھامنصوصالفردیةواألرباحالدخل

یحكمھمنھاكلأنحقیقةمنالرغم). علىCTL(1949لعامالشركاتضریبةقانونفيواردةالشركاتعلىالضرائب
یتعلقفیماخاصة،الشركاتعلىأیًضاتنطبقالدخلضریبةقانونوأحكامقواعدمنالعدیدأنإال،مختلفتشریع

بعناصر الدخل وتحدید صافي الدخل.

ضریبة الدخل:

الدخل الخاضع للضریبة:

تعتبرال،الدخلضریبةتطبیقالطبیعیین. عنداألشخاصیعنياألفراداألفراد. مصطلحدخلعلىالدخلضریبةفرضیتم
منالفرددخلیتكوناألرباح. قدمنحصتھعلىفرديبشكلعلى كل شریكضریبةفرضمنفصلة ویتمكیاناتالشراكات

عنصر واحد أو أكثر من عناصر الدخل المدرجة أدناه:
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- أرباح األعمال ،

- أرباح زراعیة ،

- الرواتب واألجور،

- الدخل من الخدمات الشخصیة المستقلة

- الدخل من الممتلكات والحقوق غیر المنقولة (دخل اإلیجار)

الرأسمالي)- الدخل من الممتلكات المنقولة (الدخل من االستثمار

- الدخل واألرباح األخرى دون النظر إلى مصدر الدخل

المسؤولیة الضریبیة:

لدیھالذيالفردیكونأنالمعیارھذالألفراد. یتطلبالضریبیةالمسؤولیةتحدیدفياإلقامةمعیاراستخدامیتم،عامبشكل
ألكثرتركیافيیبقىشخصمحدودة). أيغیر(مسؤولیةالعالميدخلھعلىضریبةدفععنمسؤوالًتركیافيإقامتھمكان

أوأشھرستةلمدةتركیافيیقیمونالذیناألجانبفإن،ذلكتركیا. ومعفيمقیًمایعتبرالتقویمیةالسنةفيأشھرستةمن
ال،وبالتالي،كمقیمینیُعاملونالالدوليالمعامالتسجلفيمحددةمعینةأغراضأوتجاريعملأومعینةلوظیفةأكثر

تنطبق علیھم المسؤولیة الضریبیة غیر المحدودة.

یعتبر،إقامتھمحالةعنالنظربغضأیًضاالجنسیةمعیارینطبق،محدودنطاقضمن،اإلقامةمعیارإلىباإلضافة
فيالرئیسيمقرھایقعشركةأوحكومیةمؤسسةأوالحكومةلحسابویعملونالخارجفيیعیشونالذیناألتراكالمواطنون

لضریبة الدخل على دخلھم في جمیع أنحاء العالم.تركیا ، دافعي ضرائب غیر محدود. وفقًا لذلك ، یخضعون

محدودة). ألغراض(مسؤولیةتركیافيمصادرمنالمستمددخلھمعلىضریبةدفععنفقطمسؤولونالمقیمینغیر
قانونمن7المادةأحكامتركیا. تتناولفيمستمًداالدخلفیھایعتبرالتيالظروفتحدیدخاصبشكلالمھممن،ضریبیة

أن الدخل یأتي من تركیا.ضریبة الدخل ھذه المسألة. في الظروف التالیة ، یُفترض

تتمالتياألعمالمنالدخلینتجأنویجبتركیافيدائمممثلأودائمةمنشأةالشخصلدىیكونأنیجبالتجاري:الربح
في ھذه المنشأة الدائمة أو من خالل ھؤالء الممثلین.

للدخل في تركیا.الدخل الزراعي: یجب أن تتم األنشطة الزراعیة المدرة

األجور والرواتب:

- یجب تقدیم الخدمات أو حصرھا في تركیا.

المؤسسةوالمصفونالحساباتومراجعيومدیريلرؤساءالمدفوعةحكمھافيوماواألرباحوالتخصیصاتالرسوم-
الكائنة في تركیا یجب محاسبتھا في تركیا.

الشخصیة المستقلة أو احتسابھا في تركیا.الدخل من الخدمات الشخصیة المستقلة: یجب أداء الخدمات

الدخل من الممتلكات غیر المنقولة:

- یجب أن یكون غیر المنقولة في تركیا؛

في تركیا.- یجب استخدام الحقوق التي تعتبر غیر منقولة أو حصرھا

رأس المال في تركیا.الدخل من استثمار رأس المال المنقول: یجب أن یكون استثمار
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فيالدخل،ضریبةقانونفيالمحددة،اآلخرللدخلالمدرةالمعامالتأواألنشطةتنفیذیجباألخرى:واألرباحالدخل
تركیا.تم الدفع في الخارج، یجب أن یتم تسجیلھ في الكتب فيتركیا . المصطلح یجب أن یتم الدفع في تركیا، أو إذا

تحدید صافي الدخل:

ربح األعمال:

للغایةشاملالتعریفھذاأنمنالرغمصناعیة. علىأوتجاریةأنشطةعنناتجربحأنھعلىاألعمالربحتعریفیتم
،عامبشكلاألعمال.أرباحمحتویاتمناألنشطةبعضیستثنيITL،والصناعیةالتجاریةاألنشطةأنواعجمیعویتضمن

منإعفاؤھاویتموصناعیةتجاریةأنشطةدائمةمنشآتلدیھملیسالذینوالحرفیینالتجاربھایقومالتياألنشطةتعتبرال
ضریبة الدخل.

ھناكیكونأنیجب،والصناعیةالتجاریةاألنشطةعنالناتجالدخلعلىضریبةفرضأجلمن،ذلكعلىعالوة
تجاریةأنشطةأنھاعلىالقبیلھذامنالعرضیةاألنشطةمعالتعاملیتمال،أخرىبعبارة. األنشطةھذهأداءفياستمراریة

مع ھذه األنشطة باعتبارھا الدخل واألرباح األخرى.أو صناعیة ، وبالتالي ، فإن قانون ضریبة الدخل یتعامل

ھذهلنطاقالتركيالتجاريالقانونإلىفقطویشیروصناعيتجارينشاطكل)ITL(الدولالمعامالتسجلیسردال
یلي:كماھياألنشطةوھذه.37المادةفيللتوضیحاألنشطةمنالعدیدإدراجتم،ذلكالشروط. ومع

الرمال والحصى من أفران الطوب والبالط.- تشغیل المناجم والمحاجر الحجریة والزمنیة واستخراج

- وساطة األسھم؛

- تشغیل المدارس الخاصة والمستشفیات واألماكن المماثلة؛

- العملیات المنتظمة لبیع وشراء وبناء العقارات ؛

مستمر؛- شراء وبیع األوراق المالیة نیابة عن شخص ما وعلى أساس

سنواتخمسخاللتقسیمھاوتمالمقایضةأوالشراءطریقعنعلیھاالحصولتمالتيلألراضيالجزئيأوالكليالبیع-
الالحقة ؛من تاریخ شرائھا وبیعھا خالل ھذه الفترة أو في السنوات

- المكاسب من التعویضات السنیة.

الفرق بین صافي أصولھا في بدایة ونھایة السنة التقویمیة.في األساس ، الدخل الخاضع للضریبة لمؤسسة تجاریة ھو

ضریبةقانونیحدد،السابقةبالطریقةالفعليواألساسالمقطوعالمبلغأساساألعمال:أرباحلحسابطریقتیناستخدامیتم
القانون. االفتراضمنالصلةذاتلألحكاموفقًاالمعاملةھذهلمثلالمؤھلینالضرائبلدافعيالمقدرةاألعمالأرباحالدخل

بعدالدخلوتحدیدالمحاسبیةبالدفاتراالحتفاظفيصعوبةیجدونالقانونبموجبالمحددینالضرائبدافعيأنھوالرئیسي
الخاصة بھم على أرباحھم المقدرة التي یحددھا القانون.ذلك على األساس الفعلي. لذلك ، یتم تقییم ضرائب الدخل

محاسبیةبدفاتراالحتفاظالضرائبدافعيمنیُطلبالفعلي:األساسعلىاألعمالأرباحتحدیدیتم،األخیرةالطریقةفي
باألعمالالمتعلقةالمصاریفخصمیتم،عامالتقویمیة. بشكلالسنةخاللتحدثالتيالفعلیةومصروفاتھمإیراداتھملتسجیل

المدفوعة أو المستحقة المتعلقة باألعمال من اإلیرادات:

المصروفات المراد حسمھا:

الفعلي ، یمكن خصم النفقات التالیة من اإلیرادات:من أجل تحدید المبلغ الصافي ألرباح األعمال على األساس

علیھا ؛- المصاریف العامة المخصصة لكسب أرباح األعمال والمحافظة

أو في ملحقاتھ ؛- مصاریف الطعام والسكن المقدمة للموظفین في مكان العمل
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- نفقات العالج الطبي واألدویة ؛

- أقساط التأمین والمعاشات ؛

- نفقات المالبس المدفوعة للموظفین ؛

مكتوبة أو مراسیم قضائیة أو بموجب أمر قانوني ؛- الخسائر واألضرار والتعویضات المدفوعة بناًء على اتفاقیات

- نفقات السفر واإلقامة ذات الصلة بالعمل ؛

في األعمال التجاریة ؛- نفقات السیارات التي ھي جزء من المشروع والمستخدمة

؛والرسوم البلدیة والرسوم والمصاریف المتعلقة بالعمل- الضرائب العینیة مثل ضرائب البناء واالستھالك والطوابع

الضریبیة.- االستھالكات الموضوعة جانبا وفقا ألحكام قانون اإلجراءات

- المدفوعات إلى االتحادات ؛

المدفوعات التي ال یتم قبولھا كمصروفات:

للخصم ؛ھذه المدفوعات المذكورة أدناه ال تعتبر نفقات قابلة

؛أو أوالده ، أو األصول العینیة األخرى التي أخذوھا- األموال المسحوبة من المشروع من قبل المالك أو زوجتھ

لصاحب المشروع أو لزوجتھ أو ألبنائھ القصر ؛- رواتب شھریة وأجور ومكافآت وعموالت وتعویضات تدفع

؛- الفائدة على رأس المال المستثمر من قبل مالك المشروع

أشكالجمیععلىالفوائدذلكفيبماالقصروأوالدهوزوجتھالمشروعلمالكالجاريالحسابأساسعلىالفائدة-
المستحقات ؛

التعویضاتتعتبرالمشروعة. الغیراألعمالعنالناشئةالتعویضاتوكذلكالضریبیةوالجزاءاتالغراماتجمیع-
عقابیة ؛المتكبدة كبنود جزائیة في العقود تعویضات ذات طبیعة

إلىالحاليالمعدلتخفیض(تمالتبغومنتجاتوالتبغوالكحولیةالكحولیةالمشروباتأنواعلجمیعاإلعالننفقاتمن0٪-
حكومي).مرسومبموجب0٪

 

عملخطةاكتب:4. الخطوة5.6.4

6&.4الفصلانظر

 

تجاريحسابفتح:5. الخطوة5.6.5

الشركةإدارةمجلسوأعضاءاألتراكغیرللمساھمینالمحتملةالضریبیةالھویةأرقامعلىالحصولالشركةعلىیجب
أجلمنمصرفيحسابلفتحضروريھذاالمحتملالضریبيالتعریفالصلة. رقمذيالضرائبمكتبمناألتراكغیر

إیداع رأس مال الشركة المراد تأسیسھا.

المستندات المطلوبة من قبل مكتب الضرائب ھي كما یلي:
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عریضة طلب التسجیل

النظام األساسي (أصل واحد)

نسخة من عقد اإلیجار یوضح العنوان المسجل للشركة

الشركةعننیابةالتصرفسلطةالتحدیدوجھعلىیوضحتوكیلإصدارفیجب،وكیلخاللمنالعملیةاتباعسیتمكانإذا
أو رقم التعریف الضریبي المحتمل.أمام مصلحة الضرائب من أجل الحصول على رقم التعریف الضریبي

حسابات بنكیة

مناألنظمةبعضمعلألجانبتركیافيمصرفيحسابفتحإجراءاتمنالتركیةالجمھوریةخففت،األخیرةالسنواتفي
إرسالعلىللعملتركیاإلىقدمالذياألجنبياللوائحھذهلألجانب. ستمّكنمالءمةأكثروجعلھاالستثمارزیادةأجل

مناالستفادةعلىالقدرةخاللمنلألجنبيالیومیةالحیاةتسھیلمنوستمكن،الخارجفيعائلتھإلىبسھولةاألموال
منوالعدیدأسرعبشكللألجانبللشركاتوالمالیةاالستثماریةاألنشطةتحقیقسیتمذلكمنوستمكنالمصرفیةالعملیات

طویالًوقتًااألمریستغرقالآلخر. بینمابنكمنلألجانبمصرفيحسابفتحإجراءاتتختلف،ذلكاألخرى. ومعالمزایا
İşھيالكبرىالتركیةالبنوكآخر. بعضبنكفيالعكسیكونفقد،البنوكبعضفي Bankası (Isbank(وYapı

Kredi BankasıوTEBوQNB FinansbankوHalkbankوVakıfbankوING BankوAkbankو
Ziraat BankasıوGaranti Bankası.

كیف ھو اإلجراء؟

لألشخاصمصرفيحسابفتحإجراءھو؛ األولتركیافياألجانبللمواطنینمصرفيحسابفتحمننوعانھناك
والثاني للحسابات باسم الشركة.

من فتح حساب مصرفي في تركیا مذكورة أدناه:اإلجراءات والمبادئ القانونیة لكي یتمكن المواطن األجنبي

عنوان المراسلة.أوالً ، یتعین على الشخص الذي یرید فتح حساب مصرفي تحدید

األجنبيللمواطنتركیا. یمكنفيمصرفيحسابفتحمنیتمكنواحتىضریبيرقمامتالكاألجانبالمواطنینعلىیجب
كثافةعلىیعتمدوقتغضونفيبصحبتھمالدولةضرائبمكتبزیارةخاللمنمحتملضریبيرقمعلىالحصول
المكتب.

األجنبي من فتح حساب مصرفي وتنفیذ العملیات المصرفیة.من خالل الرقم الضریبي المستلم من مكتب الضرائب ، سیتمكن

مشغلشركةمنھاتفرقمشراءإلىاألجنبيالمواطنیحتاجلعمالئھا. لذلكمحمولھاتفرقمالبنوكبعضتطلبقد
تركیة.

من فتح حساب مصرفي شركة في تركیا مدرجة أدناه:اإلجراءات والمبادئ القانونیة لكي تتمكن شركة أجنبیة

الشركات إال من قبل المدیر الذي یمتلك سلطة توقیع.على عكس الحسابات المصرفیة الشخصیة ، ال یمكن فتح حسابات

فيلھامصرفيحسابفتحالمرادالشركةتكونأنیلزمللشركة. الالضرائبمكتبمنضریبيرقمعلىالحصولیجب
یكون لدیك عنوان مراسلة.تركیا أو أن یكون لھا أنشطة مالیة في تركیا. یكفي أن

والمعتمدةالمترجمةالشركةمستنداتوجمیعالضریبيالرقممعالبنكإلىالمختصالشركةمدیریتقدم،حسابفتحأجلمن
التجاريوالسجلالتجاریةالغرفةوسجالتالرئیسیةالشركةاتفاقیةھيھذهالشركةالقنصلیة. وثائقأوالعدلكاتبمن

ووثائق التأسیس والنشاط والتراخیص إن وجدت.

:İşbankبنكفيمصرفيحسابفتحİşbankفرعأقربإلىوالتقدمأدناهالمستنداتجمعالضروريوسھل. منسریع
İşbank.بنك
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وسیتم،متاًحاكالھمایكنلم(إذاالمفعولساريإقامةتصریحأوسنوات10عنعمرهیزیدالالمفعولساريسفرجواز
من وثیقة الھویة الوطنیة)قبول وثیقة رسمیة معتمدة من وزارة المالیة التركیة للتحقق

رقم تعریف أجنبي أو رقم التعریف الضریبي

لعنوانالماضیة)الثالثةاألشھروعنباسمكمعنونةالھاتفأوالطبیعيالغازأوالماءأوالكھرباءفاتورةمن(نسخةإثبات
سفركإقامتك الساري في تركیا أو العنوان المطبوع على جواز

:Garantibankاإلنترنتعبر/المتحركالھاتفعبرالمصرفیةالخدماتمروركلمةعلىللحصولالفرعبزیارةقم
لتتمكن من فتح حساب.

:Akbankاإلنترنتعبرالمصرفیةللخدماتمروركلمةعلىالحصولأومصرفيحسابفتحأجلمنالفرعبزیارةقم
للمغتربین.المصرفیةAkbankبخدمةاالتصالأو

Ziraat Bankası:إلىبطلبالتقدمیمكنك،التركیةباللیرةجاريحسابأواألجنبیةبالعملةجاريحسابفتحأجلمن
فروعنا أو فرعنا على اإلنترنت.

