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دليل مامرسة العمل الحر
أوريتوس هلسنيك ) (Newco YritysHelsinkiهو عبارة عن
مركز خدمات دائم النمو للعازمني عىل مامرسة العمل الحر
وللذين قاموا بتأسيس رشكات صغرية وللذين ميارسوا العمل
الحر وكذلك للرشكات املتنامية .مقر األوريتوس هلسنيك هو
يف األوريتوس لي ّنا ) (Yrityslinnaالذي أسسته بلدية هلسنيك
كمركز للتعزيز من مامرسة العمل الحر .سوف تحصل م ّنا عىل
الدعم من أجل تطوير الفكرة التجارية والعثور عىل الجهات
الفاعلة وكذلك لبناء الفريق .معظم خدماتنا مجانية.

األوريتوس هلسنيك
()Newco YritysHelsinki
تقدم خدمات اإلستشارات
ملؤسيس الرشكات وكذلك ملامريس العمل
الحر الراغبني يف تنمية رشكاتهم .إبدأ من هنا
www.newcohelsinki.fi

أوريتوس هلسنيك ) (Newco YritysHelsinkiهو واحد من أكرب
مراكز خدمات الرشكات يف فنلندا وأساس الفعالية هو أن رشكات
الخدمات األخرى تقدم مع مستشاريها الخرباء والفاعلني .تم
تركيز خدمات الرشكات للمهاجرين يف منطقة العاصمة وضواحيها
يف األوريتوس هلسنيك ) .(Newco YritysHelsinkiنيوكو
فاكتوري ) (NewCo Factoryهو األحدث من الخدمات التي
تقدمها األوريتوس هلسنيك .تابع مجرى خدماتنا ليك تبدأ يف
مامرسة العمل الحر أو للحصول عىل زخم لنمو رشكتك.

أهالً وسهالً بكم لتتعرفوا عىل الخدمات!
أوريتوس هلسنيك
أوقات الدوام:
األثنني – الجمعة ،الساعة 8.30 – 16.30

عنوان املقر ،أوريتوسلي ّنا ):(Yrityslinna
 00530 ،Ensi linja 1هلسنيك
العنوان الربيدي :صندوق بريد 4500
 00099مدينة هلسنيك
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هاتف+358 9 310 36360 :
yrityshelsinki@hel.fi
www.newcohelsinki.fi

املقدمة:
من املحبذ أن تكون مامرسة العمل الحر هي منط للحياة ووسيلة
لكسب الرزق والتشغيل الشخيص أو خيار آخر ،حيث أن جميع
مامريس العمل الحر يحتاجوا إىل اإلرشاد يف إدارة مامرستهم
للعمل الحر وتطويره.
تقوم أوريتوس هلسنيك ) (NewCO YritysHelsinkiمبساعدة
وخدمة كل من مؤسيس الرشكات ومامريس العمل الحر الذين
بدئوا يف مامرسة العمل الحر مجاناً وبثقة كامتة للرس.

الحصول عىل دعم منظامت موارد الدخل املعييش وجامعة
هلسنيك ومدينة هلسنيك.
األمر األسايس هو أن يستعمل العازم عىل مامرسة العمل الحر
كل الدعم الخارجي املمكن والخربة يف تقييم فكرته التجارية.
باإلضافة إىل املستشارين الخاصني بنا فإن لدينا أيضاً شبكة واسعة
من الخرباء يف مختلف املجاالت.

هدفنا هو املساعدة يف إنشاء الرشكات الفاعلة واملربحة واملشغلة
يف منطقة هلسنيك .فعاليتنا متكن الرشكات يف هلسنيك من

مامرسة العمل الحر ترفع من شأن فنلندا – واألوريتوس هلسنيك
) (NewCO YritysHelsinkiتقدم الوقود الالزم ملامرسة العمل
الحر .الدليل ملامرسة العمل الحر  5102يخفف من العبء يف
عملية تأسيس الرشكة ويعطي صورة مقطعية شاملة عن العوامل
املؤثرة يف إمكانيات مامرسة العمل الحر وتنميته.
لقد تم إنجاز الدليل بالتعاون مع أوريتوس هلسنيك
) (NewCO YritysHelsinkiوجامعة هلسنيك وقد تم تجريب
التعليامت عملياً.
إقرأ املزيد www.newcohelsinki.fi
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رجل اعامل? معلومات بدء العمل وتاسيس الرشكات
معلومات عن املنح
استشارات شخصية
خدمات استشارية من خرباء اخصائيني يف مختلف املجاالت
املشورة الجامعية املتعلقه بالنمو التجاري
خدمة النمو وبرنامج الترسيع لألعامل التجارية
الدورات التدريبية وورش العمل
شبكة العالقات

الدليل ملامرسة العمل الحر
النارش:
أوريتوس هلسنيك )(NewCo ritysHelsinki
التحرير:
أوريتوس هلسنيك و جامعة هلسنيك
التصميم واملظهر الخارجي:
أونيكوفا  /ماتس فوورينيوري

www.newcohelsinki.fi
© الجمعية املسجلة هلسينقني أووسأوريتوسكيسكوس 2016
أوريتوس هلسنيك
جميع الحقوق محفوظة.
مكان الطبع:
فورسا برينت لقد تم طبع الدليل عىل ورق إديكسيو،
ّ
رقم تسجيل عالمة حامية الطبيعة لإلتحاد األورويب FI/11/1.
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األشكال املتعددة ملامرسة العمل الحر
تأسيس الرشكة الجديدة
الخطة التجارية الجديدة متاماً
من املمكن تأسيس الرشكة بنا ًء عىل خطة تجارية جديدة متاماً
لتسويق املنتج أو الحدمة أو اليشء املبتكر .هذه تعترب طريقة
تشكل تحدياً للبدء يف فعالية مامرسة العمل الحر وذلك يتضمن
عىل القدر األكرب من املخاطر.

الخطة التجارية املوجودة أصالً
الطريقة العادية للبدء يف مامرسة العمل الحر هي إستعامل خطة
تجارية موجودة ،ولكن إنجازها بشكل جديد ذو مهارات منافسة
أكرب أو يف منطقة تجارية جديدة.

رشاء الرشكة الفاعلة
توجد يف فنلندا الكثري من الرشكات التي تحتاج إىل شخص
ليواصل عملها .العثور عىل مثل هذه الرشكة من املمكن أن
يكون دفعة البدء ملامرسة العمل الحر .الرشاء عىل كل حال دامئاً
يتضمن املخاطر ،ولكنه يقدم ملامرس العمل الحر الجديد طبع
بسيط للبدء وإمكانية مامرسة فعالية العمل الحر مبارشةً ،ألن
الزبائن والتبادل التجاري موجودين.

البدائل هي:
 )1رشاء كل الرشكة الفاعلة
 )2رشاء جزء من الرشكة )فعالية واحدة(
 )3رشاء مجرد الفعالية التجارية.
 )4رشاء جزء من الفعالية التجارية.
من املمكن العثور عىل الرشكات املعروضة للبيع عىل سبيل املثال
من خدمة البحث عىل اإلنرتنت ملامريس العمل الحر الفنلنديني
عىل الرابطhttp://yritysporssi.fi. :
إذا كنت عازماً عىل رشاء رشكة جاهزة أو فعالية تجارية جاهزة،
فإستعن مبساعدة الخرباء لتقييم الوضع اإلقتصادي للرشكة
املرغوب برشائها وتقييم املخاطر املتضمنة يف الرشاء .مهنيو
اإلدارة اإلقتصادية )مكاتب املحاسبة ومدققو الحسابات
ومستشارو تجارة الرشكات( يقدموا اإلستشارة ،فيام إذا كانت
فعالية الرشكة مربحة أو فيام إذا كانت الحسابات موثوق فيها.
قبل أن تقوم بالتوقيع عىل عقد الرشاء والوثائق األخرى ،قم
بإستشارة خرباء القانون .رشاء مجرد الفعالية التجارية هو عىل
كل حال بديالً أكرث أمناً من رشاء كل الرشكة ،ألنه حينئذ
املسؤوليات والديون القدمية للرشكة ال تنتقل إىل املالك الجديد.

مامرسة العمل الحر – باإلمتياز التجاري
مامرسة العمل الحر باإلمتياز التجاري متكن من البدء يف فعالية
مامرسة العمل الحر دون الحاجة إىل فكرة تجارية خاصة
بالشخص .اإلمتياز التجاري هو عبارة عن عقد مشرتك طويل
املدى بني رشكتني مستقلتني .مانح اإلمتياز التجاري يعطى إىل
الحاصل عىل اإلمتياز التجاري )من املمكن أن يكونوا متعددين(
الحق يف إستعامل الفكرة التجارية مقابل أجر ووفقاً لفعاليات
العمل ،حيث يكون أن مانح اإلمتياز التجاري هو الذي طور
الفكرة التجارية وخطط لها وهو يقوم مبراقبتها .املبدأ األسايس
للفعالية التجارية – اإلمتياز التجاري هو أن املانح من املمكن
أن يستنسخ الفكرة ،أي يؤسس عدة رشكات لها نفس الفكرة
التجارية ،عىل سبيل املثال يف مناطق مختلفة .تعمل يف فنلندا
رشكات باإلمتياز التجاري عىل سبيل املثال يف مجال األكشاك
والتنظيف واملطاعم .من املمكن أن تحصل عىل معلومات
إضافية من عىل صفحات اإلنرتنت لجمعية اإلمتياز التجاري
الفنلندية من عىل الرابط:
www.franchising.fi.