 

تراخیصعلىالحصولطلبوالبیئةحمایةوقواعدقوانینالسادسة:الخطوة5.6.6

یتسببأنویمكنالتشریعفيالواردةالقواعدیخالفعملأيعلىویعاقبالبیئةحمایةالثانویةوتشریعاتھالبیئةقانونینظم
النشاطونوعطبیعةعلىاإلقلیمیة. اعتماًدامدیریاتھاخاللمنتنظیمیةكسلطةوالتحضرالبیئةوزارةالبیئة. تعملتلوثفي

للتشریعاتاالمتثالعدمیؤديالبیئیة. قدوالتراخیصالبیئياألثرتقییمتقاریرعلىالحصولإلىالمستثمرونیضطرقد،
وجنائیةالبیئیة التركیة إلى فرض أحكام إداریة ومسؤولیة مدنیة

التصاریح والتقییمات البیئیة 

ھذهتقدمالبیئي.األثرتقییموالئحةالبیئیینوالترخیصللتصاریحالبیئیةوالتقییماتالتصاریحتخضع،البیئةلقانونوفقًا
البیئياألثرتقییم7.1.2البیئیة للتشریعاتوفقًاعلیھاالحصولالمطلوبوالتصاریحالتراخیصمنواسًعانظاًمااللوائح
األثرتقییمتقریرعلىالحصولالكیانھذامنیُطلبقد،البیئةتجاهالكیاننشاطیمتلكھالذيالمخاطربیانعلىاعتماًدا

كانإذامایحللتقریرعلىالحصولدائًمااإللزاميمنیكون،واسعنطاقعلىالصناعيلالستثمارالبیئي. بالنسبة
لتنفیذوالتحضرالبیئةوزارةموافقةعلىللحصولیكفيالنفسھالبیئة. التقریرعلىكبیرةسلبیةآثارلھسیكوناالستثمار

تصدرأنقبلخاصةمستقلةلجنةقبلمنومراجعةعامةاستشاریةاجتماعاتأیًضابھالمعمولالتشریعالمشروع. یتطلب
أو "تقییم األثر البیئي السلبي". وزارة البیئة والتحضر قرار "تقییم األثر البیئي اإلیجابي"

(إناألخرىالضروریةالموافقاتعلىالحصولمراعاةمع،االستثمارفيقدًماالمضيللمستثمریمكن،األولىالحالةفي
الخاضعةلألنشطةبالنسبة،ذلكعلىباالستثمار. عالوةیتعلقفیمامستقبلينشاطأيیقیداألخیرأنحینفي،وجدت)

مثلآخرعامإجراءأيإجراءیمكنال،البیئيالتأثیرتقییمفيإیجابيقرارعلىالحصولدونالبیئياألثرلتقییم
التأثیر البیئي كشرط أساسي إلجراءات أخرى كاملة.المناقصات والحوافز والموافقات على الخطة. یتصرف تقییم

التصاریح البیئیة 

علىأنشطتھمتأثیرعلىاعتماًدابیئیة"ورخصة"تصریحأوبیئي""تصریحعلىبالحصولالمستثمرونیلتزم
أعماقتصریفأوالبیئیةالضوضاءأوالھواءبانبعاثاتیتعلقفیمابیئیًا""تصریًحاوالتحضرالبیئةوزارةالبیئة. تصدر

یتعلقفیمابیئي"وترخیص"تصریحعلىالحصولالمستثمرینعلىالمنشأة. یتعینمنالخطرةالنفایاتتصریفأوالبحار
تاریخمنسنوات5لمدةصالحةالبیئةقانونبموجبصادرةورخصةتصریحالصلة. كلذاتللمنشأةالفنیةبالكفایة

وصناعاتقطاعاتفيالنشطةالكیاناتعلىیتعین،عامةذلك. كقاعدةبعدإضافیةسنوات5لمدةللتجدیدوقابلةاإلصدار
الماشیةوتربیةوالزراعةواألغذیةالغاباتومنتجاتاألسطحوطالءوالكیماویاتوالمعادنوالبناءوالبناءوالتعدینالطاقة
طاقتھاحسب،بیئیة"ورخصة"تصریحأوبیئي""تصریحعلىالحصولالنفایاتوإدارة
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علیھیتعینیزالفال،البیئيالتشریعبموجبللترخیصخاضًعاالكیانیكنلمإذااإلنتاجیة ومتطلبات تصریفھا . حتى
االمتثال لنفسھ أثناء االنخراط في األنشطة. 

االلتزامات البیئیة األخرى 

)iii(والبیئیةوالتراخیصالتراخیصالئحة)ii(،البیئي)i(بـقانونمشمولةالبیئیةااللتزاماتمعظمأنمنالرغمعلى
اللوائحفيمدرجةمعین)بقطاعالخاصةالخصوصوجھ(علىاألخرىالبیئیةااللتزاماتفإن،البیئياألثرتقییمالئحة

مراقبةالئحةفيالمحددة،األنشطةبمجالیتعلقفیمااألخرىالبیئیةلاللتزاماتاالمتثالأیًضاالكیاناتعلىاألخرى. یجب
الئحة،النفایاتإدارةالئحة،الرطبةاألراضيحمایةالئحة،البیئیةالضوضاءوإدارةتقییمالئحة،الصناعيالھواءتلوث

الصناعیةالحوادثمنوالوقایةاآلثارمنالتخفیفالئحة،النفایاتمراقبةالئحةوالتغلیفالتعبئة،الزیتنفایاتفيالتحكم
الخطیرة ، الئحة السالمة من اإلشعاع. 

العقوبات 

التيالخسارةعنمسؤولونالبیئة. الملوثونوتلویثللقانوناالمتثالعدمعنللمسؤولیةصارًمانظاًماالبیئةقانونیقدم
(المعقوالًوقتًاالمتھمةالشركةتُمنحقد،انتھاكحدوثحالةالخطأ. فيدرجةعنالنظربغض،أفعالھمبسببحدثت

فإن،إداريشكلفيالعقوباتمعظموجودمنالرغمعقوبات. علىیواجھقدالذيالخرقإلصالحواحدة)سنةیتجاوز
تصلقد،2019لعامالملوث. بالنسبةعلىجنائیةمسؤولیةإلىأیًضایؤديقدالثانویةوتشریعاتھالبیئةقانونانتھاك

شدةعلىاعتماًداتركیةلیرة6،017،320إلىالثانویةوتشریعاتھالبیئةلقانوناالمتثالعدمبسبباإلداریةاإلدخاالت
وفقًا لمعدل یعلن عنھ الرئیس. االنتھاك. في كل عام ، یتم زیادة الدخل اإلداري المطبق

تجاريموقعوصنعالشخصیةالبیاناتحمایة:خصوصیة/السابعةالخطوة. 5.6.7

لدیھاأوروبا. تركیافيشركةكلتعلمكما-مایوفيالتنفیذحیز")GDPR("البیاناتلحمایةالعاماألوروبيالنظامدخلت
معرفةإلىتركیافيتجاریًانشاطًاتمارسالتيالشركاتاالختالفات. تحتاجبعضوجودمنالرغمعلى،مماثلةتشریعات

كیفیة عمل ھذه القوانین عملیًا.

مسوداتنشرتمحینفي،أخرىوبیاناتبلوائح، مصحوبًا2016عامفي”)DPL(“التركيالبیاناتحمایةقانونسنتم
،التغییراتھذه”). بموجبDPB(“الشخصیةالبیاناتحمایةمجلس،التركیةاإلشرافیةالسلطةقبلمنالثانویةالتشریعات

كلعلىأیًضاالتشریعیؤثربینما،الشخصیةالبیاناتمعالتعاملعندمتعددةاللتزاماتاالمتثالالبیاناتمراقبيعلىیتعین
فھم عواقب فشل االمتثال. موظف ، مما یجعل من المھم للشركات العاملة في تركیا

تركیا. نشأفيالعاملةالشركاتعلىتأثیرھاكیفیةھياألساسیةالنقطةفإن،GDPRوDPLبیناالختالفاتفحصعند
DPL95/46األوروبياالتحادتوجیھمن/EC،احتوائھمنالرغموالمراجعات. علىاإلضافاتمنبالعدیدویتمیز
أخرىمعالجةأيبینماالمتوافق""الغرضبتفسیرDPLیسمحال،تقریبًاالعادلةالمعلوماتممارسةمبادئجمیععلى

شریطة،آخراستخدامھا لغرضللمراقبفیمكن،الموافقةالشخصمنحلغرضالبیاناتتجمیعتمتماًما. إذامحظورة
إلى مزید من المعالجة لما یعتبر مصالح مشروعة.إعطاء موافقة محددة إضافیة ، أو إذا كانت ھناك حاجة

معالجةعندمطلوبةالصریحةالموافقةأنباستثناء،GDPRعلىتنطبقالتيلتلكمماثلةDPLبموجبالمعالجةأسسإن
مرھقالتزامیعطيأنوینبغيالبدایة،فيأطول.وقتًاتستغرقممارسةوھي-الحساسةوغیرالحساسةالشخصیةالبیانات

DPLمنالبیاناتحمایةمنأعلىمستوى.GDPRتعریفتعیینیجب،ذلكومعDPLالموافقةمقابلالصریحةللموافقة
یكونأنیجبأنھعلىأیًضاتنصGDPRولكنوالمستنیرة"والمحددةالحرة"الموافقةیتطلب كالھماGDPR.لـالعادیة

واضح،إیجابيبعملأوبیانخاللمنخاللھا،منیعنيالتيالبیاناتفيالمعنيالشخصلرغباتفیھالبسال"إشارةھناك
الموافقة على معالجة البیانات الشخصیة المتعلقة بھ".

دولةتتمتعأنیجببالمثل:مزعًجاأمًراثالثةدولةإلىالحدودعبرالشخصیةالبیاناتنقلیعد،DPLقانونبموجب
الكافیةالحمایةبتوفیراألطرافتلتزمأنیجب،ذلكمن وبدالDPBً.یقررھاالتيللمعاییروفقًا،الكافیةبالحمایةالمقصد

البیاناتموضوعأوتركیامصالحفیھاتتعرضالتيالحاالت"فيیلي:ماأیًضایشملDPL لكنDPB.موافقةتلبيالتي
المؤسساترأيعلىالحصولخاللمناإلدارةمجلسبموافقةإالالخارجإلىالشخصیةالبیاناتنقلیتمال،خطیرلضرر
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،ذلكحدثوإذا،جسیمضررفيیتسببقدالنقلكانإذامابتقییمالبیاناتمراقبيھذاالصلة." یُلزمذاتالعامةوالمنظمات
منGDPRالمصالح. یتطلبھذهتحدیدیتمكیفالواضحغیرمن،ذلكومعDPB.موافقةعلىالحصولفعلیھم

بینما،البیاناتحمایةسلطاتلدىللتسجیلعامةمتطلباتوجودعدممنالرغمعلى،داخلیةبسجالتاالحتفاظالمتحكمین
معللتسجیلالبیاناتمراقبيتفوضتسجیلآلیةالسجالت:وحفظالتسجیلمتطلباتبینیجمع،مختلطًاحالDPLًیوفر

االحتفاظوسیاسةالشخصیةالبیاناتمعالجةمخزونتسلیممنھمDPBالئحةمشروعالتسجیل. یتطلبالبیانات.مراقبي
)DPL(التنمیةسیاساتلقانونیخضععملأليتسجیلھم. بالنسبةإكمالقبلDPBإلىوتدمیرھاالشخصیةبالبیانات
نموذجصیاغةھياالمتثالجھودفياالزدواجیةلتجنبطریقةأفضلفإن،)GDPR(البیاناتلحمایةالعامةوالالئحة

مزید من المعلوماتقضائیة متعددة.امتثال مرن یلبي مطالب السلطات التنظیمیة في والیات

 

التأمین الثامنة:الخطوة5.6.8

ھيالتياألساسیةالتأمینأنظمةأربعةمنواحدةبسمارك،لنموذجمشابھةالغالبفيھوتركیافياالجتماعيالضماننظام
ویشیرالمتوسط.األبیضالبحرونموذجأوروباشمالنموذج(بیفیریدج)،اللیبرالیةنموذج(بسمارك)،القارينموذج
مجمعفيبھمالخاصةالتأمینلحالةوفقاًالموظفینأجورعلىالمدفوعةاألقساطتحصیلفیھیتمنظامإلىبسماركنموذج

مقدارویختلفمستحقاً.الشیخوخةمعاشیكونعندماإالالمدفوعةاألقساطأساسعلىاالستحقاقاتتقدموالمشترك،
السابق.فيلدیھمكانواالذيالدخلحسبوالمرضوالحوادثالتقاعدحاالتفيالتأمینألصحابتمنحالتياالستحقاقات

تدابیرلدیھالنظامھذاالعام.القطاعفيوالممثلونالعملوأربابالعاملونھيالنظامھذافيالرئیسیةالفاعلةوالجھات
وآلیاتالصارمةالقواعدأنالمؤكدومنالعمل.سوقمرونةیعوقممااللیبرالي،النظاممنأكثرالعملسوقفيتنظیمیة

التفاوض الجماعي قد أصبحت في الزھیة.

نموذجبسمارك.نموذجوكذلكالمتوسطاألبیضالبحرنموذجعناصربعضعلىالتركياالجتماعيالضماننظامیحتوي
االجتماعيالتأمینأقساطأنبمعنىالنموذجھذامعالشبھویحملالقاريالنموذجمنمستمدالمتوسطاألبیضالبحر

مشابھالمتوسطاألبیضالبحرنموذجمنآخرجانبالمستقبل.فياالجتماعيالضمانالستحقاقاتأساساتوفرالمدفوعة
محاولةیتمذلكومعالناس؛منالكثیرالنظامیشملالالسبب،ولھذاالرسمي.غیراالقتصاداتساعھوالتركيللنموذج
التقلیدیةاألسرةمفھوميالنموذجھذاأبرزوقداألسریة.الروابطخاللمنعلیھاالقضاءیتمأنإلىاالجتماعیةالمخاطر
فقدانحالةفيالأمالفوائدتوفرالدولةكانتإذامافيالنظردونأسرھمقبلمنالناسدعمیتموھكذاالزراعي؛والمجتمع

االجتماعیةالمخاطرأواإلیرادات .

منانتقالتحققوقدالتركي.االجتماعيالضماننظامعلىالھیكلیةالتغییراتمنعددإجراءتماإلصالح،ھذاخاللومن
بالتأمینیتعلقفیماوالقواعدالمعاییروحدةیكفلالذيالنظامإلىالمھنیةالفئاتلمختلفالحقوقمختلفیخولالذيالنظام

األبیضالبحرنموذجعناالنحرافإلىالنظام،استدامةضمانإلىتھدفالتيالھیكلیة،التغییراتھذهتؤدولمالتقاعد.على
القاريالنموذج-المتوسط .

إصالح الضمان االجتماعي

المبكر،التقاعدتنفیذمثلمختلفةألسبابالمالیةالمشاكلمنعدداًالتركياالجتماعيالضماننظامواجھتالتسعینات،منذ
البالمساھمة. رھناًوكسبھااألقساطتحصیلمعدالتوانخفاضالدخل،واستبدالالمسجلة،غیرالعمالةمعدالتوارتفاع

االجتماعيالضمانمؤسساتقبلمنالخدماتتوفیرإنالفقر.ضدكافیةضماناتلدیھولیسالسكانجمیعالنظامھذایشمل
إجراءالضروريمنأصبحالموظفین.والتزاماتبحقوقالمتعلقةالمعاییروحدةیعیقمنھجیةغیربطریقةالمختلفة
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تؤثرالتيالرئیسیةالعواملأحدوھوللسكانالشیخوخةومیلالمشاكلھذهكلنتیجةاالجتماعيالضماننظامفيإصالحات
على االستدامة المالیة للنظام.

التنفیذحیز5510رقمالقانوندخلعندما2008عامفيإصالحإجراءتم،االجتماعيالضماننظامھیكلةإعادةلغرض
توفیرفيالمؤسساتبھاقامتالتيالمختلفةوالتطبیقاتالنظامفيمتزایدعجزوجودمثلالبارزةللمشاكلحلولعنللبحث

خدمات الصحة والتأمین.

ومستدامإلیھالوصولویسھل،عادلاجتماعيضماننظامإنشاءفياالجتماعيالضمانإلصالحاألساسيالھدفیتمثل
مالیاً ، ویوفر حمایة أكثر فعالیة من الفقر.