مامرسة العمل الحر كفعالية جانبية
يوىص بالبدء يف فعالية مامرسة العمل الحر كفعالية جانبية عىل
سبيل املثال إىل جانب العمل الرئييس أو الدراسة ،إذا مل يكن
الشخص متأكدا ً ما إذا كانت الفعالية التجارية مربحة – عىل
األقل يف البداية .من املمكن تجريب الفعالية الجانبية أوالً،
هل يوجد عدد ٍ
كاف من الزبائن ،وتقييم كيفية تطور الفعالية
التجارية وهل هناك إمكانية ملامرسة العمل الحر بشكل أسايس.
املخاطرة اإلقتصادية الشخصية تكون أقل ،عندما ال يكون الدخل
الشخيص معتمدا ً بشكالً كامالً عىل نجاح الرشكة.
الحظ عىل كل حال بأن مكتب العمل واملوارد املعيشية ال مينح
نقود البدء ملامرس العمل الحر بالفعالية الجانبية.

املساهمة
العمل كمساهم من املمكن أن تكون فعالية جيدة ذات طابع
مامرسة العمل الحر ،وهذا يعتمد عىل كيفية تقسيم املسؤوليات
والتأثري يف الفعاليات فيام بني املساهمني .عىل سبيل املثال يف
الرشكة العائلية من املمكن أن يكون الزوج/الزوجة واألطفال
كمساهمني .يف الرشكة العائلية من املمكن أيضاً أن نجعل
األشخاص الرئيسيني )األشخاص املهمني( أن يلتزموا بالرشكة
وتطويرها بإعطائهم أسهامً.

مامرسة العمل الحر الفريقي
يف مامرسة العمل الحر الفريقي فإن العديد من األشخاص
العازمني عىل مامرسة العمل الحر يقوموا بتأسيس رشكة معاً.
جميع هؤالء األشخاص مسؤولني أيضاً عن نجاح الرشكة .عىل
سبيل املثال عندما تقوم رشكينت بالإلتحاد أو باإللتحام ،فإن
املساهمني القدامى يف كال الرشكتني من املمكن أن يصبحوا
مساهمني يف الرشكة الجديدة.

مامرسة العمل الحر اإلجتامعي
الرشكة اإلجتامعية من املمكن أن تكون من حيث نوعها كرشكة
فردية خاصة أو رشكة عامة أو رشكة ذات رشاكة محدودة أو
رشكة مساهمة أو رشكة تعاونية .باإلضافة إىل ذلك فإن الرشكة
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اإلجتامعية يتوجب أن تلبي املتطلبات التالية:
 30% )1من األشخاص يف الرشكة عىل األقل لديهم إعاقة و/
أو عاطلني عن العمل ملدة طويلة ويحسب مامرس العمل
الحر بنفسه يف هذا العدد.
 )2يدفع للجميع راتباً شهرياً وفقاً إلتفاق رشوط العمل.
 )3وقت العمل هو أكرث من  75%ولذوي اإلعاقة  50%عىل
األقل من وقت العمل األقىص لهذا املجال.
 )4الدعم العام أقل من نصف قيمة التبادل التجاري .من
املمكن أن متنح الرشكة اإلجتامعية دعامً عاماً لتكاليف
األجور .وزارة العمل واملوارد املعيشية ) (TEMتحتفظ
بسجل عن الرشكات اإلجتامعية.

www.tem.fi.

مامرسة العمل الحر للرشكة املتنامية
ال يوجد تعريف واضح ملامرسة العمل الحر املتنامي ،ولكن
الرشكة املتنامية هي بشكل خاص فكرة تجارية جديدة أو أن
منوذج فعالية العمل مؤسس بشكل قوي عىل الرغبة يف النمو
ومن البداية هي عبارة عن رشكة تصبو إىل أن تكون دولية يف أي
مجال مادامت تحققت أهداف منو ومقاييس معينة .املقاييس
من املمكن أن تكون جزئية التسويق أو التبادل التجاري أو زيادة
عدد األشخاص أو مزيجاً منها .معلومات أدق عن مامرسة العمل
الحر املتنامي يف الجزء  3من هذا الدليل.

الرشكة املتنامية هي بشكل خاص فكرة
تجارية جديدة أو أن منوذج فعالية
العمل مؤسس منذ البداية عىل أن
الرشكة تصبو ألن تكون دولية.

من املمكن الحصول عىل إستامرة الطلب ) (TM 3.09للتسجيل
يف السجل من عىل صفحات اإلنرتنت لوزارة العمل واملوارد
املعيشية ):(TEM

ما هي مامرسة العمل الحر؟
الهدف من مامرسة العمل الحر هو أن تنجح الرشكة وتحقق
الربح .مامرسة العمل الحر هي عبارة عن معرفة املخاطر
املتعلقة مبامرسة الفعالية والحذر من ذلك ،أي أنها مهارة لجعل
الفعالية مربحة .مامرسة العمل الحر هي أيضاً عبارة عن الثقة
بالفكرة التجارية الخاصة بالشخص .مامرسة العمل الحر من
املمكن أن تكون طبيعة حياة أو وسيلة لكسب الرزق وتشغيل
النفس .مامرسة العمل الحر هي أيضاً عبارة عن اإلستفادة من
املهارات املهنية واملهارات اإلجتامعية واملهارات اللغوية الخاصة
بالشخص.

مامرسة العمل الحر من املمكن أن
تكون طبيعة حياة أو وسيلة لكسب
الرزق وتشغيل النفس.

من هو مامرس العمل الحر؟
التعريف الرسمي ملامرس العمل الحر يعتمد عىل السلطات.
يتم تعريف مامرس العمل الحر بأشكال مختلفة يف الترشيعات
الحقوقية للرشكات وكذلك يف أمور التقاعد والبطالة عن العمل.
مثال عىل ذلك هو :مامرس العمل الحر هو الشخص الذي ميارس
مبفرده أو مع اآلخرين الفعالية التجارية يف رشكة هدفها الربح.
الفعالية مرتبطة بتحمل املخاطر.
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من وجهة نظر ضامن البطالة عن العمل فإنه يعترب أن مامرس
العمل الحر هو الشخص الذي
يعترب وفقاً لقانون تقاعد مامرس العمل الحر ) (YELملزم
بدفع التأمني أو
يعمل يف مركز قيادي )الرئيس التنفيذي للرشكة أو عضو
يف اإلدارة( يف الرشكة ،التي ميتلك بنفسه  15%عىل األقل
منها أو أنه ميلك منها مع أفراد عائلته  30%عىل األقل منها أو
يعمل يف رشكة ،ميتلك منها بنفسه أو أفراد عائلته أو هم
معاً  50%عىل األقل منها.
عند حساب الجزء اململوك ،تؤخذ بعني اإلعتبار امللكية
غري املبارشة
عن طريق الرشكات أو التجمعات األخرى

مراحل تأسيس الرشكة
الفكرة التجارية ،ما هي وملن وكيف؟
خطة الفعالية التجارية ،متضمنة حسابات التمويل والربح
إستيضاح الحاجة إىل الرتخيص ملامرسة فعالية العمل الحر
تنظيم التمويل
إختيار نوع الرشكة
التعاونية

مامرس
العمل الحر
الفردي

رشكة املساهمة
رشكة املساهة الخاصة )(Oy
رشكة املساهمة العامة )(Oyj

مامرس
العمل الحر
الفردي

بالغ التأسيس إىل منظومة بيانات الرشكات والجمعيات
بنفس اإلستامرة  Yبتقديم البالغ إىل السجل التجاري وإىل فارض الرضيبة.
التأمينات
تنظيم املحاسبة

الفعالية والتطوير اإلستمراري
تأسيس الرشكة يتضمن جميع املراحل التي تم ذكرها سابقاً ،ولكن غالباً ما يتم توضيح مختلف املراحل يف نفس الوقت .من املفضل طرح التأمينات والحسابات للمنافسة قبل تأسيس الرشكة.
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من فكرة الرشكة إىل الفكرة التجارية

فكرة الرشكة هي عبارة عن فكرة تجارية غري مدققة وليست
ناضجة .تتحول فكرة الرشكة إىل فكرة تجارية فقط عندما يصبح
هناك طلباً عىل الفكرة .الفكرة التجارية تبني ما هي املنفعة
التي تنتجها الرشكة لزبائنها – من هم زبائنها وكيفية الوصول إىل
الزبائن وما تبيعه الرشكة ويف أي سوق الرشكة فاعلة.
تحدث عن َمن هم زبائنك؟ كيف سوف تصل إىل زبائنك؟ ما
هي املنفعة اإلضافية امللموسة التي يقدمها منتجك أو خدمتك؟
ما هي املشكلة التي يقوم منتجك أو خدمتك بحلها؟
املنتج أو الخدمة يتوجب أن يكون هو ما يريده الزبون أو ما
يحتاج إليه الزبون ،ولكن الزبون جاهز ليك يدفع مثناً لذلك .فكر
يف هل تتناسب القيمة مع السعر؟
الرد األكرث أهمية يأيت فقط من الزبائن املحتملني ،لذلك قم دامئاً
بإختبار منتجك أو خدمتك عملياً.