یتألف إصالح الضمان االجتماعي من أربعة عناصر تكمیلیة:

وواقیة وذات جودة لجمیع السكان،التأمین الصحي الشامل الذي یوفر خدمات رعایة صحیة عادلة

مع الجمع بین المدفوعات غیر المساھمة والمزایا االجتماعیة،نظام المعونة الذي یمّكن الجمیع من الحصول على الخدمات

إلى جانب التأمین الصحي،نظام تقاعد واحد یشمل فروع التأمین قصیرة وطویلة األجل

خدمات حدیثة وفعالة.ھیكل مؤسسي جدید یسھل الحیاة الیومیة لمواطنینا من خالل

تمھذه،النظروجھةومنوالنفقات.التقاعدنظامبتعزیزالمتعلقةاللوائحخاصةبصفةاالجتماعيالضمانإصالحویشمل
والمدفوعة،األقساطأیاموعددالمحدَّث،والمعاِملالتقاعدیة،المعاشاتاستبدالمعدلفيالتغییراتمنمجموعةتوخي

التغیراتھذهتأثیرفإناالنتقالیة،الفترةإتمامحتىتتبعتزالالالسابقةالقواعدأنوبماانتقالیة.وفترةالعمر،بارامترات
.2040عامحتىتماماًالقصیرالمدىعلىیُرىأنیمكنالاالجتماعيالضمانعجزعلىالمحوریة

فيالعیوبإزالةعنفضالًالتأمین،أصحابإلىالمقدمةالخدماتزیادةإلىاآلنحتىأنِظمتالتياإلصالحاتوتھدف
یتمكنحتىسواءحدعلىوالتقاعدالصحةمجالفيمختلفةلوائحوضعتالسیاق،ھذاوفياالجتماعي.الضماننظام

حصوللتیسیرالتنفیذموضعالتنفیذعملیاتمنعددُوضعوقدوقت.أقصرفيالخدماتعلىالحصولمنالتأمینحاملو
ذات الصلة التي تتطلب انتظاراً طویالً على اإلنترنت.أصحاب التأمین على خدمات المستشفیات، وبدأ العمل باإلجراءات

الذيالنظامتُركفقدالسبب،ولھذاالمحلیة.المستویاتعلىالخدماتتوفیرھوالناسنحوموجھنظامفيالرئیسيوالھدف
التأمینأصحابتمكینبھدفالمناطقمنالعدیدفياالجتماعيللضمانمراكزبناءتمكماالمركز،منالخدماتفیھتقدم

على المستویات المحلیة من تلقي الخدمات بسھولة.

تمویل الضمان االجتماعي

والدولةالعملوأصحابالعمالمنتحصیلھایتمالتياالشتراكاتأواألقساطخاللمنعموماًاالجتماعيالضمانویمول
في جمیع أنحاء العالم.

ھناك طریقتان التباعھما في تمویل نظام الضمان االجتماعي:

طریقة الرسملة أو االدخار (إدارة الصنادیق)

أسلوب الدفع أوال بأول (تخصیص) 

االجتماعي في تركیا.یتم استخدام طریقة الدفع أوال بأول لتمویل نظام الضمان

والتأمینالبطالةتأمیناألجل؛والقّصرالطویلللتأمیناألقساطتحصیلیتمالتركي،االجتماعيالضماننظاموبموجب
مناالجتماعيالضمانعالوةتحصیلیتمالوطني،االقتصادعلىالمبكرالتقاعدآثارتقلیلأجلمنالشامل.الصحي

المتقاعدین الذین یستمرون في العمل بعد التقاعد.
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ویبین الجدول التالي فروع التأمین ومعدل األقساط المدفوعة في إطار ھذه الفروع:

األفراد لدفع األقساط

األفراد الذین یدفعون أقساط تختلف حسب حالة حاملي التأمین:

العاملینلألفرادالبطالةضدالتأمینوأقساطالشامل،الصحيوالتأمیناألجل،والقّصرالطویلالتأمینالعملأصحابیدفع
علىالمحصلةاألقساطمعدلیعادلالذيالمبلغخصمطریقعناالجتماعيالضمانمؤسسةإلى(العمال)الخدمةعقودفي

یدفعھ أصحاب العمل.إجمالي الدخل من أجور العمال وإضافة مبلغ القسط الذي

الشاملالصحيالتأمینوأقساطاألجلوالقّصرالطویلالتأمینأقساطذاتھا،حدفياالجتماعي،الضمانلمؤسسةوتدفع
لألفراد العاملین على أساس أسماء وحسابات (أصحاب العمل).

إلىالمدنیةالخدمةلموظفيالشاملالصحيالتأمینوأقساطاألجلالطویلالتأمینفیھا،یعملونالتيالعامة،المؤسسةوتدفع
مرتبمناإلیراداتمجموععلىالمحصلةاألقساطمعدلیعادلالذيالمبلغبخصموذلكاالجتماعي،الضمانمؤسسة

الموظف المدني وإضافة مبلغ القسط الذي تدفعھ المؤسسة.

االجتماعيالضمانمؤسسةإلىاالختیاريالتأمینألصحابالشاملالصحيوالتأمیناألجلالطویلالتأمینأقساطوتدفع
بأنفسھم.

البشریةالمواردإدارةالتاسعة:الخطوة5.6.9

الذيالعملصاحبحجمعنالنظربغض،تقریبًاالموظفینجمیععلىالعملتشریعاتتنطبق،التركيالقانونبموجب
ھيالتوظیفبمسائلالمتعلقةاألخرىالھامةالتشریعاتتركیا.فيالعملتشریعاتأھممنالعملقانونیعتبرفیھ.یعملون

والسالمةالصحةقانون)2(،الخدمةإنھاءمدفوعاتتنظمالتي1475رقمالقانونمن14المادةأحكام)1(یلي:كما
عنفصالًالتركيااللتزامقانونیتضمن،ذلكعلىعالوةالمفاوضة.اتفاقیاتوالجماعیةالعمالیةالنقابات)3(و،العمالیة

المعنیة.التي ال یعالج فیھا التشریع المذكور أعاله المسألةاتفاقیات العمل ، والتي ستكون قابلة للتطبیق في الحاالت

اتفاق عمل

الرئیسيالھدفالتركي.القانونبموجباألخرىالخاصةاالتفاقیاتعنمختلفبشكلالعملاتفاقیاتمعالتعاملیتم
تحقیقضمانأجلمنالعمل.وصاحبالموظفبیناالجتماعيالتوازنعلىوالحفاظالموظفحمایةھوالعملالتفاقیات

تغییرھاأواستبعادھایمكنوالإلزامیةالعملقانونبموجبللموظفینالممنوحةالقانونیةوالمزایاالحقوقفإن،األھدافھذه
للموظفینالممنوحةالقانونیةوالمزایاالحقوقتعززالتيالتعاقدیةبالترتیباتیُسمح،ذلكومعالموظف.حسابعلىتعاقدیًا

لمالتيالحاالتباستثناءأكثر.أوسنةلمدةالعملعالقةمدةكانتإذامكتوباتفاقتنفیذالضروريمنالعمل.قانونبموجب
تحتويمكتوبةوثیقةتقدیم،التوظیفبدءبعدشھرینیتجاوزالموعدفي،العملصاحبعلىیجب،العقدتنفیذفیھایتم

،اإلضافیةوالرواتبوالمكافآت،األسبوعیةأوالیومیةالعملوساعات،العملبظروفتتعلقوخاصةعامةشروطعلى
یتمقد،ذلكخالفاالتفاقیة.إنھاءعندبھاالوفاءوالموظفالعملصاحبمنكلعلىیتعینالتيواألحكام،الدفعوشروط

الفإنھا،مكتوبةالعملاتفاقیاتتكنلمإذامكتوب.اتفاقدونیعملموظفلكلالعملصاحبعلىمالیةغرامةفرض
إن،العامةالعملشروطوتوضحتوقیعھتحملوثیقةالعملصاحبمنیطلبأنللموظفیجوز،ذلكومع؛ساریةتزال

وجدت ، الخاصة في أي وقت.

 اتفاقیات توظیف المحددة /غیرالمحددة المدة

العملصاحببینالعملاتفاقیةاعتبارسیتممحددة.غیرأومحددةلفترةالعملاتفاقیاتإبرامیمكن،التركيالقانونبموجب
الشروط التالیة موجوًدا:والموظف لمدة محددة إذا تم إبرامھا كتابةً وكان أي من
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)i(محددة،لمدةالعملمنانتھىقدكانإذا)ii(أومعینة،مھمةإنجازمثلموضوعيشرطعلىیتوقفالمصطلحكانإذا
)iii(الحالةباستثناءمرة،منأكثرالمدةالمحددالعملاتفاقتجدیدیمكنوالمعین.ھدفإلنجازخاضعةمدتھاكانتإذا

ألجلعملاتفاقیعتبرفإنھأعاله،المذكورةالشروطالعملاتفاقیستوفلمإذاالتجدید.یبررماديسببفیھایوجدالتي
غیر مسمى.

أوجزئيبدوامیعملالموظفكانإذاماعلىالتوظیفاتفاقیاتتنصأنیمكنكاملبدوامالتوظیفاتفاقیات-جزئيبدوام
تعتبرالعملاتفاقیةفإن،كاملبدوامالعملساعاتمنبكثیرأقلللموظفاألسبوعیةالعملساعاتكانتإذاكامل.بدوام

العملشروطاستیفاءتمإذاالمدةمحددأومسمىغیرألجلجزئيبدوامالعملیكونأنیمكنجزئي.بدوامتوظیفاتفاقیة
المحددة المدة المشار إلیھا في القسم أعاله.

للمزید من المعلومات:

https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/lists/investpublications/legal-guide
-to-investing-in-turkey.pdf 

التجاریة الماركاتواالختراعبراءاتالعاشرة:الخطوة5.6.10

الصناعةأنیضمنبماالصناعیةالملكیةلحقوقالنطاقواسعواستخدامفعالةحمایةالتركيالبراءاتمعھدیوفر
الملكیةعالمفيرائدةمؤسسةلتكونجاھدةتسعىوھيالعالمیة.المنافسةفيرائداًدوراًتلعبالتركیةوالتكنولوجیا

الصناعیة.

بعثة

والنماذج الصناعیة وغیرھا من حقوق الملكیة الصناعیة.* توفیر حمایة فعالة للبراءات والعالمات التجاریة والرسوم

خالل تشجیع اإلبداع واالبتكار.* المساھمة في تنمیة االقتصاد التركي والتكنولوجیا من

أنحاء البالد والتعاون مع القطاعات ذات الصلة.* نشر الوعي والمعرفة بحقوق الملكیة الصناعیة في جمیع

تعزیزخاللمنالصناعیةللملكیةفعالنظاملتشكیلعالیة،جودةوذاتالمناسبالوقتفيللعمالء،موجھةخدمةتقدیم*
البنیة التحتیة القانونیة والتقنیة والبشریة.

مصالح وتنمیة االقتصاد التركي.* تمثیل تركیا على المنابر الدولیة وتعزیز التعاون لحمایة

حسبالفرنسیة)أواأللمانیةأو(اإلنكلیزیةلھاترجمةتقدیمویجبالتركیةباللغةالوطنیةالبراءاتطلباتإیداععادةوینبغي
الفرنسیةأواأللمانیةأواإلنجلیزیةباللغاتالوطنيالبراءةطلبإیداعأیضاًیمكنذلك،ومعالبحث.طلبعندالبحثسلطة

في غضون شھر واحد.شریطة دفع رسوم إضافیة مقابل تقدیم الترجمة باللغة التركیة

متطلبات طلب البراءة الوطني في تركیا

المتطلبات األساسیة التي ینص علیھا القانون:یجب على المتقدمین تقدیم البنود التالیة من أجل تلبیة

- التماس تقدیم طلب تقدیم طلب وطني،

- وصف لالختراع،
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- واحد أو أكثر من المطالبات،

- أي مسحوبات مشار إلیھا في الوصف أو المطالبات،

- مجردة،

- دفع الرسوم الرسمیة.

الرسوم الرسمیة

تُدفع رسوم لجھة االمتحان المختصة.

ذلك،ومعخاصة.خصوماتتنطبقالبحث،سلطةمثلأیضاالطلبلنفستصرفتالتيالفحصسلطةالطلبمقدماختارإذا
ال یلزم أن تكون سلطات البحث والفحص ھي نفسھا بالضرورة.

الردإلىالطلبمقدمیُدعىثمسلبیًا.رأیًااألولالفحصتقریرتضمنإذاالفحص""دوراتالتركيالبراءاتمعھدیطبق
یزالالالثانياالمتحانتقریركانوإذاالثانیة).(الدورةأخرىمرةاالمتحانرسومودفعاألولاالمتحانتقریرعلى

علىللتغلبتُعطىاألخیرة،الفرصةالواقعفيوھيثالثة،فرصةفإنالبراءة،بقابلیةیتعلقفیماسلبیارأیایتضمن
لموإذاالثالثة).(الدورةأخرىمرةاالمتحانرسومدفعإلىالطلبمقدمیحتاجحیثالسلبيالتقریرفيالواردةاالعتراضات

تقاریرأشارتوإذاالمطاف.نھایةفيالطلبیُرفضالمطالبات،مجموعةفيمطالبةبأيالثالثالفحصتقریریسمح
أساسعلىمنحھاإلىالطلبتقدیمفيالطلبیمضيأنیجوزللبراءة،قابلةأنھاعلىاألقلعلىواحدةمطالبةإلىالفحص

المطالبات المسموح بھا.

منأعالهالمذكورةالمنحةرسومدفعإلىالطلبمقدمدعوةیتم،TPIقبلمنبھالمسموحالطلبعلىالعثوریتمأنبمجرد
السنةمنتجدیدلرسومالتركیةالبراءاتطلباتتخضعالرسمیة.النشرةفيالشيءنفسونشرمنحفيقدماالمضيأجل

یتضمنالذيالشھرمنالیومنفسفيالتجدیدرسومتستحقوالطلب.إیداعتاریخمناحتسابھایتمالحقةسنةوكلالثانیة
إضافیةفترةغضونفيالتجدیدھذاسدادیمكنفإنھبذلك،الطلبمقدمیقملموإذاالوطني.البراءةطلبإیداعتاریخذكرى

مدتھا ستة أشھر مع رسوم إضافیة.

الحقوق.إعادةبطلبإالعالجھایمكنالالتيالحقوقفقدانإلىاإلضافیة6الـاألشھرخاللالتجدیدرسومدفععدمویؤدي
كلالطلبمقدمقضىوقدمتوقعةغیرأسبابعنناجًماالفشلسببیكونبحیثالواجبة""العنایةمعیاربدقةTPIتطبق

جھد ممكن لعدم التسبب في أي خسارة للحقوق.

استئناف

أنغیراالستئناف.مجلسمننوعاًبوصفھاوالتقییمالنظرإعادةمجلسعلىالبراءاتمعھدقراراتعرضعادةًویمكن
ولذلك،الفحص.تقاریرنتائجعنعموماتحیدالبراءة،علىالحصولإمكانیةمثلموضوعیةبمسائلالمتعلقةالقرارات
الطعنویمكنالمنح.إجراءفيإجرائيانتھاكحدثقدكانإذامامثلاإلجرائیةالمسائلمعظمھفيالمجلسھذایستعرض

الفكریة في أنقرة.في قرارات ھذا المجلس أمام المحاكم المتخصصة للملكیة

االعتراضات/ومالحظة طرف ثالث

ألطرافیجوزمنح،بعدماوكإجراءمنحھا.بعدتركیافيالممنوحةالبراءاتبمعارضةالحاليالبراءاتقانونیسمحال
المعنیة أمام المحاكم المختصة.ثالثة أن تشرع في رفع دعوى قضائیة تطلب فیھا بطالن البراءة

فيالمودعةالمالحظاتفإن،لذلكالمنح.إجراءاتمنمعینةنقاطفيإالالثالثالطرفبمالحظاتیُسمحال،ذلكومع
نقاط زمنیة أخرى من اإلجراء لیس لھا أي تأثیر على اإلطالق.
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لنالرسمیة.الجریدةفيالبحثتقریرنشربعدأشھرستةغضونفيالمالحظاتتقدیمیمكنأنھھياألولىالزمنیةالنقطة
ھیئةأنلمجردالمختصة)االمتحاناتھیئةولغةالتركیة(أيبلغتینالمالحظاتتقدیمیتملمإذاجوھريتأثیرلھذایكون

بمثابةاعتبارھاویمكنالمالحظاتفيالطلبمقدمینظرقدالمالحظات.تفسیرعلىقادرةتكونأنیجباألجنبیةالفحص
السابقةالتقنیةالحالةمالءمةعلىاعتماًداالطلبسحبحتىأوالمطالباتنطاقلتقییدالمذكورالطلبمقدمیدفعتحذیر

المذكورة.

فيالطلبھذانشریتمفحصھا.یتملماختراعبراءةوطلبالمالحظاتلتجاھلفرصةأیًضاالطلبمقدملدى،ذلكومع
بلغتینمالحظاتھمبتقدیمقم،الطلبھذاجانبوإلى،الطلبفحصلطلبثالثةألطرافالفرصةیتیحمماالرسمیةالجریدة

یجبوبالتاليالثالثةاألطرافقبلمنالفحصطلبتقدیمیتم،لوحظكماالمختصة).االمتحاناتسلطةولغةالتركیة(أي
،الالحقةالمراحلفيالمالحظاتلتقدیمأخرىفرصةتوجدالأنھاالعتبارفيیؤخذأنیجبالصلة.ذاتالرسومدفععلیھم

كما ھو الحال في إجراء الفحص.

الفصل السادس النصائح و الحیل

حد كونھا شركة ناشئة’‘إنشاء عمل تجاري ناجح ال یتعلق فقط بنقل الفكرة إلى

‘لو كان األمر سھال لفعلھ الجمیع’

أنھصدقحق."علىفأنتذلك،تستطیعالأنكتعتقدأوذلك،تستطیعأنكتعتقدكنت"سواءالشھیر،فوردھنريقالكما
المؤسسألیس،رایانأشارفقط.األعذارستجدتفعل،لمإذاالمختلفة.العقباتعلىللتغلبطرقًاوستجدالنجاح،یمكنك

بھانفسكوذّكرأھدافًاحددتحقیقھا.علىتعملأنكیضمنیومكلاالعتبارفيالھدفوضعأنإلى،iContactلـالمشارك
كل یوم.

الولكناألعمال،لرائدرائعةنعمةمرشدوجودیعدبالفعل.أھدافھمحققواالذینأولئكمنالتعلمالنجاحیعنيماغالبًا
لروادوالحیلالنصائحفإلیكبعد،التجاریةاألعمالفيالشخصيمدربكتجدلمإذاشخصیًا.علیھالعثورشخصكلیستطیع
الشبابالمھاجریناألعمالروادمنالكثیرمعYMEمشروعشركاءعمللقدالبدء.علىلمساعدتكالشباباألعمال
المھاجریناألعمالروادقبلمنالمنتجھذاإنتاجتمالمتحركة.الرسومخاللمنوالحیلالنصائحإنتاجأیًضامنھموطلبنا
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نصائح10الفیدیو شرحی یوتیوبعبرالشبابالمھاجریناألعماللرجالالشبابالمھاجریناألعمالروادمعالشباب
.وحیل في دقیقة واحدة! أدناه في النص أیًضا

الشباباألعماللروادحیلونصائحعشر٦.١

نفسكتحدى٦.١.١

ریتشاردیقولمبتكًرا.تكونأنفيراحتكمنطقةفيالعیشیساعدكلنجدیدة.أشیاءوتتعلمیومكلنفسكتدفعأنعلیك
المزیدتعلمیمكنھحیثطویل،جامعيتعلیموكأنھاالحیاةمعیتعاملنفسھ.تحديفياالستمرارھودافعھأكبرإنبرانسون

كل یوم. انت تستطیع ایضا!

نفسكمعصادقاكن٦.١.٢

أنتالتياألشیاءتفعلأنعلیكالحیاة،فيبالرضاتشعرلكياألرباح.منالكثیرسیجلبأنھلمجردتجاریًامشروًعاتبدأال
للشعورالوحیدةالطریقةأنإلىجوبزستیفأشارالوقت.منالكثیرتستغرقشركةإدارةأنفيشكھناكلیسلھا.متحمس

ھوایتك إلى عمل تجاري ال یبدو بھذا السوء، ألیس كذلك؟بالرضا في حیاتك ھي القیام بعمل تؤمن بھ حقًا. تحویل

المخاطرتحمل٦.١.٣

محفوفةقراراتوتتخذتحسبأنعلیكناجًحا،تكونلكيالمدروسة.المخاطرتأخذأنعلیكنفسك،تحديمثلتماًما
الفشل،علىیندملنأنھمعرفةفيساعدإنھبیزوسجیفقالبالفعل.ذلكنفعللمماجھودنانتیجةأبًدانعرفالبالمخاطر.

لكنھ سیندم على عدم المحاولة.

تریدهلمارؤیةلدیكلتكن٦.١.٤

الرحلةطولعلىمفاجئةتغییراتإلجراءمستعًداكنلكنمتابعتھ.منتتمكنحتىتحقیقھتریدلماواضحةرؤیةلدیكلتكن
Davidالتنفیذيوالرئیسالمؤسسیشیرمخططة.كانتكمابالضبطتسیرالاألمورألن KarpلشركةTumblr،إلى

إنشائھ. حافظ على رؤیتك واضحة في جمیع األوقاتأن رائد األعمال ھو شخص لدیھ رؤیة لشيء ما ورغبة في

المناسبیناألشخاصعنابحث٦.١.٥

متحفًزاذلكسیبقیكرؤیتك.نفسبالضرورةلیسولكنالرؤیةنفسیشاركونكأشخاًصایلھمونك،أشخاًصاتجدأنعلیك
،LinkedInلـالمشاركالمؤسسھوفمان،ریدأشارتصبح.منھومعھأنتمناإلبداعیة.عملیتكفيأیًضاوسیساعدك

الذین ھم بالفعل بالطریقة التي ترید أن تكون علیھا.إلى أن أسرع طریقة لتغییر نفسك ھي التسكع مع األشخاص
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تحرك٦.١.٦

أفضلحقیقةأصبحتالتيجیدةلیستوالفكرةأبًدا.تتحققلنفإنھاذلك،فيجھًداتبذللمإذاولكنفكرةأفضللدیكیكونقد
ذاتدیزنيوالتقالالعمل.خاللمنإالیأتيالالنجاحلكنالعظیمة،باألفكارمليءالعالمذھنك.فيستبقىرائعةفكرةمن

في الفعل. ھذا صحیح بالنسبة لنجاحك أیًضا.مرة إن أسھل طریقة للبدء ھي التوقف عن الكالم والبدء

ثابتاكن٦.١.٧

منفتعلماألولى،المرةفيتنجحلمإذاقدًما.والمضيمتحمًساتبقىأنعلیكولكنأبًدا،یرامماعلىاألمورتسیرلن
بحكمة،جوبزستیفقالكمامبتدئین.األیاممنیومفيالجمیعوكانالفور،علىأحدینجحالمختلفًا.نھًجاوجربأخطائك

فيالوقتاستثمارمنتخفالطویالً."وقتًاتستغرقوضحاھاعشیةبینالنجاحاتمعظمفإنكثب،عننظرت"إذا
شركتك.

بأبحاثقم٦.١.٨

یجبالتيواألخالقیةالقانونیةاألمورعنذلكمنواألھمالسوقفرععنشاملببحثتقومأنعلیكالخاص،عملكبدءقبل
األشخاصمنالكثیررأیتلوحتىتفھمھا،الألعابًاتلعب"المرة،ذات،Zapposمؤسسھسیھ،تونيقالاتباعھا.علیك

عملك ھو مفتاح النجاح.اآلخرین یجنون المال منھا." إن الفھم الحقیقي لمجال

بحكمةأموالكأنفق٦.١.٩

تنفقمامنبینةعلىتكونوأنأموالكإدارةكیفیةتتعلمأنعلیكالفور.علىالربحیأتيالاألرجحعلىناشئة،كشركة
تنفقأنالسھلمنبحكمة.إنفاقھاعلىاحرصأفضل.بعملستقومأنكیعنيالفاخرمكتباستئجارأنتذكرعلیھ.أموالك

مبكر جًدا.الكثیر على األشیاء الحمقاء وینفد رأس المال في وقت

عمالئكإلىاستمع٦.١.١٠

لذالكالخطى،سریععالمفينعیشنحنلذلك.وفقًاخدماتكبتحسینوقمالعمالءمنتتلقاھاالتيالتعلیقاتاالعتباربعینخذ
مفاتیحھكأحدعمیلكبمعرفة،Wendy’sمؤسستوماس،دیفاستشھدالسوق.مواكبةأجلمنضروریةالتغییراتفإن

شخص آخر، وستتمكن من تقدیم الحلول التي یحتاجونھا.الثالثة للنجاح. تعرف على من تخدمھم بشكل أفضل من أي

الناجحونالشباباألعمالرواد٦.٢

روادیكونواألنمیًالأكثرالمھاجرینأن2016عامفي)GEM(األعماللریادةالعالميالمرصدأجراھادراسةوجدت
جدیدتحلیلأفادذلك،علىعالوةالواقع.فيأضعافثالثة...المتحدةالمملكةفيونشأواولدواالذیناألشخاصمناألعمال
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وShazamمثلأكثر)أودوالرملیار1(بقیمةالمتحدةالمملكةفيیونیكورنشركات10أكبربینمنأنھZirraمن
Funding Circle،مناألولالجیلفيولدطفلأواألقلعلىواحدمھاجرھناكشركات10أصلمنتسعةفي

المھاجرین في الفریق التأسیسي.

المھاجرینمنكبیًراعدًداھناكأنالخاصةStartups.co.ukتغطیةتُظھروالتحلیالت،الدراساتعنالنظربغض
خلقودعمتاالقتصاديالنمودفعتالتياألعمالوبناءلتأسیسالمتحدةالمملكةإلىانتقلواالذینیصدقالبشكلالملھمین

فرص العمل.

شركةأسسالذيالھنديالمھاجرأغراوال،راجیشلندنعمدةنائبمثلاألعمالرجالنجاحتتبعناالسابقة،السنواتفي
RationalFXالمولداألسترالیةنافاروألیسیاجانبإلى،2005عامفيإسترلینيجنیھملیار1.3بقیمةاألجنبیةللصرافة

الجنیھات.مالیینقیمتھتبلغSkimlinksلھاالتابعةالتسویقووكالة

لكن ماذا عن مؤسسي الشركات الناشئة؟

Londonمؤسسعنلمحةحددناالماضي،الشھرفي Junkإلىقدومھعنالمثیرةقصتھوشاركناراثنایاكيھارشا
اإلنجلیزیةاللغةتعلمسیداومكاناإلنجلیزیة.باللغةالتحدثعلىقادًرایكنولمعاًما18عمرهكانعندماالمتحدةالمملكة
وھوأشخاص10اآلنبھیعملمشروًعابدأحیاتھ،مدخراتمنفقطإسترلینیًاجنیھًا160وبفضل-نفسھعلم-بطالقة

على الھدف للوصول إلى ملیون جنیھ إسترلیني.

یقربماستة.كلمنواحدأي،٪16إلىمئویةبنسبةالماضيالعامھولندافيیولدوالمالذیناألعمالروادنسبةارتفعت
منالعدیدیوجدوالبناء.واللوجستیاتالضیافةصناعاتفيأعماللدیھممعظمھمھولندا.فيیولدوالمالمبتدئینربعمن

ھولندا وفلیفوالند.رواد األعمال المھاجرین المبتدئین في مقاطعات شمال وجنوب

أبرزھولندا.فيیولدلممبتدئینخمسةكلمنواحًداأن2015لعامالھولندیةالتجارةغرفةعنالصادرةاألرقامتُظھر
القیمةتقریریُظھرلھولندا.ضررأيتسببالالمھاجرةاألعمالریادةوالعراق.سوریامناألعمالروادالناھضون:
تبلغالمزعومین.األعمالروادھؤالءشركاتفيیعملونشخصألف600منأكثرأنالعرقیةاألعماللریادةاالقتصادیة

یورو.ملیار37منأكثرالشركاتلھذهاإلجمالیةالمضافةالقیمة

إلىالصومالمنفرالذيمونيعمرعنھذاiFlyمجلةالفیدیومقطعشاھدناجح:شابھولنديأعمالرائدعلىمثال
وھولندا،فيالحقائبمصمميأشھرأحدھوعاما،18بعداآلن،فقط.عمرهمنالتاسعةفيكانعندماإخوتھمعھولندا

سلسلةلتصمیم،KLMمعشراكةعمرمشاریعأحدثأحدیتضمنالعالم.أنحاءكلفيیدویاالمصنوعةمنتجاتھتباع
السابق.KLMزيمنالمتنوعةالحقائبمنمحدودة

Hienھوآخرناجحأعمالرائد Kieu.مدیریرويKieu EngineeringمنSprang-Capelleفیتنامغادركیف
المھاجرینمنقلیلعددمنأحداكانكیفعمره.منعشرةالرابعةفيصبیًاكانعندماوالدیھمدخراتمعقاربمتنعلى

تلكفيمدرسبھآمنوكیفھولندیة.بكلمةحتىالتحدثدونLTSذھببرابانت.فيقریةفيالمطافبھمانتھىالذین
كانالصغیر."ھینسیكون.كانھومھندسین؟سیكونونمنكممنتعرفونھلالفصل:سألأبًدا.ذلكأنسى"لنالمدرسة.

Kieuمع1998عامفيالصغیر"ھوین"ھذابدأhtsوmtsوltsوبعدحق.علىالمعلم Engineering.نمتلنفسھ
اآلالت.لبناءالمنتجاتتطویرفيمتخصصةوھيوفیتنام،ھولندافيموظفًاسبعینتضمكبیرةشركةإلىاآلنالشركةھذه
TataوNedtrainمثلعمالءمع SteelوPhilips.رائداً.كانسنوات،عشرمنأكثرمنذفیتنامفيفرعھافتتحعندما

ألنفسنا،فقطلیسالعمالة.كثیفةCADرسمنعملولكنلإلنتاج،خارجیةبمصادرنستعینالنحنتماًما.جدیًداشیئًاھذا"كان
یمنحوھذاھولندا.فيالمعرفة"تبقىكیو.یقولثمارھا،تؤتياآلنبدأتلكنھاإیمانیة،قفزةكانتلقدلعمالئنا."أیًضاولكن

على سبیل المثال."عمالئنا مزیًدا من الوقت لالبتكار، وھو أمر جید لھولندا،
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أعمال؟رائدتصبحكیفعنحیلونصائحعشر٦.٣

بالشغفمدفوعةعملكفكرتتكونأنیجب٦.٣.١

العملبھذااھتمامككانإذاماومعرفةفكرتكتقییمعلیكیجبالقائمة.رأسعلىالناشئةشركتكتجاهشغفكیكونأنیجب
الوحیدالعاملھوشغفكوسیكونوھبوطصعودھناكسیكونألنھمھم؟ھذالماذابھ.االلتزامیمكنكبحیثیكفيبماقویًا

الذي یمنحك العزم على االستمرار.

حالعملكفكرةتكونأنیجب٦.٣.٢

كسباألسھلمنعملك.سیحلفیماتفكرأنیجبالفوائد،فيبالتفكیرفكرتكتبدأالمشكلة.یحلتجارينشاطبإنشاءقم
ھوماأوسعیدغیریجعلكفیمافكرمعینة.مكانةأوسوقفيفجوةعملكیمألأنیجبمشكلة.عملكیحلعندماالعمالء

إلحدىحالیقدمتجاریاعمالابدأولدیك،معینةحاجةتحقیقأجلمنمفقودةأنھاتعتقدزلتماالتيالمنتج/الخدمة
مشاكلك/احتیاجاتك

128



المستھدفالسوقفھموتحدیدعلیكیجب٦.٣.٣

فيبالفعلموجودھوعمامنافسیك،عنیمیزكشيءوجودھوالنجاح،مفتاحوھوتجاري،عملبدءعنداألساسيالعامل
أبحاثدراساتتعدنوعھ.منفریدشيءتقدیمعلىقدرتكخاللمنكبیر،حدإلىفشلك،أونجاحكتحدیدسیتمالسوق.
العملقراراتتشكیلفيضروریًاأمًرااالعتبارفيالعمالءمالحظاتألخذمدروسةسیاسةمعالمتعاونةالشاملةالسوق

أبحاثمنأساسيجزءكبیرة.تنافسیةمزایاتقدیمعلىالقدرةلدیھاالسوقفيالجیدةالبحوثإنللتنفیذ.قابلةرؤىعلىبناًء
مالحظاتتعدذلك.إلىومااإلنفاق،وعاداتالقوة،وكسبواھتماماتھم،لعمالئك،السكانیةالخصائصمعرفةھوالسوق

یوفرواأنیستطیعونألنھممنتجاتك/خدماتكعنالعمالءیقولھماإلىاالستماعإلىبحاجةفأنتأیًضا،جًدامھمةالعمالء
بالمنتج/الخدمة الداخلیة.لك معلومات أساسیة عن عملیات البحث والتطویر الخاصة
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منظمةعملخطةإعدادعلیكیجب٦.٣.٤

ینصحبدقة.عملكمشروعتصفأنویجبومحددةموجزةأیضا)الرابعالفصلإلى(انظرعملكخطةتكونأنیجب
خطةأناعتباركفيتضعأنیجباستشاري.إلىالوصولفحاولمساعدة،إلىبحاجةكنتإذارؤیتك.فھيبنفسكبكتابتھا

لتغییرمستعًداكنمحتملة.مالیةمؤسسةإلىفكرتكالوثیقةھذهتبیعأنیجبالمحاسبة،وثیقةمجردمنأكثرھيالعمل
التركیزفياالستمرارعلىسیساعدكالخطةھذهمثلوجودولكنومنافسیك،عمالئكعنالمزیدوتعلمتقدمكمعخطتك

والسیر في االتجاه الصحیح.