الفكرة التجارية يتوجب بأن تكون
قابلة للتحقيق

املامرسة .كن واقعياً تجاه الطلب عىل السلعة أو عىل الخدمة.
بالتخطيط بعناية فائقة تحسن من إمكانيات نجاحك فكّر
املنفعة للزبون :ما يحصل عليه الزبون وما الغرض من
إستعامل الزبون للمنتج وملاذا يطلبه الزبون
الصورة الذهنية :ملاذا يشرتي الزبون من هذه الرشكة ،وما
هي التصورات التي ت ُربط بالرشكة أو باملنتج
املنتجات :ما الذي ننتجه او نقدمه ،وكيف يتميز عن
املنافسني وما هو السعر وما هو نوع الغالف
والتوصيل ،وهل هناك حاجة إىل اإلستشارات عىل سبيل
املثال عن طريق اإلنرتنت
الزبائن  /مجموعات الزبائن :من هم الزبائن ،وأين هم
وكم عددهم وكيف ميكن الوصل إليهم
ما مدى إستعدادهم ألن يدفعوا ،وكيف سوف يدفعوا
طبيعة العمل :هل نقوم باإلنتاج بأنفسنا أو أننا سوف
نتعاقد مع متعاقدين باطنيني وكيفية التسويق وكيفية
البيع
املوارد :أماكن الرشكة واآلالت واملعدات ورأس املال الذي
تم إستثامره ومهارات مامرس العمل الحر أو العاملني و
الخربة.

تحقيق الفكرة التجارية يتطلب مهارة من مامرس العمل الحر
وكذلك رأس مال .املهارة ومعرفة املجال من املمكن أن تكون
تعليامً قد تم الحصول عليه من الخربة العملية أو عن طريق
8

مجال العمل والوضع التنافيس
يتوجب أن يؤخذ بعني اإلعتبار الوضع التنافيس ملجال العمل
عند التخطيط للفعالية التجارية .كلام كان هناك فاعلون أكرث يف
األسواق املقصودة كلام كانت املنافسة أشد.
نقصد مبجال العمل ،ذلك املجال الذي تعمل فيه الرشكة ،عىل
سبيل املثال فعالية التغذية أو البناء أو التنظيف.
كلام كانت الفعالية أحدث ،كلام كانت املنافسة أقل .خذ بعني
اإلعتبار أيضاً املنافسة غري املبارشة!

اَفكّر ،ما هي املنفعة اإلضافية امللموسة التي
تقدمها خدمتك أو سلعتك إىل الزبون؟

خطة الفعالية التجارية
ما هي خطة الفعالية التجارية ()LTS؟
خطة الفعالية التجارية توصف كيفية تحقيق الفكرة التجارية
عملياً .يف الخطة التجارية تتم مراجعة مميزات املنتج
ومجموعات الزبائن والوضع التنافيس للتسويق والتعليم الحاصل
عليه مامرس أو مامريس العمل الحر واملهارات وكذلك كيف تعزم
الرشكة عىل القيام بالبيع والتسويق.

قم بإنشاء خطة الفعالية
التجارية الخاصة بك عىل اإلنرتنت:
www.liiketoimintasuunnitelma.com
 -قم أيضاً بتحديثها بشكل منتظم

يف خطة الفعالية التجارية نقيّم أيضاً عن طريق الحسابات
إمكانية الربح والقيمة املالية الالزمة للبدء يف فعالية الرشكة.
خطة الفعالية التجارية هي باإلضافة إىل كونها أداة
تخطيط ملامرس العمل الحر نفسه ،فهي أيضاً عبارة عن أداة
لإلستشارات .خطة الفعالية التجارية املعدة بشكل جيد تعطي
صورة عن إمكانية ربح الرشكة وعن التصورات املستقبلية وتسهل
أمور منها طلب التمويل .يف الخطة الجيدة ت ُعرض أيضاً عوامل
الخطر ،التي من املمكن أن تؤثر يف نجاح الرشكة.
نحتاج إىل خطة الفعالية التجارية أيضاً عند طلب نقود البدء من
مكتب العمل واملوارد املعيشية أو عند طلب دعم الرشكة من
مركز ).(ELY

أجزاء خطة الفعالية التجارية
من املفضل تعديل وتحديث خطة الفعالية التجارية بصورة
منتظمة.

 )5مجال العمل وكذلك الوضع التنافيس:
تحدث عن مجال فعاليتك والوضع التنافيس .هل تجلب تحديث
إىل مجال الفعالية )مستجدات(؟ أم أنك تعرض نفس اليشء
مثل منافسك؟ حاول أن تتميز عن منافسيك؟ هل بإمكانك
أن تؤسس عىل سبيل املثال صالون حالقة عضوياً أي خالياً من
الكيميائيات بدل صالون الحالقة العادي؟ قم بتحليل عنارص
القوة األكرث أهمية عند منافسيك وعنارص الضعف وقارنها مع
فكرتك التجارية.

 )6مدى إتساع وتطور األسواق:
قم بوصف كمية الزبائن ملنتجك يف األسواق والوضع التنافيس
ورؤى التطور .تحدث عن ما هي األسواق التي
تستهدفها :يف محلة سكن معينة أم لألسواق الوطنية أم لألسواق
األوروبية أو لألسواق العاملية؟ هل من املمكن توسيع فكرتك

الرتكيبة هي عىل سبيل املثال:
 )1ملخص الخطة التجارية:
الخطة التجارية تبني ما تقوم به الرشكة وملن تبيع منتجاتها،
وكيف تقوم الرشكة بتحقيق هذه األمور .ما هي القيمة
التحديثية )ما هو الجديد فيها( لفكرتك التجارية وملاذا سوف
يهتم الزبون مبنتجاتك أنت .قم بوصف تحليل سووت )(SWOT
الخاص بك يف هذا الجزء

 )2وصف للمهارات والقدرات املهنية:
مهارات مامرس العمل الحر والعاملني يجب أن تدعم الفعالية
التجارية .قم بإعداد قامئة بخلفيتهم التعليمية وبخربتهم العملية
وكذلك بعنارص القوة وعنارص الضعف لديهم.

 )3وصف للمنتج و/أو الخدمة:
قم بوصف املنتج بصورة ناقدة من وجهة نظر الزبون .قم برشح
مميزات املنتج مقارن ًة مع املنافسني :التسعري وامليزات واملنافع
وعنارص الضعف.

 )4الزبائن وإحتياجات الزبائن:
قم بتوصيف من هم زبائنك وكم عددهم وأين يتواجدون وبنا ًء
عىل أي سبب سوف يقوموا بتقرير الرشاء وما هي األمور التي
يقدرها الزبائن يف منتجك .ما هي مشكلة الزبون أو الحاجة،
التي تستطيع أن تلبيها؟
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التجارية إىل أماكن أخرى يف املستقبل؟ كيف من املمكن أن
يحدث ذلك؟ إرشح ،ما هي العوائق املمكنة للعبور إىل األسواق:
القوانني والترشيعات والقيود والجامرك وكذلك عوامل الخطر
األخرى.

 )7البيع والتسويق واإلعالن:
س ّجل بأي الفعاليات التسويقية سوف تصل إىل زبائنك وتعلمهم
وتأكد لهم عن فائدة منتجك للزبون .قم مبالحظة أيضاً كيف أن
زبائنك سوف يعرثوا عليك عىل سبيل املثال عن طريق الشبكة
العنكبوتية )يف اإلنرتنت( .كيفية توجيه اإلعالنات لتستهدف
مجموعة معينة من الزبائن؟ فكّر ،فيام يوحي به مظهر رشكتك
وإسمها للزبون ،ومن أين سوف تبدأ العالمة التجارية لرشكتك
يف التشكل؟ كيف تتميز عن املنافسني؟ كيف تنسق املبيعات
وتتأكد من أنه لديك وقتاً ومواردا ً كافية؟

 )8املخاطر:
ترتبط فعالية مامرسة العمل الحر بالعديد من املخاطر .قم
بتحليل عوامل الخطر للفعالية التجارية عىل املدى القصري وعىل
املدى الطويل .كيف ستجعل الشخص الرئييس )الشخص املهم(
بأن يلتزم برشكتك وماذا سوف يحصل إذا قرر املغادرة؟ هل
من املمكن أن نستنسخ مميزات فكرتك التجارية؟ وما مدى
حساسية فكرتك التجارية لتغريات الحياة اإلقتصادية؟ من غري
املمكن إبعاد األخطار بشكل كامل ،ولكن من املمكن التقليل
منها بالتخطيط الناجع.