تجاريعمللبدءالقانونیةالمتطلباتتعرفأنیجب٦.٣.٥

للعقوباتیمكنحیثمھًماأمًراالحكومیةاللوائحاتباعیعدالتجاریة.األعمالافتتاحمعتأتيالتيالقواعدفھمجًداالمھممن
التجاریةاألنشطةتنظمالتيالقوانینتتراوح.أیضا)الخامسالفصلإلىانظر(عملكعلىكبیرةتشغیلیةتكالیفتفرضأن
تدیره،الذيالعملنوععلىاعتماًدامعینةضرائبتختلفأنیمكنتسجیلھا.أوشركتكدمجإلىمحاسبةنظامإنشاءمن

صاحببینالعالقاتبلدكلینظمآخر.إلىتجارينشاطمنالضریبیةالتزاماتكتختلفأنالمرجحمنالنحو،ھذاوعلى
ماوعادةالتباین،بعضمعالمجال،ھذافيخاصبشكلصارمةالقوانینتكونماوعادةمختلفة،بدرجاتوالموظفالعمل
فياألخذمعاألغذیة.تجھیزأوالصناعياإلنتاجمثلاألنشطةمنمعینةمجاالتفيموجودةصرامة،أكثربمتطلباتتتعلق

مشورة الخبراء في ھذا المجال.االعتبار جمیع الجوانب ذات الصلة، یوصى بالحصول على
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عملكلفكرةالتمویلتأمینعلیكیجب٦.٣.٦

منكثیرفيواألصدقاء.العائلةمدخراتإلىباإلضافةمؤسسیھا،مدخراتخاللمنالناشئةالشركاتمعظمتمویلیتم
المساعدة،صنادیقأوالخاص،القطاعمنالمستثمرینمثل:خارجيمالرأساستثمارعنالبحثالضروريمنالحاالت،

قبلوتوثیقأولیةبحوثبإجراءبشدةیُنصحاالجتماعي.االقتصادتمویلوكاالتأواالستثماري،المالرأسصنادیقأو
االستثمارقروضأواالستثماريالمالرأسالحصر،الالمثالسبیلعلىذلك،فيبماالخارجي،االستثمارتأمینمحاولة

الصغیرة.

تتمكنحتىشاملةتطویروأعمالخطةشاملةخطةإلىإضافةمكثفةبیاناتالبنوكتتطلبسوفالخصوص،وجھعلىو
بكالخاصالتمویلطلبتقییممن

عملك.تنمیةعلىتعملأنوصغیرنطاقعلىتبدأأنیجب٦.٣.٧

العملھذابدءمحاولةالمستحسنفمنتجاري،عملبدءفيالمخاطرةخاللمنأعمالرائدتصبحأنتعریفتمإذاحتى
وعًدایظھرماوتعدیلجید،بشكلیعملماعلىتبنيأنیجببخطوة.خطوةعملكوتنمیةبناءومحاولةصغیرنطاقعلى

إلىأوأخرىمدینةإلىوتوسیعھتطویرهیمكنكصغیر،نطاقعلىناجًحاعملكیصبحعندماالفاشلة.المشروعاتوتجاھل
تتخذھا.البلد بأكملھ، وال تتوقف عن العمل والتخطیط لكل خطوة

131



راحةفتراتتأخذأنیجب٦.٣.٨

العملعنبعیدووقتالراحةمنكبیرقدرإلىالجمیعیحتاجالراحة.فيوالبدءالعملعنالتوقفوقتمعرفةجًداالمھممن
مفیدراحةفتراتأخذنفسك.تسرعأنعلیكلذلكوضحاھا،عشیةبینیحدثالالنجاحوالتحدیث.التعیینإعادةأجلمن

مسافةمنللتفكیرالوقتیمنحكذلك.تحددالمعلوماتدعبالتنفس،لكیسمحاإلرھاق.منحمایتكجانبإلىعدیدةألسباب
فيالزمنيالجدولخططإجازة.فيالذھابأوعطلةیومالستخدامبالتعبتشعرحتىتنتظرالبالفعل.إنجازهتمفیمامعینة
بالفعلكنتإذاالصعوباتتظھرعندماتستسلمأنالمرجحمنلذلكأضعف،قراراتالمرھقوناألشخاصیتخذمبكر.وقت

بك من وقت آلخر.مرھقًا. لذلك، یجب علیك إعادة شحن البطاریات الخاصة

تخاطرأنبجب٦.٣.٩

وأحیانًاالمحسوبةوالمخاطروالبردالمخاطرةمنیولدالنجاحأنناجحأعمالرائدأيیعرفالعمل.منجزءالمخاطرة
بعضتأخذأنیجبالتجاري،نشاطكأثناءلذلك،مخاطرة.یمثلأعمالرائدوتصبحوظیفتكتركحتى"المھملة".المخاطر

التيالمخاطرأنإلىاالنتباهیجبذلك،منالرغمعلىمبدًعا.تكونوأنجدیدة،مناھجتجربأنویجبالمخاطر،
الذینألولئكبالنسبةحدسك.إلىواستمعوالسلبیات،اإلیجابیاتفيوفكرجیًدا،فیھافكرجًدا.كبیرةتكوناللھاتتعرض

الفشلُوصفوقدتفشل،سوفاألحوال،أسوأفيلھا.یتعرضونالتيالمخاطرعنتعوضماعادةالمكافأةفإنینجحون،
الجید بأنھ نجاح في تمویھ. ال تستسلم!
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أخطائكمنتتعلمأنیجب٦.٣.١٠

ریادةفيإخفاقاتكمنالتعلمفيالفشلھوالعملفيخطأأوفشلأكبرعملك.فيوالنموللتعلمكفرصةالفشلترىأنیجب
ذلكوافعلنفسك،استجمعالنجاح.عنالمزیدتعلمتكلمافشلوا،الذینمثلكاألعمالرواددرستأوفشلتكلمااألعمال.

منالنوعھذایكونقداألحیان،بعضفيإلیك.تصلأخطائكتدعالأفضل.بشكلذلكتفعلأنحاوللكنجدید،من
أعمال أكثر نجاًحا.االنتكاس ھو أفضل شيء حدث لك على اإلطالق، وتصبح رائد

األعمالتخطیطحولحیلونصائح٦.٤السادسالفصل

خطةوجودیعدتجاھلھ.أوتأجیلھیمكنكالشيءفھوذلك،ومعقبل.منبذلكتقملمإذاشاقًاأمًراعملخطةكتابةتبدوقد
.انظر إلى الفصل الرابع أیضا)(عمل سلیمة أمًرا بالغ األھمیة الستمرار عملك وتطویره

أدناهحیلونصائحلعشرتنتجأنإلىبحاجةالمتحركةالرسومتزال(العملخطةلكتابةحیلونصائح١٠ )

جمھوركعلىعملكخطةطبق٦.٤.١

إلىتحتاجربماالتمویل؟تأمینھوھل-الخطةمنالغرضھوماسیقرأھا؟منالجمھور.ھيعملخطةأليالبدایةنقطة
منمختلفةإصداراتتطبیقیمكنكھي،كماستبقىاألساسیةواألرقامالحقائقأنمنالرغمعلىتجاري.شریكجذب

علىحصولھلكیفیةواضحشرحعنالمحتملالمستثمرسیبحثالمثال،سبیلعلىمعین.جمھوراحتیاجاتعلىخطتك
قدرتك على سداد القرض قبل تقدیم التمویل.عائد جید على استثماراتھ. سیطلب مدیر بنك دلیًال على

133

http://www.yme-platform.net/assets/files/4.1%20AR%20The%20Business%20Model.pdf


بدقةالسوقعنابحث٦.٤.٢

Dragon'sسلسلةمشاھدوسیعرفكما Denالمعرفةعلىكبیربشكلالمحتملونالمستثمرونیركزسي،بيبيفي
ویجبعملك،خطةفيمفصلةبسوقكالمتعلقةالمعلوماتتكونأنیجبدقیقًا.بحثكیكونأنیجبالسببولھذابالسوق،

مراعاة نقاط القوة والضعف لدیك.أن تُظھر وعیًا كبیًرا بالفرص والتھدیدات التي  تتطلب

منافیسكحدد٦.٤.٣

علىالمحتملةواآلثارلدیھموالضعفالقوةونقاطھم،من-المنافسینجمیععلىتتعرفأنیجببك،الخاصالسوقلفھم
أن لدیك استراتیجیة واضحة للتعامل مع جمیع منافسیك.عملك. تواجھ جمیع الشركات منافسة - یجب أن توضح خطتك

للتفاصیلانتبھ٦.٤.٤

التيالمعلوماتعلىالقارئحصوللضمانكافیةتفاصیلتتضمنأنیجبولكنالموضوع،إلىعملكخطةتصلأنیجب
أخطاءأيھناكتكونأنینبغيالأنھیعنيمھنیتك،وبقدرتكیؤمنونالناسخطتكتجعلأنیجبعملك.لفھمیحتاجھا

إمالئیة أو أخطاء أو اعتراضات غیر واقعیة أو أرقام خیالیة.

للمستثمرینالناشئةشركتكتقدمھاالتيالفرصةعلىركز٦.٤.٥

شركةمنبدالالناشئةشركتكفيماشخصیستثمرقدلماذابوضوح.الفرصةبوصففقماستثمار،عنتبحثكنتإذا
خطتكتجیبأنیجبمنك؟الناسسیشتريلماذاممیًزا؟یجعلكالذيما-بكالخاصالفریدالبیععرضھوماأخرى؟

على كل ھذه األسئلة الرئیسیة.

المھمةالحقائقتتركال٦.٤.٦

المالیةالبیاناتوالعملیاتواإلدارةفریقومنافیسكوعمالئكومنتجاتك/خدماتكخطتكتصفأنیجبأساسي،بشكل
لآلخرینخطتكتقدمعندماجیداعلیكذلكینعكسفلناألساسیة،الحقائقفاتتكإذااالستراتیجیة.والتنمیةأھدافو

صحیحبشكلالمالیةمعلوماتكعلىاحصل٦.٤.٧

المبیعاتتنبؤاتتكونأنویجببالكامل،النقديالتدفقتوثیقیجبخاًصا.تمحیًصاعملكلخطةالمالیةالمعلوماتستواجھ
األرقامكانتإذاكلیھما.تضمینیجببالمبیعات،التنبؤمنأسھلبالتكالیفالتنبؤأنحینفيجیدة.أسسعلىقائمةلدیك

خطة عملك، ربما من محاسب أو مستشار موثوق بھ آخر.لیست حقا الشيء الخاص بك، فاطلب المساعدة عند إعداد
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مقنعاالتنفیذيلخصكاجعل٦.٤.٨

اكتشافمنیتمكنواحتىخبرة،األكثرالقراءأوالسیقرأهعملك.خطةفيجزءأھمھوالتنفیذيملخصإنالقولیمكن
الملخصیقدمالمعركة.فستخسرالقراءة،علىیشجعھموالتنفیذيملخصكیشغلھملمإذابسرعة.األساسیةاألرقاموالحقائق
اتركالوثیقة،مناالماميالجزءفيظھورهمنالرغمعلىالرئیسیة.النقاطفياستراتیجیتكیكثفورئیسیةأرقاماالتنفیذي

لإلعجاب - ولكن اجعلھ واقعیاكتابتھ حتى النھایة. بكل الوسائل، اجعلھ جذاب و مثیر

األعمالمدربمنثانیارأیااطلب٦.٤.٩

أومحاسبًاربما-وبناءمستقلنقدتقدیمیمكنھشخًصااخترمستقل.بشكلبمراجعتھاقمخطتك،مسودةمناالنتھاءبمجرد
إلىتحتاجأسئلةطرحإلىمراجعتھمتؤديقدالمساعدة.منالمشاریعوكالتكأوالتجارةغرفتكتتمكنقدتجاریًا.مستشاًرا

معالجتھا في مسودة منقحة.

صحیحبشكلعملكخطةتنفیذ٦.٤.١٠

علىتحتويأنینبغيوعملك.تطویرواستراتیجیتكتوجیھواألداءعلىللحكمتستخدمھاأداةالعملخطةتكونأنیجب
ضمانفيالفائزةالعملخطةستساعدبانتظام.تحدیثھاومراجعتھایجبمحددة.مسؤولیاتونھائیةمواعیدوأھداف

الرئیسیة.استمرار تركیز عملك على مل یجب القیام بھ لتحقیق أھدافھ

النجاحعوامل٦.٥

یمكنمثال،تافھة.مؤشراتولیستللتنفیذقابلةمؤشراتالناشئة:الشركةتقییمفيالصحیحةالمؤشراتاختیارجًداالمھممن
عددیزدادقدالیوم.فياإلیراداتحجمھوللتنفیذالقابلالمؤشرولكنالعمالء،عدد-للغرورمؤشًرایضعأنكبیرلمتجر

العمالء، لكن یمكنھم الشراء بشكل أقل في الوقت المناسب.

أعمالكرجلالنجاحإلىللوصولحیلونصائحعشر٦.٦

ناجحاأعمالرائدتصبحأنعلىلمساعدتكحیلونصائح10أفضلإلیك

:مصدر)
https://www.santam.co.za/blog/business-advice/10-tips-for-becoming-a-success

ful-entrepreneur/)

لألعمالقويتخطیطبعملقم٦.٦.١

جیًدامكانًاأیضا)الرابعالفصلوالسابقةالفقرةإلىانظر(العملخطةتعتبرعمل.أينجاحفيمھمادوراالتخطیطیلعب
ذلك،علىعالوةعرضك.لزیادةتخططوكیفنوعھ،منفریدأنھوكیفتقدمھ،وماضعفك،ونقاطمھاراتكتحدید-للبدء

135

https://www.santam.co.za/blog/business-advice/10-tips-for-becoming-a-successful-entrepreneur/
https://www.santam.co.za/blog/business-advice/10-tips-for-becoming-a-successful-entrepreneur/
http://www.yme-platform.net/assets/files/4.1%20AR%20The%20Business%20Model.pdf


یحدثماذاالمثال،سبیلعلىمعھ.ستتعاملوكیفخاطئبشكلیحدثأنیمكنشيءأليوعملیًاعقلیًانفسكتعدأنحاول
لو أثرت علیك كارثة الطقس؟ أو مورد موثوق بھ یفلس؟إذا أصبت؟ ماذا لو دفع لك العمالء شھًرا متأخًرا؟ ماذا

المالیةللتحدیاتاستعد٦.٦.٢

نفقاتتوفیرطریقعنالنقديالتدفقضرباتمع).تعاملالمسح(تجاريعملبدءعندلھماألكبرالتحديالنقديالتدفقكان
الكاملالمبلغأوودیعةدفعواإذاخصًماللعمالءتقدمأنیمكنكالعامة.النفقاتخفضكیفیةفياإلبداعطریقعنأوشھریة
الدیون-منللغایةحذًراكنفعلت،مھماأسبوع.قبلخدمتكأومنتجكقدمتإذاأقل٪10ادفعمثال-حافًزاحتىأومقدًما،

فھذا أحد أكبر أسباب نجاح األعمال الصغیرة.

تجاریانشاطاتبدأأنكتذكر-حذراكن٦.٦.٣

ھوماعلىشركتكرزقمصدریعتمدالفائق.والتسویقالثمنباھظةوالمعداتالفاخرةالمكاتبعلىاالنفاقإغراءقاوم
التدفقبإدارةوقمالعامةالنفقاتانخفاضعلىحافظمرات.ثالثوسنتراندكلفحصیجبلذلكمحفظتك،فيموجود
وبیعالبدایةفيفعليمتجرعنالتخليیعنيھذاكانبایك،جیميیوًما،1001منالناجینألحدبالنسبةفعال.بشكلالنقدي

الشركاتمععملھمأماكنمشاركةیعنيذلككان،JesseJamesالتصمیمالثنائيإلىبالنسبةالسوق؛فيبضاعتھ
الصغیرة األخرى.

المساعدة!اطلب٦.٦.٤

جدیدة؛عملفرصمجردلیستالشبكةوالمشورة.المعرفةوتبادلالشبكةمعللتواصلالمتاحةالمواردمنالكثیرھناك
اطلببك.الخاصةواإلقلیمیةالصناعیةاألعمالشبكاتفعالیاتاحضرالجدیدة.واألفكارللدعمرائًعامصدًراتكونأنیمكن

ومجموعاتاإلنترنتعبرالمنتدیاتأو،المجاورة)الشركاتأوالمالكأوالبنكمدیرأوالوسیط(مثلحولكممنالمشورة
منطقتك.فيFacebookمجتمع

موثوقمرشدفيثقتكضع٦.٦.٥

لوحةھوالمرشداإلنترنت.عبرمدونةأوموثوقًامصدًراحتىأوسابقًازمیًالأورئیًساأوالعائلةأفرادأحدیكونأنیمكن
لدىیكنلمقضائیة،غیرمنتظمةتحققعملیاتإجراءمعھیمكنكشخصمكانك؛فيكانشخص-بثمنتقدرالسبر

كبیرإیجابيتأثیرلھمالمرشدینأنوجدواإنھمقالواالذینأولئكولكن-موجھینأياستطالعنافيالمستجیبینمن61.9٪
على أعمالھم.

جاكویتمریموتتفقالكبرى".مخاوفيمنأبعدھوماإلىمرشديدفعني"لقداستطالعنا:فيشاركتأعمالرائدةقالت
Cookedشركةمنھاریس Inc:ویساعدك."بكیعتنيسوفشخص"إنھالمسؤولیة".سیتولىالذيالشخص"لیسقائلة
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صغیرةمیزانیةعلىالتسویق٦.٦.٦

التواصلوسائلالتكلفة.باھظیكونأنیجبالولكناألھمیة،غایةفيأمًراالجدیدالتجارينشاطكتسویقیعتبر
علىبحثكترتیبفيوسیساعدمجانيLinkedInأوFacebookعلىعملكصفحةإنشاء-صدیقكھياالجتماعي
تماًما.مجانيإنھ-BingوGoogleمثلالبحثمحركاتإلىالویبلموقعكURLعنوانإرسالیتملذلكاإلنترنت.

اآلخرالبعضلكیسمحبینماصغیرةإعالنیةرسوًمابعضھاسیتطلب-المجتمعیةFacebookمجموعاتأیًضاترقب
الذيماتعرفلنشيء.وكلشيءأيتجربةھوالتسویقمعالقولخالصةاألسبوع.منمعینةأیامفيعملكعنباإلعالن

سیعمل لك حتى تجربھ.

األولبالرقماعتني٦.٦.٧

مارسالواقع.أرضعلىالعملعلیكیجبأنھیعنيالھذا.5إلى9أیامانتھتلقد-حیاةأسلوبھياألعمالریادة
منإنتاجیة.أقلتكونأنإلىاألمربكسینتھيوإاللالسترخاءوقتعنوابحثالصحيالطعاموتناولبانتظامالریاضة
مسؤولیاتبسببوأصدقائھمعائالتھممعالثمینالوقتعنللتخلياضطرواإنھم٪64قال،األعمالروادمنالمجیبین
: )المصدرالعمل (

الوقت الكافي في یومك لقائھ مع أحبائك.سیساعدك العمل على مھاراتك في إدارة الوقت على توفیر

رؤیتكیشاركفریقاكون٦.٦.٨

الكافيالوقتخذأوالً،موظفین.تعیینإلىتحتاجقدعملك،نمومعرائعة.شركةیؤسسونالعظماءاألشخاصبسیط:األمر
عنھاالتخليالصعبمنیكونقدثانیًا،قیمك.ومشاركتھملثقافتكمالءمتھممنللتأكدبدقةاألشخاصمعمقابالتإلجراء

اآلراءعلىمنفتًحاكنلك.مستنسخینالناسیكونأنتتوقعالأخیًرا،المھام.تفویضكیفیةمعرفةالمھممنولكن
نظر جدیدة حول طرق العمل القدیمة.واالقتراحات الجدیدة. من الجید دائًما الحصول على وجھات

الحیاةمدىالتعلم٦.٦.٩

علىنظرةألقوالعاطفیة.العملیةبالمھاراتنفسكتثريأنالمھممنوالتعلم.للنمومستمرةعملیةھوالخاصعملكبدء
Hubspotمثلالتكلفةمنخفضةأوالمجانیةاإللكترونيالتعلمموارد AcademyوUdemyوInc.edu.

الخاصةحمالتكإدارةكیفیةنفسكعلمأوجدیدابرمجیابرنامجاتعلموالوقت،إدارةفيمھاراتكأومشروعكبتطویرقم
تسافركنتإذاالتحفیز.والتقدیميالعرضواإلدارةفيمھاراتكعلىالعملأیضایمكنكاالجتماعیة.اإلعالموسائلعلى

تثقیفكونفسكإللھامرائعةطرقھيTEDمحادثاتمثلأشیاءوالصوتیةالمدوناتفإنكثیرا،
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مشروعكعلىاحتفظ٦.٦.١٠

الطرقأفضلأحدالصغیرةالشركاتعلىالتأمینیعدالمخاطر.لتقلیلیسعونبلللمخاطرة،یسعونالاألعمالروادأفضل
الطوارئحاالتفيومبانیكالثمینمخزونكتغطیةمنتأكدتعتقد.مماأكثرالتكلفةمیسورأنھكمارزقك،مصدرلرعایة

مثل الحریق أو السرقة.

التعلم)فياألولى(المحاولة.F.A.I.Lالسابعالفصل

التعلمفياألولىالمحاولةF.A.I.Lعملك:فيالنمووللتعلمكفرةالفشلترىأنیجب

بالفشل،األعمالروادأفضلتعریفیتمالاألعمال.ریادةفيإخفاقاتكمنالتعلمفيالفشلھوالعملفيخطأأوفشلأكبر
أعمالرائدلكونھاألھمیةبالغأمراوداخلیا،خارجیاالصعبة،المواقففيالتنقلیعدمعھم.تعاملھمكیفیةخاللمنولكن
ناجحا

الفشلمن10أھم٧.١
الھدفتحدیدعدم٧.١.١

اإلعدادفيالفشلیكونماعادةاالعتبار.فيواضحھدفوضعبدوناألعمالعالمإلىتقفزالدائما؛االعتبارفيھدفاضع
بسبب القصور التنظیمیة الناتجة من إھمال صاحب المشروع.

للنجاحیكفيالالحماسالنھایةفي٧.١.٢
واألھدافوالمواردمثلذلكمنأكثرإلىبحاجةفأنتذلك،معوإنجازاتك؛وألفكاركمتحمساتتكونأنالمھممن

باالھتمام.جدیدةالفكرةبأنالمستثمرینإقناععلىالقدرةعدمبسبببسیطاالفشلیكونأنیمكنالخ.الواضحةاألفكار
المادیة أو البشریة في المنطقة.أیضا، یمكن تحدید ھذا النوع من الفشل من خالل نقص الموارد

التعلمعلىالقدرةعدم٧.١.٣
تقریباالمستحیلمنیكونقدذلك،بدونلذلك.الدافعلدیكیكونأنوجدیدةأشیاءتعلمعلىقادراتكونأنیجبللنجاح
الذيھوفقطذكاءھمأنیعتقدونوخبرتھمخارجمجاالتفياألعمالروادبعضیغامرمستمر.تجاريعملإنشاء

أو تعاقدیة) من خبراء متخصصینسیعوض ھذه الفجوة الكبیرة. یجب أن یأخذوا المشورة (ودیة
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األموال/المیزانیةإدارةسوء٧.١.٤
التشغیلبدءفيالفشلیرجععملك.تحسینأجلمنوإنفاقھااألموالإدارةكیفیةفيدائًمافكرھدف.بدونأموالكترمال

نقصخاللمنالفشلمنالنوعھذاتحدیدیمكنأیًضا،باالھتمام.جدیرةالفكرةبأنالمستثمرینإقناععلىالقدرةعدمإلى
الموارد المادیة أو البشریة في المنطقة

للمنتجالتجاریةاإلعالن/العالمةفيالفشل٧.١.٥
وصورتكبعملكبعیدحدإلىالوصولیمكنكلذلك،الصحیحةاإلستراتیجیةمعوالتسویق.اإلعالنقوةمنأبًداتقللال

احتیاجاتلفھمالمناسب؛السوققطاعتحدیدعلىالقدرةلعدمنتیجةالفاشلةالتجاریةالعالمةتكونأنیمكنالخاصة.
لحمایةالمناسبة؛التجاریةالعالمةلزراعةالجزء؛ھذالمعالجةالمناسبةالقنواتالستخدامالسوق؛قطاعوثقافةوتوقعات

میزاتتمتلكالتيالمنتجاتعقود.قبلعلیھكانوامماتطوًراأكثرالیومالعمالءأصبحالخ.قانوني،بشكلالتجاریةالعالمة
ذاتتجاریةبعالماتمدعومةتكونوأنعالیةمریحةمیزاتأیًضاتمتلكأنیجبذاتھا.بحدتنجحالفقطعالیةوظیفیة
مغزى

المنافسةمنالتقلیل٧.١.٦
وحاولنفسھالتحسینالمنافسةتفعلھمادائًمااعتباركفيضعولك.لعملكقاتالًالمنافسةأھمیةمنالتقلیلیكونأنیمكن

منكبیرةشریحةعلىبالفعلاستولتقدالمنافسةألنبالمنافسة،یتعلقفیماالحذراألعمالروادعلىیجبعلیھا.التفوق
رائد األعماللدیھا قدر كبیر من األموال "للمعركة" التي لم یمتلكھاالسوق، ولدیھا فھم عمیق للعمالء، وفي معظم الحاالت،

خاطئةأسبابمنالبدء٧.١.٧
منك.متوقعألنھأوذلكعلىمجبرأنكتشعرألنكأبًداشيءأيتبدأأالیجبلك.مفیًداتجاريعملبدءیكونأنیجب

خالل الرؤیة وااللتزام بفكرتھ/فكرتھارائد األعمال النموذجي یمیز نفسھ/نفسھا عن اآلخرین من

اإلدارةسوء٧.١.٨
أنتإلیك.یدفعونالناستدعأنیمكنكوالدیكتاتوراًتكونأنیمكنكالالطرفین.كالفيفكرباإلدارة،األمریتعلقعندما
األعمالروادیعتمدلذلك.وفقًابالتوسعللشركةوالسماحعالیةالناسمعنویاتعلىللحفاظقائًداتكونأنإلىبحاجة

كالسیكیة:أمثلةذلك.یفعلونالالواقعفيأنھمحینفيالسوق،یفھمونأنھمویعتقدون"شعورھم"علىفقطالمھملون
وویبفان5سيسنكلیر

سيءعمل/تخطیطخطةعدم٧.١.٩
كثیرافیھفكرومسبقادائمااستعدصعوبة.أكثراألقلعلىأومستحیلةشبھالمھمةھذهستكونقویة،عملخطوةبدون

لتجنب الفشل

139



الخطأباألشخاصنفسكإحاطة٧.١.١٠
بھمنفسكوتحیطتوظفھمالذیناألشخاصأنمنتأكدوكسالى.بھمموثوقینوغیرمحفزینغیربأشخاصنفسكتحطال

یشاركونك نفس الطاقة واألیدیولوجیات أو ما شابھھا

مصدر

الطریق من حلم إلى عمل، بعضھا مدرج أدناهأنواع مختلفة من الفشل التي قد تحدث أثناء خارطةھناك

أكثرفشل٧.٢
اإلعدادفيالفشل٧.٢.١

الناتجة من إھمال صاحب المشروععادة ما یكون الفشل في اإلعداد بسبب القصور التنظیمیة

التشغیلبدءفيالفشل٧.٢.٢
خاللمنالفشلمنالنوعھذاتحدیدیمكنأیًضا،تستحق.الفكرةبأنالمستثمرینإقناععلىالقدرةعدمبسببھذایحدثقد

نقص الموارد المادیة أو البشریة في المنطقة

التجاریةالعالماتفيالفشل٧.٢.٣
الستخدامالسوق؛قطاعوثقافةوتوقعاتاحتیاجاتلفھمالمناسب؛السوققطاعتحدیدعلىالقدرةلعدمنتیجةیكونأنیمكن

، وما إلى ذلك.التجاریة المناسبة؛ لحمایة العالمة التجاریة قانونیاالقنوات المناسبة لمعالجة ھذا الجزء لزراعة العالمة

المجالمحددةتجاریةمعرفةوجودعدمبسببالفشل٧.٢.٤
الكبیرة.الفجوةھذهسیعوضالذيھوفقطذكاءھمأنویعتقدونخبرتھمخارجمجاالتفياألعمالروادبعضیغامر
وأنتالخبرةفیھتمتلكمشروًعاتبدأأناألفضلمنمتخصصین.خبراءمنتعاقدیة)أو(ودیةالمشورةیأخذواأنیجب

متحمس لھا
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السوقحاجةتقدیرفيالمبالغةبسببالفشل٧.٢.٥
ذلك.یفعلونالالواقعفيأنھمحینفيالسوق،یفھمونأنھمویعتقدون"مشاعرھم"علىفقطالمھملوناألعمالروادیعتقد

أمثلة كالسیكیة:

Sinclair C5

Webvan

المنافسیناستبانةبسببالفشل٧.٢.٦
ولدیھاالسوق،منكبیرةشریحةعلىبالفعلاستولتقدالمنافسةألنبالمنافسة،یتعلقفیماالحذراألعمالروادعلىیجب

من األموال "للمعركة" التي لم یمتلكھا رائد األعمال.فھم عمیق للعمالء، وفي معظم الحاالت، لدیھا قدر كبیر

التسویقضعفیسببالمستھدفة،المجموعةعنالمعرفةقلةبسببالفشل٧.٢.٧
بحدتنجحالفقطعالیةوظیفیةمیزاتتمتلكالتيالمنتجاتعقود.قبلعلیھكانوامماتطوراًأكثرالیومالعمالءأصبح

مدعومة بعالمات تجاریة ذات مغزىذاتھا. یجب أن تمتلك أیًضا میزات مریحة عالیة وأن تكون

المؤسسالفریقفيااللتزاموالشغفوجودعدمبسببالفشل٧.٢.٨
بأعمالھالشغفیعدفكرتھا.بفكرتھ/وااللتزامالرؤیةخاللمناآلخرینعننفسھ/نفسھایمیزالنموذجياألعمالرائد

للغایة لنجاح األعمالوالتواصل داخل الفریق الذي یطور العمل عاملین مھمین

الفصل الثامن كیفیة التواصل بالشبكة

للتواصل؟طریقةأفضلھيما٨.١
یمتلكالأیًضا.الشخصیةحیاتكیحسنإنھ-المھنیةحیاتكتحسینإلىفقطیؤديالفھذاالتواصل،كیفیةتتعلمعندما
الصفمقدمةفيیكونونماودائًمامذھلةبصداقاتیتمتعونبلفحسب،رائعةووظائفأعماًالالشبكیینالمسوقینأفضل

للحصول على فرص جدیدة.
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بأنكتتظاھرالالتواصل.علىنفسكإجبارخطأترتكبالالطبیعیة.قوتكنقاطمناالستفادةھيللتواصلطریقةأفضل
منفتح إلجراء اتصاالت جدیدة.

للشبكةحیلونصائحعشر٨.٢

دائماالوردرائحةمنكتفوحوالغرفةاترك٨.٢.١

فيحاضًراكنللجمیع.وداًعاقلتغادروعندماالناس،بتحیةوقموصولكعندإیجابیًاوكنودیة،بطریقةالجمیعبتحیةقم
أنك تخضع دائًما للمراقبة.المحادثة، وال تحلم أو تحقق من ھاتفك المحمول. افترض

الصحیحةلألشیاءلكنتمیز!٨.٢.٢
یجدون الشجاعة فقط.كن شجاعا، فمعظم الناس یریدون أن یفعلوا ما تفكر فیھ،إنھم

بواجبكقم٨.٢.٣
وسیكونمختلفًامنظوًراوتعطیكبالثقة،تمألكسوفالموضوع.عنمسبقًافابحثاجتماع،أومؤتمرإلىذاھبًاكنتإذا

لدیك شيء مثیر لالھتمام لتقولھ.

المحادثاتیبدأونالالناسمعظم٨.٢.٤
بدالً من التحدث. خذ زمام المبادرة وانطلق.التحدیق في مشروبھم أو التحقق من ھواتفھمیفضل معظم الناس

الحادةغیرالمحادثةبدایاتبعضاحفظ٨.٢.٥
"ھذه،جمیلة!"مبنى/مدینةمنلھ"یا،بعیًدا؟"سافرتأنكأمھنامنأنت"ھل،رائًعا!"كانالخطابأن“اعتقدت

"كیف كان االختبار بالنسبة لك؟"الوجبات الخفیفة ممتازة! "،" كیف تعرف المتحدث؟ " ،
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فخوراكنو-تفعلھلمامختلفاأوممتعاشركاءابتكروظیفتك،وصفعند٨.٢.٦
بعضوجودمنالتأكدعنمسؤول"أنامحاسبفأنتلعمالئي"،استثمارات"أشتريقلالحیاة،علىتأمینًاتبیعكنتإذا

معالمرحاضعندطوابیرفيالناسیصطفالعمل،منأنتھي"عندمانظافةعاملأنت،المیالد!"عیدلحفلةالمال
یومك، وھذا ما أفعلھ.صحفھم" ، بارمان "یمكن لقھوة رائعة أن تصنع أو تقضي

المكتبفينفسكتغلقال٨.٢.٧
والقال،القیلمنالقلیلالناسیحبھوایات.علىاحصلالنوادي،بعضإلىانضمالمكتب/المنزل.مناخرجالناس،قابل

لذلك أخبرھم بما تفعلھ

عملكبطاقةعلىصورةضع٨.٢.٨
إنھ یعمل! سیتذكرك الناس بسھولة

جدامباشراتكنال٨.٢.٩
قم ببناء العالقة أوال، ثم اشرح وظیفتك.