دليل مامرسة العمل الحر
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 )9حقوق امللكية الفكرية:
خطط لحامية األفكار املهمة وفقاً لترشبعات حقوق امللكية
الفكرية .هكذا يكون بإمكانك التقليل من أخطار اإلستنساخ.
لعلك تحتاج إىل براءة اإلخرتاع للمخرتعات التكنولوجية )ساري
املفعول ملدة  20سنة( أو إىل حامية منفعة النموذج )أي ملدة
أربع سنوات “حامية إخرتاع قصرية”( أو إىل حامية العالمة
التجارية )رمز السلعة أو الخدمة والتي يتم تسجيلها ضمن نطاق
معني ،عىل سبيل املثال عالمة أبيل “ (”Appleأو إىل حامية
النموذج الذي يحمي املظهر الخارجي للسلعة؟ فقط
حقوق التأليف والنرش هي التي ال توجد حاجة لطلبها بشكل
منفصل .إتفاقيات كتم الرسية هي إحدى الوسائل ملنع الزبون أو
الرشيك من اإلبالغ عن فكرتك التجارية غري املحمية إىل اآلخرين.

مثال عىل حساب التمويل (مامرس العمل الحر باإلسم التجاري الفردي)
الحاجة إىل النقود

يورو

مصاريف التأسيس

110

األصول غري امللموسة

األخرى
اآلالت واملعدات

أ) حساب التمويل:

يقصد برأس املال املتداول )أمور منها اإليجارات ،الرواتب /
الدخل املعييش ملامرس العمل الحر نفسه( تلك املصاريف الثابتة
املتوجب دفعها ،عىل الرغم من أن الفعالية التجارية ال تنتج دخالً
كافياً لتغطية املصاريف .من جملة األمور اآلالت الالزمة لإلنتاج
ومدفوعات التسجيل وضامنات اإليجار وكذلك رأس املال املتداول
عىل سبيل املثال ملدة شهرين من الزمن يتم تدوينها يف ناحية
اإلحتياجات إىل األموال .باإلضافة إىل ذلك فإنه يف خطة التمويل
يتم تعيني مصادر األموال للمبالغ املقابلة لإلستثامرات؛ مصادر
األموال يجب أن تغطي الحاجات إىل التمويل .مصادر األموال من
املمكن أن تتشكل من رأس املال الخاص الذي تم إستثامره ومن
املساهامت العينية ومن القروض ومن دعم مامرسة العمل الحر
ومن اإلستثامرات الخارجية لرأس املال الخاص.

معدات اإلنتاج املتطلب الحصول عليها

600

املساهامت العينية )جهاز الكمبيوتر واملعدات(

750

السيارة

 )10الحسابات :التمويل وخطة إمكانية الربح والبيع
والخطة اإلقتصادية
نقصد بحساب التمويل اإلحتياجات إىل املال واملصادر املالية يف
مرحلة البداية .نعدد من اإلحتياجات إىل األموال
عمليات الرشاء تلك ،املتوجب القيام بها ليك تبدأ الفعالية
التجارية.

الحوسبة )(kta

0

املنقوالت التجارية

األثاث

300

الهاتف/الفاكس/اإلنرتنت مع تركيبه

200

تركيبات اآلالت واملعدات

0

إصالح مكان العمل

0

معدات املكتب

40

األجهزة األخرى
رأس املال املتاح لإلستعامل )شهرين(

الدعاية األولية/املناشري

1600

مرصوفات مكان الفعالية

اإليجار وضامن اإليجار

0

مرصوفات األجهزة

أجرة األجهزة  /التأجري التموييل

150

األجور

مصاريف املوظفني

الدخل املعييش الخاص مبامرس العمل الحر
املمتلكات التبديلية واملمتلكات التمويلية

3600

املخزن األويل

0

إحتياطي رأس املال املتداول  /األموال النقدية

1000

مجموع اإلحتياج إىل املال:

8350

مصادر األموال:

يورو
رأس املال التساهمي

رأس املال الخاص

اإلستثامرات املالية الشخصية

2600

أدوات اإلنتاج واملعدات الخاصة

750

األخرى
قرض املساهم

رأس املال املستقرض

القرض البنيك
قرض في ّنفريا )(Finnvera

5000

األخرى
الديون من موردّي البضائع
متويل آخر
الفارق

0

مجموع مصادر األموال

8350
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ب) حساب إمكانية الربح
يف حساب إمكانية الربح نقوم بتقييم الحاجة إىل التبادل التجاري
)=البيع /إحتياجات طلب الدفع( ،يك نتمكن من تغطية التكاليف
والناتج املستهدف .قدر املبيعات املستهدفة )التبادل التجاري(
بإمكاننا بعد ذلك تجزئته إىل أهداف املبيعات املرجو تحقيقها يف
الشهر أو األسبوع أو الساعة .كبديل لذلك بإمكاننا تحليل ما إذا
كان من املربح تغيري قيمة التغطية وسعر البيع إذا كان يبدو أن
كمية املبيعات غري واقعية .بذلك يكون بإمكاننا القيام بتحليل
بسيط للحساسية أي مقدار التوقعات للناتج التي يتم الحصول
عليها عند تغيري السعر )أو تغيري التكاليف(.

مثال عىل حساب إمكانية الربح:
(مامرس العمل الحر باإلسم التجاري)

الشهر

السنة
( 21شهر)

الناتج املستهدف )الصايف( )من جملة أمور منها الراتب املستهدف الخاص مبامرس العمل الحر(

1800

21600

 +مدفوعات سداد القروض )القرض – مدة  5سنوات القيمة  5000يورو(

83

1000

الدخل بعد دفع الرضيبة

1883

22600

 +الرضيبة 26,9 %

693

8317

= الحاجة إىل التمويل

2576

30717

 +فوائد القروض )(%4

17

200

أ .األرباح التشغيلية )املحتاج إليها(

2593

31117

ج) حساب البيع:

 +املصاريف الثابتة )رضيبة القيمة املضافة (%0

يف حساب البيع فإن الحد األدىن ملتطلبات الدفع لحسابات
إمكانية الربح قد تم تقسيمها طبقاً للخدمة  /طبقاً للمنتج .هذا
يسهل من تقييم مدى أهمية عالقات الزبون ،ولكنه يوصف
ملامرس العمل الحر يف املقام األول ما هو مقدار الفعالية الكايف
لتخطي حد الناتج الصفري وتحقيق الناتج املستهدف .حساب
املبيعات هو عبارة عن أداة ممتازة للتنبؤ بالوارد النقدي للفعالية
التجارية.

تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر )) %7,32 (YELدخل العمل السنوي  20000يورو،
الخصم (22%

308

3697

التأمينات األخرى

80

960

*الحظ نوع الرشكة – يف اإلسم التجاري الفردي فإنه يظهر يف
الناتج املستهدف راتب مامرس العمل الحر الذي يرغب به وعىل
سبيل املثال يف رشكة املساهمة ) (Oyفإن الرواتب تكون من
ضمن املصاريف الثابتة.

الرواتب*
املصاريف الجانبية للراتب
مصاريف مكان الفعالية
مدفوعات التأجري التموييل

75

900

مصاريف اإلتصاالت )الهاتف ،اإلنرتنت وما شابه ذلك(

100

1200

املحاسبة ،تدقيق الحسابات ،البالغ الرضيبي إلخ

180

2160

مصاريف املكتب

50

600

مصاريف السفر والسيارة ،البدل النقدي اليومي

0

0

مصاريف التسويق

250

3000

التصليحات والصيانة

50

600

مدفوعات صندوق البطالة عن العمل

40

480

املصاريف األخرى

50

600

ب .مجموع املصاريف الثابتة

1233

14797

مقدار املبيعات لتغطية التكاليف )أ  +ب(

3826

45912

 +املشرتيات )املواد والحاجيات( )رضيبة القيمة املضافة (0%
الحاجة إىل التبادل التجاري

3826

45912

 +رضيبة القيمة املضافة 24%

918

11061

لوازم شامل املبيعات  /لوازم طلب الدفع

4744

56928

 -الدخل الصايف اآلخر

حساب البيع عىل سبيل املثال (شهر)

املنتج

املنتج/
مجموعة املنتجات 1

املنتج/
مجموعة املنتجات 2

املنتج
/مجموعة املنتجات 3

املنتج
/مجموعة املنتجات 4

سعر القطعة

70

60

85

90

 -املصاريف

3

3

23,12

28

= التغطية

67

57

61,88

62

مجموعة الزبائن

املجموع

قطعة

املجموع

املجموع

قطعة

قطعة

يورو رضيبة القيمة
املضافة %0

املجموع

قطعة

املجموع

املستهلكني

670

10

930

15

1600

أسنتو أي )(asunto Oy

335

5

620

10

955

املقاولون

855

15

928

15

1783

مكاتب التصميم الهنديس

456

8

495

8

951

1380

23

1955

23

إجاميل هامش الربح

1005

إجاميل مبيعات املنتجات

1050

1311
15

1423

11

1550
2250

5289
25

6635
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د) خطة الناتج
من الجيد بأن تقوم منذ هذه املرحلة بالنظر للمدى البعيد
وتقييم إمكانيتك للربح للسنوات القادمة .بإمكانك أن تخطط
وتتنبأ كيفية أن دخل رشكتك )= التبادل التجاري ،الذي قمت
بتقييمه يف حساب املبيعات – يف الجدول( وكذلك املصاريف
وبعد ذلك تتطور إمكانية الربح والناتج .بإمكانك أن تق ّيم
للدخل وللمرصوفات خيارات مختلفة )النسبة املئوية للتغيري(
ومتابعة تأثريها عىل إمكانيتك للربح .إذا حدثت تغيريات عىل
دفعات املصاريف للسنوات التي تم تقديرها بحيث أنها تختلف
عام قدمته من تطور املصاريف املتزنة ،فإنه من الجيد حينئذ
تقييم دفعات مصاريف معينة بشكل منفصل.
ناتج التمويل يبني القيمة املالية املتاحة لإلستعامل يف جملة أمور
منها تسديد الديون.

إجاميل هامش الربح الالزم

الشهر

ةنسلا

التبادل التجاري )رضيبة القيمة املضافة (%0
مجموع املصاريف
مجموع إجاميل هامش الربح
إجاميل هامش الربح الالزم لحساب إمكانية الربح  11شهرا ً
الفارق )إمكانية الحاجة إىل مبيعات إضافية(
الفارق ) % -الهدف هو جعل الفارق (%08 < % -

6 635

72 985

-1 346

-14 803

5 289

58 182

4 174

45 912

1 115

12 270

79 %

79 %

مثال عىل خطة الربح:

نسبة النمو يف السنة

السنة 2

السنة 3

الدخل
املرصوفات

10%

20%

12%

5%

الحظ بأنه من املفضل أن يحصل مامرس العمل
الحر عىل إجازة أيضاً واملبيعات السنوية تصبح
لذلك أقل (تقريباً  11شهر)

التقييم الخاص

خطة الربح

سنة 1

السنة 2

إيرادات املبيعات

90501

99550

119460

رضيبة القيمة املضافة

17516

19267

23121

التبادل التجاري

72985

80339

96339

املواد واللوازم

14803

16579

17407

تكاليف املوظفني

3697

4140

4347

42000

اإليجارات

0

0

6825

14500

التسويق

4600

5152

5409

التكاليف األخرى للفعالية التجارية

8100

9072

9525

األرباح التشغيلية

41785

38840

7498

تكاليف التمويل

200

160

120

الرضائب

11061

10311

1914

ناتج التمويل

30524

28369

5464

املستبعدات

462

346

260

الناتج

30061

28023

5204

6500
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السنة 3

التقييم الخاص

تحليل سووت ()SWOT
تحليل سووت ) (SWOTذو الخانات األربع هو عبارة عن
طريقة تحليل مبسطة وشائعة اإلستخدام لفعالية مامرسة العمل
الحر .تحليل سووت ) (TOWSيبني عنارص القوة )(Strengths
للفكرة التجارية وملامرس العمل الحر وللرشكة وعنارص الضعف
) (Weaknessesواإلمكانيات ) (Opportunitiesوالتهديدات
).(Threats
فتطبيقه يعترب مناسباً لجميع أنواع الرشكات .عملية التدقيق
من املمكن أن متس كل فعالية الرشكة أو جز ًء من الفعالية معني
وأكرث دقة من فعالية الرشكة .يف السطر األعىل للجدول يوجد
الوضع الحايل واألمور الداخلية للرشكة .يف السطر السفيل يوجد
املستقبل واألمور الخارجية .يف النصف األيرس توجد األمور
اإليجابية واألمين األمور السلبية .التحليل يساعد يف التدقيق يف
كيفية إمكانية تطوير عنارص القوة وكيفية إمكانية إبعاد عنارص
الضعف وكيفية إمكانية اإلستفادة من اإلمكانيات وكيف يكون
بإمكاننا إبعاد التهديدات.

مثال عىل حليل سووت (:)SWOT

عنارص الضعف

عنارص القوة
•
•
•
•
•

املعرفة القوية
الخربة
معرفة املجال
املنتج املبتكر
العالقات الدولية

التهديدات

اإلمكانيات
•
•
•
•

•
•
•
•

ال يوجد قدراً كافياً من املال الخاص
ال توجد خربة يف مامرسة العمل الحر
الوضع العائيل
وسط ثقايف غريب

التدويل أي اإلنتشار الدويل
القدرة عىل النمو
املنتجات الجديدة  /الخدمات
مناطق التسويق الجديدة

•
•
•
•

قدرة مامرس العمل الحر عىل اإلستمرار
إحتدام املنافسة
التغيريات يف الترشيعات والقوانني
الوضع السيايس

املخاطر والوقاية منها
يف الرشكة هناك العديد من اإلحتامالت لحدوث الرضر أي
املخاطر .املخاطر من املمكن أن تكون إمكانية أيضاً يف مامرسة
العمل الحر .يتوجب أن يكون مامرس العمل الحر جاهزا ً
للمخاطرة يك يتمكن من النجاح .يتوجب معرفة املخاطر
ويتوجب التأثري عيل املخاطر والحذر منها حيث أنه من املمكن
الوقاية منها .مبعنى آخر يتوجب السيطرة عىل املخاطر.
املخاطر يف مامرسة العمل الحر من املمكن أن تكون عىل سبيل
املثال مخاطر تجارية ومخاطر خاصة باألفراد ومخاطر متعلقة
باإلتفاقيات وتحمل املسؤولية ومخاطر بيئية ومخاطر توقف
العمل ومخاطر جنائية ومخاطر الحريق .السيطرة الجيدة عىل
املخاطر هي يف طبيعتها إستباقية ومدروسة ومنهجية وتنظيمية.

فكّر ،ما هي املخاطر التي من
املمكن أن تواجهها رشكتك وقم
بإعداد خطة خاصة باملخاطر.
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التسويق واإلعالن
التسويق هو جزء مهم إلنجاز أهداف الرشكة .من املفضل البدء
يف التسويق بخطة جيدة.
التغلغل يف األسواق والنجاح يف ذلك ينطلب أوالً وقبل كل يشء
عمالً منظامً ،وكذلك منتج وخدمة تم إنتاجها لتكون يف حالة
قابلة للبيع وكذلك فئة مستهدفة يكون الهدف الوصل إليها يف
األسواق .يتم إعداد رسائل التسويق الداعمة لإلدعاءات املبيعية
لكل فئة مستهدفة عىل حدة .نسعى للتأثري عىل تصورات
املستهلك ومشاعره يف األسواق حتامً.

تقسيم مجموعات الزبائن
إىل فئات مستهدفة ،أي التجزئة
مركز فعاليتك هم الزبائن يتوجب التعرف عىل الزبائن والوصول
إليهم بوسائل التسويق.
من املفضل تقسيم مختلف مجموعات الزبائن إىل مجموعات
فئوية من الزبائن ،إذا
كان هناك يف األسواق ما يكفي من الزبائن املحتملني
مجموعة الزبائن لديها معامل وحاجيات مشرتكة
مجموعات الزبائن تختلف عن بعضها البعض
التسويق يصل إىل املجموعات املختارة من الزبائن بصورة
إقتصادية ناجعة.

وسائل إتصاالت التسويق
نريد أن نوصل إىل الزبائن يف األسواق رسالتنا الهامة .من املمكن

أن تكون الرسالة مبنية عىل عنارص القوة لدينا أو عىل حاجات
الزبون .بعد إعداد رسائل التسويق ،نبحث عن الوسائل لتوصيلها
إىل الفئة املستهدفة بشكل يناسب الصورة العامة عن املنتج وعن
الرشكة .هناك العديد من مختلف وسائل وقنوات اإلتصال.

إختيار وسائل الدعاية
من املفضل أن تبحث لرشكتك عن تلك الوسائل اإلعالمية ،التي
من خاللها توصل كالمك أي دعايتك إىل املستقبلني املستهدفني
عىل أعىل قدر من النجاعة اإلقتصادية.
الوسائل اإلعالمية املختلفة هي
املجالت والصحف املحلية وتلك التي توزع مجاناً وكذلك
املجالت الدورية
اإلنرتنت
صفحات اإلنرتنت
وسائل التواصل اإلجتامعي
التلفاز
وسائل اإلشهار التجارية ويف الخارج
الراديو
السينام )مبا يف ذلك ما يعرف بالـ
“  ”product placementأي باإلعالن املخفي(.
إحدى أدوات العمل الجيدة للتخطيط للتسويق هي ما يعرف
بنموذج املزج التسويقي .وهو يتكون من أربع أحرف “:”P
املنتج ) (Productوالسعر ) (Priceواملكان ) (Placeوالرتويج

السعر ()Price
• الهوية
• الوضع التناقيس
• تكاليف اإلنتاج
• وجهة نظر الزبون
بشأن القيمة

املنتج ()Product
• املميزات
• إسم املنتج
• اإلبتكار
• خدمات الضامنة
األربع أحرف :P
التسويق
التخطيط

املوقع ()Place
• منطقة البيع
• قنوات التوزيع
املرجع :كولرت فيليب (Kotler Philip) 1980
برينسيبيلز أوف ماركيتينق )(Principles of Marketing
برينتينس هوال )(Prentice Hall