اآلخرالشخصبھیھتمفیمافكروحاول٨.٢.١٠
معك أو مع شركتك؟ما ھو الشيء الرائع أو المثیر لالھتمام حقا في العمل

للتواصلحیلونصائحعشر٨.٣

قدماالمضي٨.٣.١
كأنكالشعورمنوالقلقمنالتخلصإلىھذایؤديبأبحاثك.وقمسیحضرمناكتشفمؤتمر،أوحدثإلىالذھابقبل

وأنتللمحادثاتومستعًدامسلًحاتدخلفأنتذلك،منبدالًالناس،مععنھتتحدثعمافكرةأيلدیكولیسالغرفةستدخل
تتمكنحتىذكرھایجبالالتيالحدیثنقاطتعرفاألحیان،بعضفيوطرحھایجبالتيالحدیثنقاطبالضبطتعرف

تفكرالالتيالمشتركةواألشیاءاالھتماماتتلكھوالناسمعحقیقیةعالقاتیخلقماالمحرجة.المحادثاتتجنبمن
بالضرورة في الحدیث عنھا. قم ببحثك

143



االجتماعیةالتواصلوسائلاستخدم٨.٣.٢
سیكونشخصیًا،تقابلھمعندماأفضل.بشكلالمستقبلیةاتصالكجھاتعلىللتعرفاالجتماعیةالتواصلوسائلاستخدم

ذات االھتمام المشترك أو االتصال السابق.األمر أسھل بالنسبة لك ألنك ستتمكن من اإلشارة إلى األشیاء

احترافیةمالبسالبس٨.٣.٣
األنیقالجانبعلىماشیئًاارتديولكنالثمن،باھظةمالبسارتداءإلىبحاجةأنكیعنيالھذاالحدث.لھذامناسباالبس

واترك المالبس المریحة في المنزل.

لآلخریناستمع٨.٣.٤
منتتمكنحتىمعھم،تتحدثالذیناألشخاصمعالتواصلمعالمحادثة،فيشاركحاضًرا،كنتتكلم!مماأكثراستمع
وربماما،شخصمعللتواصلفرصإیجادماشخصإلىاالستماعلكیتیحالمحادثة.علىتحافظالتيقیمةرؤىتقدیم

تقدیم قیمة لحیاتھم أو أعمالھم.

الناسعیونفيانظر٨.٣.٥
عنبعیًدامعھتتحدثالذيالشخصیبقيقدشخصیة.ألسبابأوالثقةنقصبسببذلككانوسواءتفویتھایتمماغالبا

یجعلقدھذامجموعة.معأوأمامكالذيالشخصمعتجریھاالتيبالمحادثةمھتمغیركأنكھذایبدوقدبالحدیث.االھتمام
الذیناألشخاصجعلإلىالبصريالتواصلعلىالحفاظعدمیؤديقدبك.الوثوقیستطیعونالأنھمأیًضایعتقدونالناس

على التحدث معھم.تتواصل معھم یعتقدون أنك تخفي شیئًا ما، أو ال یحفزك

بھدفتعال٨.٣.٦
إلىوماالھوایات،واكتشافما،شيءوتعلماألشخاص،وربطھدف،تحقیقعلىاعملما،حدثإلىذاھبًاتكونعندما
تحدیدتھمك!الخ.عملورشةأواجتماعأوحدثأيجرباالجتماع.أوالحدثھذامنبھاالحتفاظیمكنكشيءأيذلك.
حلول/فرصتطویریمكنكما،حدثفيأشخاصمعتواصلتإذاعنك.أشیاءتكتشفسیجعلكتفعلھشيءأليھدف

شيء قد یكون إیجابیًا بالنسبة لك لتطویر نجاحك.مختلفة لك في المستقبل. األعمال والتعلم واألفكار وأي

األولىالخطوةخذ٨.٣.٧
یتعاونونسوفبھم،مھتمأنكیرونالذیناألشخاصیدري؟منمنھم،واحدأیًضاأنتربماخجولون،الناسمنالكثیر

أشخاص جدد = فرص جدیدة.مع ، بأفكارك. لذلك ال تخجل أبًدا من مقابلة أشخاص جدد.
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سلبیاتكنال٨.٣.٨
السلبیة،نشرتإذاالداخلیة.نفسكفيسلوككجوانبأفضلتجدأنحاولسیئًا!مزاًجادائًمایمنحكسوفسلبیًاكونك
بحاجةلستالسلبیین.األشخاصیحبأحدالتجنبك،الناسسیحاولبطاقتك.یشعرواأنمنكالقریبینلألشخاصیمكن

یعنيالالفرص.=األشخاصدائًما،الحالھوكمااتصاالت،إلىوتحتاجحولك،منأشخاصإلىبحاجةفأنتذلك،إلى
تتعاملأنكفقطیعنياإلیجابيالتفكیرالحیاة.فيمتعةاألقلالمواقفوتتجاھلالرمالفيرأسكتبقيأنكاإلیجابيالتفكیر

األفضل سیحدث ولیس األسوأ.مع الكراھیة بطریقة أكثر إیجابیة وإنتاجیة. تعتقد أن

تعرفھمالأشخاصمعتحدث٨.٣.٩
معمحادثةفيانخرطأیًضاولكنعالقتك،تعزیزأجلمنقبلمنقابلتھمالذیناألشخاصإلىتحدثالحدث،أثناء

./ الشركاء التجاریین المحتملینأشخاص ال تعرفھم من أجل توسیع شبكتك ومقابلة العمالء

الرفضقبولعلىقادراكن٨.٣.١٠
إلجراءجًدامشغولینأومھذبینغیراألشخاصذلك.یریدونالأوإلیكالتحدثیستطیعونالأشخاًصاتصادفقد

االمرتاخذاللك.بالنسبةمھمموضوععلىتوافقالربماتحبھم.الأویحبونكالأشخاصإلىالتحدثیمكنكمحادثة.
تجاریًا مع كل شخص تقابلھ، فھذا جزء من العملیة.شخصیا. ھذا ال یعني أي شيء عنك. لن تكون صدیقًا أو شریًكا

(Resource:11  Tips to Help You Network Better!, Kangan Institute)

الشبكاتحولالحیلوالنصائحمنالمزید٨.٤

آخرینأشخاصخاللمنالناسقابل٨.٤.١
یعرفونوالذینبالفعلتعرفھمالذیناألشخاصمعابَقاإلحاالت.خاللمنھيالناسلمقابلةطریقةوأسھلأفضل

ترحیبًاتتلقىأنجًداالمحتملمنمحادثاتھم،إلىاالنضمامأوخاللھممنتقدیمكعندمقابلتھم.إلىتتطلعالذیناألشخاص
حتىأواإلنترنت،عبرالمقدمةأداةخاللمنLinkedInلـمشابھتأثیرھذالھ.مقدمةتریدالذيللشخصومقدمةحاًرا

تعرفھ.من خالل االنضمام إلى الدائرة الیمنى في حدث مع شخص

االجتماعيالتواصلوسائلمناستفد٨.٤.٢
وجھاًلقاءضغطوبدونأفضلبشكلالمھمةاالتصالجھاتعلىللتعرففعالةطریقةاالجتماعیةالتواصلوسائلتعد

فيترغبالتيالرئیسیةاالتصالجھاتأوالمماثلالتفكیرذاتاالتصالجھاتعنابحثلھ.مستعًداتكونالقدلوجھ
GoogleوLinkedInعلىالشخصيملفكفيأفضلبشكلمعرفتھا PlusوTwitter.علىالتعلیقحاولوالمزید

لمقابلتھمالفرصةلكتتاحعندماالمقابل.فيقیمةلھموقدممعھممحادثةوابدأبھ،یدلونتعلیقعلىالردأوینشرونھرابط

145

https://www.kangan.edu.au/students/blog/successful-networking-tips
https://www.kangan.edu.au/students/blog/linkedin-profile


محدثاإلنترنتعلىالشخصيملفكأنمنتأكدمعھم.السابقةاالتصاالتإلىالرجوعاألسھلمنسیكونشخصیًا،
المحتملین،المرشحینالستكشافاالجتماعيالتواصلوسائلمنصاتالتوظیفعنالمسؤولونیستخدمماغالبًادائًما.

وحتى للتحقق من مھاراتك وخبراتك.

وظیفةتطلبال٨.٤.٣
الحصولماشخصمنتطلبأالیجببالشبكة،تتصلعندماالواقع،فيوظیفة،تعرفھشخصكلمنالشبكاتتطلبال

األساسيھدفكیكونأنیجبوظیفة.عنالبحثفيستساعدكالتيالمعلوماتاألشخاصمنتطلبأنیجبوظیفة.على
الخاصةاالتصالجھةتكونقدالمستقبل،فيمحتملةفرصةتظھرعندمالذلكعالقة،وإقامةعالقةبناءھوالتواصلفي

بك على استعداد إلحالتك.

للنصیحةكأداةالذاتیةسیرتكاستخدم٨.٤.٤
عالقةأنشأتالذیناآلخرینمنتطلبأنوھيوظیفةعنالبحثأثناءللتواصلللغایةوفعالةسھلةأخرىطریقةھناك
عنداألسباب.منلعددمفیًداالتقنیةھذهاستخدامیعدتحسینھا.كیفیةحولمالحظاتوإعطائكالذاتیةسیرتكمراجعةمعھم

عنكیعرفونھاالقدالتياألشیاءمنوالعدیدوأھدافكالسابقة،وألقابكعملك،تاریخسیكتشفونالذاتیة،سیرتكمراجعة
تماًما لھا.بعد. قد یتذكرون شركة أو صلة قد تكون خلفیتك مناسبة

الوقتمنالكثیرتأخذال٨.٤.٥
المالھوالوقتالصحیح.المسارفياالجتماععلىوحافظأعمالجدوللدیكیكونأنمنتأكدالتواصل،فيتبدأأنقبل

تثبتفإنكمبكر،وقتفيالجتماعكالتخطیطخاللمنوقتھم.منالكثیریستھلكشخصمعأبًداسعداءلیسواوالناس
التي ترید تغطیتھااحترافیتك، وتكتسب المصداقیة وتغطي جمیع الموضوعات الھامة

یتكلماآلخرالشخصدع٨.٤.٦
أونصیحةطلبتإذاجیًدا.مستمًعاتكونأنھوجیًدامتحدثًاتكونأنمفتاحالكالم.كلتفعلالأنكمنتأكدالتواصل،عند
قمتإذالعملھم.قیمةإلضافةعنكیبحثونربماأوبذلك.وإخباركلتقدیمھاالفرصةلدیھمأنمنفتأكدآخر،شخصرأي
التيالمعلوماتمعاتخاذهیجبالذياإلجراءمنمتأكدوغیرسیقولھبمامھتمغیرأنكالشخصیشعرفقدالحدیث،بكل

قدمتھا. اطرح بعض األسئلة التالیة:

في ھذا المجال؟منذ متى و أنت تعمل مع ھذه الشركة؟ أو منذ متى و أنت●

ما الذي یعجبك أو ال یعجبك في عملك؟●

ما ھو نوع التدریب الذي احتجتھ لھذا المنصب؟●

ما ھي ثقافة ھذه الشركة؟●

146

https://www.kangan.edu.au/students/blog/how-to-prepare-a-master-resume


نجاحقصةقدم٨.٤.٧
قصةسردطریقعنحالًقدمبشأنھ،المشورةتقدیمویمكنكبھمھتًمااآلخرالشخصیكونقدموضوععلىالعثوربمجرد

ابدأولطیفة.قصیرةاجعلھالكنبحلھا،قمتوكیفمشكلتكعنأخبرھممشابھ.موقففياآلخرینمساعدةكیفیةحول
نھایةإلىتصلأنقبلكارثیةاألموركانتكیفحولالمعلوماتمنالكثیربتضمینقمحلھا.ثمبالمشكلةبإخبارھم

سعیدة، حیث كان كل شيء یسیر على نحو أفضل.

شبكتكتوسیعكیفیةحولاقتراحاتعناسأل٨.٤.٨
تلتقيالذیناألشخاصشبكةمناالستفادةأیًضاولكن،شخصینأوشخصمقابلةفقطلیسللتواصلالرئیسیةاألھدافأحد
لبعضمقدماتعلىالحصولبإمكانككانوإذاآخر،شخص200منیقربماتقابلھمنفصلشخصكلسیعرفبھم.

االتصالجھاتاسألكبیرة.قیمةذياتصالعلىالعثورفيوفرصكشبكتكبسرعةفستزیدھذه،االتصالجھات
أو أسماء بعض األشخاص الذین یجب أن تتحدث معھم.الخاصة بك عما إذا كان بإمكانھم التوصیة بمنظمة مھنیة

للمتابعةسببعنابحث٨.٤.٩
أجریتھامناقشةإلىتضیفمقالةقرأتإذاالعالقة.الستمرارسببًافاخلقآخر،شخصمععالقةإقامةفيترغبكنتإذا

أنھتعتقدوكیفلالھتماممثیًراوجدتھماحولمختصرةمالحظةمعإلیھموأرسلھافاحفظھاالشبكة،عبراجتماعأثناء
األقل سنویًا إلعادة االتصال بأعضاء شبكتكیمكن أن یفیدھم. حاول العثور على فرصتین أو ثالث على

لكشكراتقولأندائماتذكر٨.٤.١٠
یمكنككانإذاماومعرفةقدموھاالتيالمعلوماتعلىاتصالكأشكرواھتمام.حقیقیةعالقةإنشاءحولھوشبكةبناء

عنتعرفھماحولبمالحظاتاحتفظلھم.مفیدةستكونأنھاتشعرمعرفةأيشاركاألشكال.منشكلبأيمساعدتھم
لمسة شخصیة.جھات االتصال الخاصة بك حتى یكون لمراسالتك المستقبلیة

الفصل التاسع التسویق و االتصال

التواصلإلیھا:للوصولوإجراءاتكأھدافكتحدیدالمھمفمناستثمار،أومشروعأوعملعنفكرةلدیكیكونعندما
یساعدمنتجك.لتوصیلاألساسیةاألدواتأحدتجاريمشروعإلنشاءالتسویقیعدأساسي.أمربمنتجاتكالوعيوزیادة

وبیع المزید...التسویق على توسیع نطاق المنتج وجلب المزید من الزخم

التسویق؟ھوما٩.١
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What Is Marketing?

نصائح10إلیك٩.٢
عمیلكأعرف٩.٢.١

،AdWordsحمالتوتوظیفوإجراءاتاستراتیجیاتإنشاءمنجدوىال Facebook ADSأوTwitterالكنتإذا
تجاري،نشاطإنشاءجًداالشائعمنأنھإالسھال،یبدوھذاأنمنالرغمعلىمنتجك.سیستخدمومنعمیلكھومنتعرف
ھيماھو/ھي،كیفھو/ھي،منعلىتعرفالعمل.نموذجصحةمنالتحققأثناءالعمیلیتغیرحیث

المعلوماتھذهكلتقرأ.والمدونةاإلعالموسائل،یرید/تریدمایحبطھ/یحبطھا،مایومھ/یومھا،اھتماماتھ/اھتماماتھ،
واتصالستجعل الحیاة أسھل بكثیر عند إنشاء استراتیجیة تسویق

لماذانفسكاسألاإلستراتیجیة،وضعقبل٩.٢.٢
یتممنإلىوواضحاكونھاإنبھ؟تحقیقھنریدالذيماماذا؟أجلمننفسك،اسألاستراتیجیة،أياتخاذقبلشيء،كلقبل

توجیھھا، یجعلك تستطیع إنشاء خطة محددة بإجراءات ملموسة

انسخھاومسابقتكأدرس٩.٢.٣
أفضلتفعلھأنیمكنكوماجید،ھومافيأیضایصلحالومایصلحماوالتواصل؛التسویقفيمنافسیكأداءمنتحقق
ما،شیئًایفعلونمنافسیكأنرأیتإذااالبتكار.إلىتحتاجالاألحیانبعضفيسیئًا.لیسالنسختذكر:تختلف.ماوفيمنھم،

یعطي نتائج جیدة لك.فقم بنسخھ، واجعلھ مصًمما خصیصا و قم بقیاس إذا كان

محدداھدفاضع٩.٢.٤
متنوعةنجدھاالتياإلجاباتإنھدفك.ھوماوتحقیقھتریدماھوبالتسویقالمتعلقةاألسئلةأحدتجاري،عملإنشاءعند
تطبیقاتبینمنتطبیقي،بتنزیلالناسیقومأنحتىعمالء،كسبوالعمالء،معتفاعلإنشاءبینتتراوحھيوجدا.