قم بإعداد خطة تسويق ملموسة – كيف
سوف يحصل الزبون عىل معلومات عن
خدماتك؟

الرتويج للبيع
()Promotion
• اإلعالن
• الحمالت املبيعية
• األشخاص القامئون بالبيع
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) .(Promotionهي تعني املنتج والتسعري واملوقع والتعزيز
من املبيعات .من املمكن أن يتم إختيار ما يريده من املزج
التسويقي وفقاً للمجموعة املستهدفة من الزبون الخاصة به وأن
يركز عىل أن يستعملها يف تسويق الرشكة.
املنتج =  :Productالسلعة أو الخدمة ومميزاتها وإسم املنتج
والضامنات والقيمة التجديدية والتميز عن املنتجات املنافسة.
السعر :Price :املال أو التعويض اآلخر الذي يدفعه الزبون لقاء
املنتج .ما يؤثر يف أسباب التعيني
الوضع التنافيس يف األسواق والحصة التسويقية وتصور الزبون عن
قيمة املنتج وتكاليف اإلنتاج واملواد
وكذلك التخفيضات
املوقع =  :Placeاملكان الذي من املمكن رشاء املنتج منه.
غالباً ما نستعمل أيضاً مصطلح قناة التوزيع ،وهي تعني
كل من املكان التجاري امللموس أي املتجر وكذلك املكان التجاري
اإلفرتايض عىل اإلنرتنت مثل املتجر اإللكرتوين.
التعزيز من البيع = :Promotion
جميع وسائل التواصل ،التي يكون بإمكان املسوق أي الرشكة أن
تشهر بها منتجاتها .ومن جملة ما يتبع إىل ذلك
اإلعالن والرسائل يف مكان البيع أو حتى عىل اإلنرتنت وحمالت
املبيعات و الـ ) (PRأي العالقات العامة ونقل الكالم باإلشاعات
أي رسائل الزبائن إىل بعضهم البعض ).(word -of- mouth
التسويق املبارش هو إحدى الطرق األكرث شيوعاً للوصل إىل
الزبائن .عىل سبيل املثال مامرس العمل الحر لصالون الحالقة
بإمكانه توزيع اإلعالنات بنفسه
لصناديق الربيد للسكان الساكنني باملقربة جميع املنشورات
وبطاقات الزيارة إلخ التي توزع عىل األشخاص مبارش ًة بشكل
ملموس أو بالصيغة اإللكرتونية تعترب وسائل للتسويق املبارش.
قم بالتعرف عىل إمكانية توجب الحصول عىل إذن مسبق
للتسويق املبارش.
تذكر أيضاً بأن نقل الكالم عن طريق اإلشاعات
) (word-of-mouthهو عبارة عن أداة جيدة ومهمة للتسويق.
غالباً ما يتحدث الزبائن إىل بعضهم البعض عن التجارب الجيدة
والسيئة ،حيث أن املعلومات عن املنتج من املمكن أن تنترش
عىل سبيل املثال عن طريق الفيسبوك .يف التسويق يتوجب
عليك أن تويل إهتامماً خاصاً بكيفية معاملتك للزبائن يف حاالت
تقديم الخدمة .هل تستطيع عىل سبيل املثال يف حالة البيع أن
تعرض للمنتج قيمة إضافية ،تعزز من التصور اإليجايب )من جملة

أمور منها الشكل الخارجي للمغلف والتخفيض والنقل إىل املنزل
وزيادة البائع( .أو كيفية إعتنائك بالشكاوى عىل سبيل املثال أي
املناشدة بتقديم شكوى.
خطة التسويق للرشكة تساعد يف جعل التسويق متامسكاً
وواضحاً .مبساعدة الخطة بإمكانك متابعة تحقق األهداف وأن
تطور عملية التسويق فيام بعد .يفضل بأن تقوم بالتحقق من
كل املزج التسويقي ومجموعة الزبائن بشكل منتظم من فرتة
إىل أخرى .ميكنك مناقشة عىل سبيل املثال املسائل التالية :هل
حققت ما أردته بالفعاليات التي قمت بها؟ أم يتوجب عليك
القيام بتغيريات أو تبديل منط التسويق أو اإلعالن؟ هل غريت
مجموعة الزبائن األكرث أهمية ترصفاتها الرشائية )هل تغريت
اإلحتياجات(؟ من هم زبائنك اآلن ومن تريد بأن يكونوا زبائنك
يف املستقبل؟ وما الذي يقوم به منافسوك؟
يف الوقت الحارض فإن املنتجات والرشكات يتم البحث عنها يف
اإلنرتنت .ظهورك عىل اإلنرتنت من املمكن أن يكون حيزا ً جاهزا ً
لإلعالنات عىل خدمات البحث مدفوعة األجر عىل اإلنرتنت
أو صفحات اإلنرتنت الخاصة بك أو املتجر اإللكرتوين .عندما
تستعمل صفحات اإلنرتنت الخاصة بك ،فمن املهم أن تتذكر
تحديثها وصيانتها .املتجر اإللكرتوين ،كام صفحات اإلنرتنت
األخرى تعترب وسيلة جيدة لجمع البيانات وبناء سجل الزبائن.
يتوجب إبالغ الزبون دامئاً عن الغرض الذي سوف تستعمل فيه
املعلومات وكيف يكون بإمكانه أن مينع إستخدامها يف أمور غري
التي يريدها.

ال تنىس إستعامل التواصل اإلجتامعي
لتسويق الفعالية التجارية للرشكة.
تذكر اللوائح األساسية
للتواصل اإلجتامعي!

العالمة التجارية
العالمة التجارية هي عبارة عن عالمة تعريفية متيز املنتجات
والخدمات التي قامت الرشكة بتجهيزها وإنتاجها عن منتجات
الرشكات األخرى .يفضل بأن تقوم الرشكة بحامية عالمتها
التجارية بتسجيلها لدى دائرة براءة اإلخرتاع والتسجيل.
بالتسجيل يتم الحصول عىل الحقوق منفردا ً إلستعامل العالمة يف
تعريف املنتج أو الخدمة .العالمة التجارية من املمكن أن تكون
عىل سبيل املثال كلمة أو صورة أو عبارة عن مزيج منهام .من
املمكن أن تكون أيضاً شعارا ً أو تركيبة من األحرف أو حتى رنني
صوت معني أو أي عالمة أخرى من املمكن عرضها بيانياً .العالمة
التجارية التي تم منحها يف فنلندا متنح الحامية يف فنلندا فقط.
إذا أراد مامرس العمل الحر أن يحمي منتجه يف الخارج أيضاً،
فيتوجب عليه أن يطلب ذلك بشكل منفصل.
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التعريف الشبيك لإلنرتنت
أو ما يعرف بالدومني ()domain
التعريف الشبيك هو عبارة عن رابط أي عنوان ،-wwwحيث أنه
يكتب يف حقل الرابط ملتصفح اإلنرتنت .ليس من الرضوري أن
يكون التعريف مطابقاً إلسم الرشكة ،ولكنه من املمكن أن يكون
عىل سبيل املثال جزء من اإلسم أو مخترص ويفضل بأن يكون
قصريا ً ومن السهل تذكره .ال يجوز أن يكون الرمز الشبيك مبنياً
عىل إسم ثاين أو عالمة محمية أو إسم إلنسان عادي ،وال يجوز أن
يحتوي عىل تعبريات جارحة أو تحفز عىل إرتكاب الجرمية .من
املمكن حجز الرمز الشبيك مبارش ًة من مقدم الخدمة أو مبساعدة
ما يعرف بفندق الويب ،حيث أنك سوف تحصل عىل كل ما هو
رضوري خالل مرة واحدة .تعريف دولة فنلندا هو  IF.وتقوم
مبنحه دائرة اإلتصاالتwww.ficora.fi. .
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التسعري

فكّر قبل التسعري ،ما هي القيمة ملنتجك أو لسلعتك عند الزبائن.
بعد ذلك ،هل سلعتك أفضل أم أنها أعىل جود ًة من تلك التي
لدى املنافسني.

لسعر معني ،فإنه من املستحيل تقريباً رفع ذلك يف املستقبل.
تذكر أيضاً بأن العديد من الزبائن ينتظروا بأن تكون هناك
إمكانية “ملفاصلة” األسعار .خدمات التسعري للخرباء من املمكن
أن تكون مبنية عىل الوقت املستعمل .سعر الساعة ال يبني
للزبون عىل كل حال السعر الكيل ،ألنه ال ميكنه أن يعرف ،مقدار
الوقت الذي إستغرقه إنجاز العمل .قم بإستعامل النامذج املثالية
لألسعار للمساعدة ،حيث أنك تبني فيها مضمون العمل والوقت
الذي يستغرقه إنجاز العمل.

قم بالتفكري يف األسعار بشكل دقيق وقم بجعل مظهر املنتج
للرشكة وفقاً لذلك .عندما تتجه لتقدم أو تتحاور أم تبيع وفقاً

من املمكن إستعامل أيضاً وسائل مساعدة يف التسعري ،مثل
عروض التعريف والسعر التعاقدي وعروض الحجز الرسيع

ما هي القيمة اإلضافية التي يستعد الزبائن للدفع من أجلها؟
هل هم يدفعوا عىل سبيل املثال للمظهر أو لجودة املنتج أو
لخدمة الزبائن الجيدة أو بسبب الضامن أو بسبب املوقع؟ هل
أنت تبيع بسعر أغىل أم أرخص من منافسيك؟

سعر املنافس هو

سعر املنافس هو

سعر أرخص بـ 20%

سعر البيع
 رضيبة القيمة املضافة 24 %السعر بدون رضيبة
 سعر الرشاء )رضيبة القيمة املضافة (0 %الغطاء

55,00

44,00

10,65

- 8,52

44,35

35,48

28,00

- 28,00

16,35

7,48

مثال عىل حساب سعر البيع:

يورو

جميع تكاليف املنتج
 +ناتج التغطية املستهدف )(% 53
= سعر البيع بدون رضيبة
 +رضيبة القيمة املضافة % 42
= سعر البيع بالرضيبة

150,00
80,77
230,77
55,38
286,15
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والعروض الخاصة بأوقات معينة )عىل سبيل املثال يف الوقت
الذي تكون الحركة فيه قليلة( .بهذه الوسائل يكون بإمكانك
جعل مستوى األسعار األسايس لديك يف املستوى الذي ترغب فيه.
أمثلة عىل مناذج التسعري هي أسعار الغداء يف املطاعم أو ميزات
الحاجز برسعة لدى مكاتب السفر .يوجد هناك زبائن مستعدين
ألن يدفعوا سعرا ً وفقاً للمستوى السعري دون مفاصلة .التسعري
هو عامل تنافيس هام ولكنه ليس الوحيد .غالباً ما نفكر فقط
بالسعر التنافيس أي البيع بسعر أرخص من املنافسني .فكّر
بشكل دقيق ،مبا هو السعر األنسب ملنتجك .يتوجب أن يتبقى
جز ًء من بيع املنتج لرشكتك كغطاء .إذا قمت بالبيع بسعر أعىل
)أي بغطاء( ،فإنه يكفي إلمكانية الربح مبلغ أقل .بالتغطية األقل
يتوجب عليك أن تبيع بكمية أكرب.
مثاالً :تبيع منتج تكاليفه هي  82يورو .منافسك يبيع نفس
املنتج إىل الزبائن بسعر  55يورو )تتضمن رضيبة القيمة
املضافة( .الحظ ما هو التغيري الذي سوف يطرأ عىل التغطية إذا
قمت ببيع املنتج بأرخص %02
من منافسك.

هامش الربح
قم بالتسعري بشكل صحيح كم من هامش الربح يبقى عن بيع
كل منتج أو كل خدمة؟ هل التغطية عن الكمية التي تم بيعها
كافية؟ تذكر أيضاً التكاليف الثابتة وإجاميل الوقت املستعمل.
مبساعدة حساب إمكانية الربح تحصل عىل تصور جيد عن القيم
الدنيا لتسعريك.

عندما يقوم الزبون بحجز املنتج ،فإنه يستغرق وفقاً للرشكة
من  5 – 1أيام قبل أن يتم إرسال املنتج إىل الزبون .غالباً ما
يتم إرسال الفاتورة بشأن املنتج بعد  5 – 1أيام من اإلرسال.
الفرتة املحددة للدفع من املمكن أن تكون  12 – 7يوماً .إذا
قام الزبون

بدفع الفاتورة يف أخر يوم إلستحقاق الدفع ،فإن النقود سوف
تكون يف حساب الرشكة بعد يومني .مبعنى آخر يف أفضل
الحاالت سوف يستغرق األمر ملدة أسبوعني تقريباً منذ الحجز
قبل أن تصل النقود إىل حساب الرشكة.

مثال بأي جدول زمني تحصل الرشكة عىل النقود ملبيعاتها:

الزبون
يقوم بحجز املنتج

تقوم الرشكة بإرسال
املنتج إىل الزبون

الرشكة ترسل
الفاتورة إىل الزبون

يقوم الزبون بالدفع

تأيت النقود
إىل حساب الرشكة

البيع وأدوات البيع
أعامل البيع كثريا ً ما تعترب كفعالية منقوصة القيمة ومفهومة
بشكل خاطئ .البيع هو إحدى عمليات الرشكة األكرث أهمية.
وهو حتامً عبارة عن عملية وليست فعالية منفصلة .تذكر أيضاً
بتوفري وقتاً ومصادر كافية للبيع .العمليات األخرى هي من
جملتها اإلنتاج وتطوير املنتج.

كيف تحقق البيع عملياً؟
 -خطط وإحجز وقتاً كافياً للبيع

عملية البيع من املمكن تقسيمها إىل أربع أجزاء:
قم بإثارة إهتامم الزبون
بالبيع بحد ذاته وتأكيد البيع بالعقد
توصيل املنتج أو الخدمة إىل الزبون كام تم وصف ذلك
يف العقد
العناية الالحقة والخدمات الداعمة املمكنة وكذلك البيع
من جديد

قنوات البيع
فكّر أوالً ِملن سوف تبيع وكيف سوف تصل إىل زبائنك .هل
تعمل يف إطار البيع للمستهلكني أو بيع الرشكة وما هي القنوات
الرئيسية للوصول إىل زبائنك .فكر أيضاً ،كيف سوف يجد الزبائن
رشكتك ليتواصلوا معها.
من املمكن تصنيف البيع مبدئياً ليقسم إىل ثالث أصناف:
بيع التجزئة
البيع عرب اإلنرتنت
البيع املبارش
يف متجر السلع اإلستهالكية فإن املشرتي يريد أن يتم إغرائه
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حيث أن املشرتي يتقدم ومشاعره فائضة عند القيام بالبيع .جهز مواد البيع
نفسك جيدا ً وكن ملهامً ومفعامً بالحامسة وكذلك مقنعاً .فكر
أيضاً يف كيفية متيزك عن املنافسني.
يف مبيعات الرشكة )من ب إىل ب  (B-to-Bفإن الزبائن ينتظروا
حلوالً ملشاكلهم .قم بالعمل األسايس بشكل جيد وقم بتخطيط
إحتياجات الزبون .الطبع الجيد هو السؤال بشكل مبارش عام
يحتاجه الزبون .قم بإعداد إقرتاح جيد للحل ،وقم بقبوله وتقدم
إىل مرحلة الصفقة .تذكر بأن البائع الجيد هو مستمع ممتاز!
املتجر اإللكرتوين عىل اإلنرتنت ُميكّن من النمو العاملي .املتجر
اإللكرتوين عىل اإلنرتنت مفتوح عىل مدار الساعة  24/7وهو
يعمل كمتجر للمستهلك ومن ب إىل ب  .B-to-Bفكر بدقة يف
مضمون الصفحات والبداهة
وسالسة العمل من الناحية التقنية .ضع
نفسك محل الزبون وتحدث بعناية عن مدى إستعامل صفحات
اإلنرتنت وتجارب الرشاء .كيف سوف تنشط الزبون ليك يشرتي
عندما ال يكون البائع حارضا ً أثناء عملية الرشاء؟

ما هي مواد البيع وكيف سيتعرف الزبائن عىل مواد رشكتك؟
فكر يف إتساق مواد البيع ويف مظهرها املريئ .تعترب من مواد
البيع كلٍ من مواد التسويق ومواد اإلعالن ،ولكن أيضاً العرض
والتأكيد عىل الحجز والعقد وحتى الفاتورة يتوجب بأن تكون
معرفة ملواد رشكتك ،ألن املظهر البياين املوحد يوحي بتصور عن
الفاعل املمكن الوثوق به.

مواد العمل اإللكرتونية للبيع
إبدأ بالصفحة الخاصة بك عىل اإلنرتنت! صفحات اإلنرتنت تعمل
كوسيلة مساعدة للتواصل ،ولكن كداعمة للبيع أيضاً .وتذكر،
بأنك تنشأ صفحات اإلنرتنت من أجل زبائنك .ركز يف الحال عىل
الجودة وإخلق تصورا ً عن الفاعل املوثوق به .الوضوح وسهولة
اإلستخدام تزيد من البيع ،لذلك ركز يف صفحات اإلنرتنت عىل
األمور األساسية وإحسب كم نقرة يحتاج إليها الزبون يك يقوم
بخلق حدث مبيعي واحد .كلام كانت أقل ،كلام كان أفضل.

متويل مامرس العمل الحر املبتدء
يف املرحلة األولية لفعالية مامرسة العمل الحر هناك حاجة
دامئة تقريباً إىل املال للبدء يف الفعالية .القدر من املال الالزم
توفره لإلستثامر األويل ،يعتمد عىل الفكرة التجارية ويختلف
بقدر كبري مبختلف مجاالت الفعاليات .إذا كانت الفعالية
التجارية مؤسسة عىل بيع مهارات مامرس العمل الحر كخدمة
وإستعامل وقته الخاص به )عىل سبيل املثال العمل يف الرتجمة
الشفوية والتحريرية( ،فإننا نحتاج إىل إستثامرات أولية أقل بكثري
من تأسيس عىل سبيل املثال رشكة لتحضري السلع أو مطعم.
إستثامرات البدء متكن من تسيري الرشكة والبدء يف الفعالية.
عندما تكون الفعالية التجارية مربحة ،فإنه بإمكاننا تغطية
حاجات اإلستثامر القادمة من أموال الدخل ،أي بالدخل الناتج
عن الفعالية التجارية.
مبساعدة حساب التمويل نخطط للحاجة إىل املال ومصادر املال
يف املرحلة األولية .فيام ييل سوف نتداول مصادر املال.