وقتفيمالئم،للتحقیق،قابلللقیاس،قابل[محدد،SMARTالھدفیكونأنیجبجدا.عامةأھدافھذهحسنا،أخرى.
مستخدم5000علىأحصلأن"أریدالید:الھدفعلىالجیدةاألمثلةمنوألھداف.الداخليالھبوطنسمیھماھذامحدد].

نشط في تطبیق تویتر الخاص بي في األشھر الثالثة القادمة"

تحدیدیمكنكوللقیاسقابلةأھدافلدیكلذلكال.أمستحققھاأنكتقرركیفوستقیسھاكیفنفسكاسألاألھداف،تحدیدعند
أم ال.أولویات أي منھا أھم لعملك و متابعة ما إذا كنت تلبیھا
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فریقكمعاجلس٩.٢.٥
والذھني)العصفإلىلالنضمامبمفردكتكونعندماقیمةإضافةیمكنھمالذیناألشخاصمناطلب(أوفریقكمعاجلس

استثمارضروري.ھذاولكنصعب.أمرتجاريعملبدءالوقت،تحریرأننعلمالتجربة،منالتسویق.خطةفياشركھم
یوفروالفھم،سوءیتجنبومعنى،ذاالمنتجیجعلماھوكفریقالعملالمال).ھوالوقتنعم،(والمالاستثمارھوالوقت

الوقت و المال، و یتوافق مع التوقعات

الخطة٩.٢.٦
والقنواتواإلجراءاتوالتواریخمعوثیقة،فيوضعھاوتسویقخطةإنشاءالمھممنالتسویق.استراتیجیةأيمفتاحإنھا

تنحرفالواستراتیجیتك،فيترتجلالسیجعلكھذاأفضل.ذلككانتحدیدا،أكثركانكلمابھا.القیامسیتمالتيالحمالت
و الفریق یستفید من الوقت والمال بشكل أفضل.

ھيمابتحریره؟سیقوممننشرھا؟سیتممرةكمالمحتوى؟ببناءسیقوممنفيفكرللمدونة،محتوىخطةوضعحالةفي
للتخطیط المحتویات التي ستشاركھا و كتابة الرسائل الرئیسیة.عملیة النشر التي سیتم اتباعھا؟ قم بإنشاء تقویم شھري

إلیھاالمستقلبالصفحةاعتن٩.٢.٧
منتجناتدعمجذابةودقیقةوالجودةعالیةصورااخترالبوابة.ھوشركةإلنشاءالویبموقعفإنبالبیع،یتعلقاألمركانإذا
توضیحیة،فیدیومقاطعومنتجك،فوائدبتضمینقمعمیلك..قبلمنمفھومةوبشریةبلغةتواصلنقدمھا.التيخدمتناأو

صفحةالیھا،المستقلالصفحةیجعلھذاكلالمھمة.الجوائزوالعمالءوالشعاراتوخدمتكأومنتجكشھاداتواستخدم
إنھا تظل ذات مصداقیة و تشوه المنتججذابة.  احذر من األخطاء اإلمالئیة و األخطاء المطبعیة.

تفعلھمامعتواصل٩.٢.٨
خاللمنتفعلھمابتوصیلقمعملك.بھیقوممابیععلىیساعدوالتسویقاستراتیجیةمنجزءأیضاھوالتواصلألن

و تواصل فریقك بالداخل.وسائل التواصل االجتماعي والمدونة و الموقع اإللكتروني؛

إعالمیةاستراتیجیةعلىراھن٩.٢.٩
عملكلیحتاجونھ.ماتقدیموجیدبعملیتعلقواألمراألعالم.وسائلإلىتجارينشاطیفعلھماتوصیلأیضاالمھممن

الصحفیةالبیاناتبقليیتعلقالاألمراإلعالم.وسائلمعللتواصلللغایةقیمةمعلوماتلدیھالمثاليالنھجعنیبحثتجاري
مساعدتھم.كیفیة عمل وسائل اإلعالم و كیف یمكن لشركتنا الناشئةو المعلومات التي ال عالقة لھا بھا. یتعلق األمر بفھم
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النتائجبقیاسقم٩.٢.١٠
الرئیسیة-األداءمؤشراتھویستخدمما،لھذقیاسھا.علیكیجبتعمل،واإلجراءاتاالستراتیجیةكانتإذامالمعرفة

KPI.االرتدادومعدلالتحویل،معدلھياألساسیةالرئیسیةاألداءمؤشراتبعضالتسویق.استراتیجیةمنجزءھي،
اإلعجابات، وما إلى ذلك.ومدةالزیارة على الویب، وعدد مرات إعادة التغرید، وعدد

:المصدر) Jamerson, K., Top 10 Marketing Tips for 2020 )

أخرىالتسویقحیلونصائحست٩.٣

االتجاھاتمواكبةالتسویق:نصائحملك٩.٣.١

التقنیاتعنباستمرارتبحثأنعلیكعام.بعدعاماأولویاتكتعدیلمنأكیرقویةتسویقاستراتیجیةامتالكیتطلب
أنیجبالتيالمھمةالتغیراتواالتجاھاتلمراقبةالتسویقیةوالتقنیةالنصائحأحدثاتبعاآلخرین.عنللتمیزوالفرص

تستفید منھا.

المدفوعةاالجتماعیةاحتضن٩.٣.٢
فيوالنمو.فيالمنصةفياإلعالناتإیراداتتستمروبالفعل،فیسبوكإعالناتاالجتماعیاتالمسوقینمن86%یستخدم
,Instagramعلىالمدفوعةاإلعالناتخیاراتظھرتنفسھالوقت Twitter, Pinterestتعملأخرى.أماكنو

منھبدالأمرالمدفوعالرویجأنالتجاریةللعالقاتیوضحمماخوارزمیاتھا،تعدیلعلىاالجتماعیةاإلعالموسائلمنصات
احتضانتكتسبھ،أوزخمعلىاالجتماعیةاستراتیجیتكتحافظأنتریدكنتإذارؤیة.علىالحصولفيترغبكنتإذا

االجتماعیة المدفوعة ضرورة

التجاریةالعالمةدعاةرعایة٩.٣.٣
إلىالوصولفيلمساعدتكقویامورداعمالؤكیعدالشراء.قراراتالتخاذأقرانھممنتوصیاتعناألشخاصیبحث

نشرعلىلتحفیزحمالتأنشئالتجاریة،عالقتكدعاةمناالقصىاالستفادةلتحقیقالتحویالت.جذبوجدیدجمھور
تشجیعوتجاريھاشتاجإنشاءأیضایمكنكمثال.لإلحاالت،مكافآتاعرضأواإلنترنتعبرمجتمعبإنشاءقمرسالتك.

الجماھیر على استخدامھ.

للطرافةاألولیةأعط٩.٣.٤
جدولعلىیعتمدالشركاتتنشئھالذيالمحتوىأنجیداالیومالمستھلكونیدركالتسویقیة.نصائحناأھممنواحدةھذه

تطویرإلىالتجاریةالعالماتتحتاجلذلكالمبیع،للمحتوىإیجابيبشكلیستجیبواأنالمحتملغیرمناألعمال.
التسویقفيالصرافةأولویاتلتحدیدالطرقأفضلمنواحدةجمھورھا.معحقیقیةعالقاتلبناءأفضلاستراتیجیات

الخاص بك ھي عن طریق إنشاء محتوى مباشر.
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منستندھش-التدفقمعاذھبوأخطاءارتكبالخ.الفیسبوك،علىمباشرةفیدیومقاطعبثمباشر،بودكاستاستضف
مدى استجابة جمھورك لكل شيء بشكل ایجابي.

تنسىالرسالةبإنشاءقم٩.٣.٥
جدولعناالبتعادالمفیدمنیكونأحیانًاالتسویق.خاللمنوخدماتكلمنتجاتكالمباشرللترویجالطرقمنالعدیدیوجد

سردفيإبداعكزادكلماوإعجابًا.للتذكرقابلیةأكثرالتجاریةعالمتكتجعلالتيالقصصإلخبارالرئیسيالتسویقيأعمالك
القصص، زادت احتمالیة تمیزك وتحسن صورة عالمتك التجاریة.

الشراكاتببناءقم٩.٣.٦
بقوةیقارنالاللكنھاإلنترنت.شبكةواالجتماعياإلعالموسائلعلىوصولكنطاقلتوسیعرائعةوسیلةھواإلعالن
وجدیدجمھورإلىللوصولعملكمجالفيآخرینرئیسیینالعبینمعتعاونالمطلعین.المؤثرینمنمنقویةتوصیة
عنمدافعینلیكونواالصغرىالمؤثرینمنمساعدةعلىالحصولأیضایمكنكلعملك.االجتماعیةاألدلةبعضاكتساب

المدونات.عالمتك التجاریة على وسائل اإلعالم االجتماعي و عالم

التسویقنصائحوحیلست٩.٤

ینسىالشعارلدیكلیكن٩.٤.١

ینسى، و یذكر بسرعة عندما ترى شعارھا!عندما تبدأ شركة، تحتاج إلى أن تجعل نفسك معروفا، ال

الناس، دعنا نحقق من بعض األمثلةوجود شعار ال ینسى، إنھ یساعدك على أن تدور في أذھان

NIKEكلمةرؤیةبدونحتىالتجاریة،العالمةھيماستعرفھذا،ترىأنبمجردنایكي؛شعار-مثال

معروفة، سیظھر شعارھا في رأسك!أو فكر في االتجاه المعاكس، عندما تفكر في عالمة تجاریة
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العمیلوالءلتحسینإجراءات٩.٤.٢

ألیسمنتجنا،مجموعةفيعلیھالعثوریمكنشيءإلىیحتاجونعندماإلینایأتونالذینمخلصین،عمالءنریدجمیعانحن
كذلك؟

علىاحصل-٢عروض"اشترأوالخصومات،فينفكردعنا"لنا"،جعلھمخاللھامنیمكنناالتيالطرقبعضھناكلذلك،
آخر.عاديعمیلبأيمقارنةصغیرةمیزةأيوجودأوالبیعقبلماعروضأو"،٣

األصليبحثكإجراءحاول٩.٤.٣

وجیدةشركةقبلمنمعتمدأصليبحثلدیكیكونأناألفضلفمنتاجرا،أومزوداأوموزعاتكونأنتریدعندما
معروفة أو معتمدة.

في عالقتك التجاریة! فكر في ذلك!قد یجعل إجراء بحثك الخاص بك عمالئك لدیھم ثقة أكبر

االجتماعیةاإلعالموسائلفياستثمر٩.٤.٤

التجاریةعالقتكإلطالقطریقةأفضلھيھذه،2020عامفي

مباشرةالدفعیمكنكحیثجوجل،إعالناتھناكاالجتماعي.التواصلومنصاتاإلنترنت،مستخدميمنالمالییننحن
المؤثریناألشخاصبعضمعالشراكةبعضعلىالحصولیمكنكأومختلفة.منصاتعلىاإلعالناتبعضعلىللحصول

عددعلىاعتماًداأقل/أكثرأیضایكلفقدولكنھالتجاریة،عالمتكعلىالعاملھذایؤثروقداإلنترنت،على
المتابعین/المشتركین.

منبھًراكعمیل،یجعلك،مماأصنامھم،تحبھبمااإلعجابإلىالناسیمیللبضاعتك.للترویجطریقةأفضلھيالسنواتھذه
بآرائھم وأفكارھم.

أفالمااإلعالناتبعضاجعل٩.٤.٥
أسلوباالفیدیوظلإعجابا.أكثراألشیاءتبدوقد'تعمل'،المنتجاتترىعندماالفیدیو.شكلفياإلعالناتبعضبعملقم

التعلیمیةالبرامجتضمینحاولأیضا.العاملھذاضروریةتسویقیةاستراتیجیةھوو،2019عامفيالرقميللتسویقشائعا
بالعمیل.أو الشھادات و لقطات وراء الكوالیس، أي شيء قد یربطك

التكنولوجیا٩.٤.٦

اتصالتجعلأنیمكنشيءأيوالھاتفتطبیقاتوالویبمواقعاجعلأیضا.شركتكواآلن،رقمھایحدثشيءكل
الرأي عبر اإلنترنت لمعرفة ما یحتاجھ عمیلك!عمیلك معك إمرا سھال و سریعا! و قم بإجراء بعض استطالعات
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االتصال؟ھوما٩.٥

What Is Communication
O3yme

ست نصائح حول كیفیة القیام باالتصاالت
)www.brOadvision.comللعمل,االتصالمھاراتكلتحسیننصائحست(المصدر:

أیضا):االنتباهمھارات(ولدیكاالستماعمھاراتمارس٩.٦.١
یتحدثبینماتتحدثالأنكلمجردولكن'الصمت'و'االستماع'بیننخلطماغالباحقا؟تستمعھلاآلخرون،یتحدثعندما

علىیساعدماغالبااآلخرون.یقولماإلىحقااالستماعوالداخليحواركإیقافتعلمحقا.تستمعأنكیعنيالاآلخرون
ذلك أیضا.تكرار ما سمعتھ حتى تعرف أنك تولي اھتماما و أنھم یعرفون

تمليالوتعاون٩.٦.٢
لحظاتبضعمنأكثرتتحدثأنكوجدتإذاالتجاریة.االتصاالتالىوالتسكعوالمونولوجاتالمحاضراتتنتميال

بتقدیملآلخریناسمحاإلمكان.قدرقولھتحاولمابتبسیطقمتوقف.مظاھرة)،قیادةأوتقدیميعرضتقدیمعند(باستثناء
مداخالتھم بشأن

كیف ستكون األمور أو كیف تعتقد أنھا یجب أن تكون.ھذه القضیة. التواصل یدور حول األخذ والعطاء، ولیس إمالء

فراغكوقتقضاءلكیفیةانتبھ٩.٦.٣
لھاوھوایاتكتقرأھاالتياألشیاءھلتشاھدھا،التيالتلفزیونیةالبرامجماالقائمة.علىھذایكونأنتتوقعتكنلمربما

حالیةوأحداثجدیدةنظروجھاتعلىإطالعكعلىالقدرةأوالشقین.ذوالجوابحسنًا،التجاریة؟االتصاالتمععالقة
لنیومیًاساعةلمدةالواقعيالتلفزیونیشاھدونالذیناألشخاصأنالمحتملمنعملك.ذكاءتنمیةعلىتساعدكالتيمھمة

قراءةفيفراغھموقتیقضونالذینأولئكمثلیكونواولنالتجاریةلألعمالموجھةمحادثةإجراءعلىقادرینیكونوا
منالفكریةالمساعیدمنللغایةمفیدةورؤىأفكاراتجتمعسوفثانیًا،الناجحین.الموجھینمعوالتواصلالتجاریةالمجالت

مشاھدة أو قراءة مواد أقل فائدة في وقت فراغك.
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الصحیحةوالتعاوناالتصالأدواتفياستثمر٩.٦.٤
غیرالمعلوماتمنالكثیرتتلقىفربماالتصاالتك،االجتماعيالتواصلوسائلواإللكترونيالبریدعلىتعتمدأنتلو

والتعاوناالتصاالتلتقسیطالمثالیةالطریقةھيVmosoمثلتعاونیةأداةالمحادثات.أھمتفقدربماوالمكررةوالمفیدة
في المشاریع المھمة و بناء عالقات األعمال ذات مغزى

الحساسةالمشكالتإلظھارطویالوقتاتنتظرال٩.٦.٥
مشكلةمعالجةاحترافاأكثروفعالیةوبكثیر،األسھلمناالتصاالت.فيالنھیاروصفةھووالتفاقمبالبناءللوضعالسماح
یمكنالوقت،معظمغاضا.وقبیحاوحشاتصبحوتكبرحتىاالنتظارمنبدالمھدھا،فيتزالالھيوظھورھا،بمجرد

األشخاص أو مشاكل مھنیة دون التأثیر سلبا على العالقة.أن للمناقشة السریعة و المباشرة أن تحل أي مشاكل بین

لألشخاصجیدةذاكرةاستخداموامتالككیفیةتعلم٩.٦.٦
الخبزصموئیلیفضلھلالظھر؟فيالحقوقتفيبمشكلةمنھااالقتراباألفضلمنأنھأمصباحي،شخصشیالھل

أوالثالثاءأیامفيالمغادرةبیكيعلىیتعینھلالنقانق؟بسكویتمنمانوعایحبأنھأماإلفطار،لتناولتتأرجحعندما
الخمیس في

لك؟بالنسبةمعنىبالالصغیرةالتفاصیلھذهتبدوھلاألسنان؟تقویمطبیبمعموعدهإلىطفلھاإلحضارممكنوقتأقرب
نطاقخارجبھمتھتمأنكعلىیدلفھذاالشخصیة،حیاتھمفيبھمالخاصةالتفاصیلتذكریمكنكعندمامھمون.الناس

عملھم.

إلى عالقة عمل أفضل وأكثر فائدةھذا یعزز عالقة أعمق وأكثر جدوى من شأنھا أن تمتد بسھولة
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