رأس املال الخاص
بإمكان مامرس العمل الحر أن يستثمر يف الفعالية املال الخاص
به أو ممتلكات أخرى )املساهامت العينية  (apporttiوالتي
هي مملوكه له أو تحت ترصفه .مدخرات مامرس العمل الحر
أو معدات العمل أو اآلالت تسمي بالتمويل الخاص .عاد ًة ما
يتطلب مانحي القروض أي البنوك  20%تقريباً كجزء من التمويل
الخاص قبل أن يقوموا يف النظر يف منح القرض .بإمكان أيضاً
أصدقاء مامرس العمل الحر وأفراد عائلته ومعارفه أن يستثمروا
برأس املال الخاص يف الرشكة .بإمكانهم بذلك أن يكون لهم
ملكية جزئية يف الرشكة.

التمويل املستدان
متنحه بشكل أسايس
البنوك وكذلك رشكة التمويل
الخاصة في ّنفريا (.)Finnvera

رأس املال األجنبي
عاد ًة ما يحتاج مامرس العمل الحر إىل رأس املال األجنبي أي
القرض باإلضافة إىل رأس املال الخاص .تقوم مبنح التمويل
بالقروض بشكل رئييس البنوك التجارية وكذلك رشكة التمويل
الخاص في ّنفريا )(Finnvera
 (www.finnvera.fi).يدفع عن القرض فائدة ،وهي
من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال مرتبطة بالسعر املرجعي
لفائدة اليوريبور  .Euriborباإلضافة إىل ذلك فإنه يتوجب أن
يحصل املمول عىل ناتج أي عىل هامش سعر الفائدة ومدفوعات
التوصيل .رشوط سداد القرض تختلف بإختالف املمولني .غالباً
ما تطلب البنوك لرأس املال املستدان ضامنات حقيقية ،مثل شقة
أو أمالك أخرى كضامن تعهدي .إسأل دامئاً عن عرض القرض
من عدة بنوك مختلفة .كام أن أموال املستثمرين الخارجيني
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أيضاً ،عىل سبيل املثال املعارف أو أفراد العائلة من املمكن أن
تكون رأس مال عىل شكل قرض ،واملتوجب سداده مع الفائدة
املستحقة.
يفضل دامئاً إعداد إتفاقيات مكتوبة بشأن جميع القروض
بفوائدها وكيفية سدادها .يفضل بأن يتذكر مامرس العمل
الحر أنه من املمكن أن ت ِ
ُعطى مساعدة متويلية قصرية املدى
أيضاً ،متديد الفرتة الالزمة للتسديد )دين موصل السلعة( وحلول
التأجري التموييل وكذلك الحسابات البنكية اإلئتامنية وبطاقات
البنوك اإلئتامنية .متويل التأجري التموييل هو عبارة عن إيجار
طويل املدى ،تكون فيه الجهة التي يتم متويلها هي الضامن
الرئييس .يف الحاالت املذكورة سابقاً يتوجب عىل مامرس العمل
الحر عىل كل حال أن يأخذ بعني اإلعتبار الفائدة السنوية ،والتي
من املمكن أن تكون أعىل بشكل كبري من الفائدة السنوية للبنك
العادي ،أي أن القرض يصبح أغىل مثناً.

إستثامرات رأس املال
املستثمر برأس املال )مالك العمل التجاري أو الرشكة املستثمرة
برأس املال( يقوم بإستثامر أمواالً مقابل جزء يف امللكية .املستثمر
برأس املال يتحمل مخاطرة كبرية ،عندما يقوم باإلستثامر ،لذلك
فهو ينتظر كرد إعتبار لذلك عائد كبري إلستثامره .رشوط اإلستثامر
يتم تحديدها بعناية يف عقد املساهم .أنطر بشكل أدق مامرسة
العمل الحر للرشكة املتنامية جزء .3

دعم الرشكة
مركز ) (ELYمن املمكن أن مينح بنا ًء عىل مجال عمل الرشكة

وموقعها الدعم ملشاريع الرشكات وللتخطيط لها.
دعم أو مساعدة الرشكة هي تقديرية يف العادة وتتطلب بأن
تكون فعالية مامرسة العمل الحر قابلة للربح من الناحية
اإلقتصادية.
لست هناك حاجة لسداد املساعدة أو الدعم فيام بعد .يتوجب
طلب إصدار قرارا ً بشأن املساعدة قبل البدء يف اإلستثامر .عاد ًة
ما تدفع املساعدات للمشاريع التي تم القيام بها فيام بعد.
www.ely-keskus.fi
من املمكن طلب الدعم من تيكيس ) (sekeTملرشوعات
الرشكات املبتكرة.
www.tekes.fi

في ّنفريا
()Finnvera
البنوك
الدعوم
واملساعدات

متويل
مامرس العمل الحر
املبتدئ

إذا كانت الفعالية التجارية موجهة نحو الدول النامية ،فإنه
هناك إمكانية مبساعدة برنامج الرشاكة التجارية في ّنبارتنريشيب
) (Finnpartnershipللحصول عىل نقود الدعم.
) (www.finnpartnership.fiعند التخطيط
للفعالية التجارية ،من الجيد تذكر أنه من غري املمكن أن تكون
الفعالية معتمدة عىل نقود الدعم .يتوجب بأن تكون الفعالية
التجارية قابلة للربح بدون أي مساعدات.
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مامرس للعمل الحر بنقود البدء
بنقود البدء نعزز من إنشاء فعالية الرشكة الجديدة ودعم دخله
املعييش خالل الفرتة األولية من فعالية مامرسة العمل الحر
للرشكة التي تأمن تشغيل مامرس العمل الحر.

طلب نقود البدء
تطلب نقود البدء من مكتب العمل واملوارد املعيشية أي ما
يعرف مبكتب – يت ) ،(TE-toimistoحيث أنه هو الذي يقوم
بإصدار القرار بشأن نقود البدء .عندما تطلب نقود البدء
فال تسجل رشكتك أو تبدأ بأي فعالية.
تواصل مع مستشار نقود البدء يف منطقتك وإتفق عىل
كيفية التقدم
شارك يف
جلسة اإلستعالمات املتعلقة بتأسيس الرشكة
إحجز موعد لدى إستشارات الرشكات املجانية لألوريتوس
هلسنيك ).(NewCo YritysHelsinki
قم بإعداد خطة الفعالية التجارية ) (LTSوالحسابات
إتفق عىل املقابلة مع مستشار نقود البدء
إقرأ املزيدwww.newcohelsinki.fi :

الرشط يف دفع نقود البدء،
هو عدم البدء يف فعالية مامرسة العمل
الحر قبل أن يتم إصدار القرار بشأن
منح الدعم.

رشوط منح الدعم
من املمكن منح نقود البدء ،إذا كان ملامرس العمل الحر إمكانية
جعل أن رشكته لديها مقومات الربح وأن لديه تجربة يف مامرسة
العمل الحر ولديه تعليامً يف مامرسة العمل الحر .يتوجب عىل
مامرس العمل الحر أيضاً أن يعمل بنفسه بشكل أسايس يف الرشكة
ويتوجب بأن يكون الدعم رضورياً من أجل دخل مامرس العمل
الحر .يرفق بطلب نقود البدء خطة الفعالية التجارية وحسابات
مقومات الربح .من املمكن الحصول عىل املساعدة يف إعدادها
من قبل الخرباء يف إستشارات الرشكات .باإلضافة إىل ذلك هناك
حاجة إىل ما يعرف بشهادة الدين الرضيبي أي توضيحاً فيام إذا

كان ملقدم الطلب ديوناً غري مدفوعة .من املمكن حجز الشهادة
عىل سبيل املثال عن طريق صفحات اإلنرتنت لدائرة الرضائب أو
إحضارها من مكتب الرضائب.
www.vero.fi/verovelkatodistus
متنح نقود البدء يف العادة ملدة ستة أشهر .بعد ذلك من املمكن
منح نقود البدء بنا ًء عىل التقديرات لكل حالة عىل حدة .نقود
البدء من املمكن منحها يف نفس الوقت لعدة مامرسني للعمل
الحر ،الذين يعملوا يف نفس الرشكة املبتدئة .مكتب العمل
واملوارد املعيشية ) (TE-toimistoيأخذ بعني اإلعتبار عند
التقدير رشوط منح نقود البدء باإلضافة إىل ذلك حاجة مقدم
الطلب إىل الدعم اإلقتصادي.
نقود البدء هي عبارة عن دخل تدفع عنه الرضيبة ،ومن املمكن
الحصول عليها مببلغ إجاميل قدره يف املتوسط  850يورو يف الشهر
خالل الستة أشهر األوىل .نقود البدء تدفع مرة واحدة يف الشهر
بأثر رجعي ،ويتوجب تقديم طلب للدفع بشأنها إىل مكتب
العمل واملوارد املعيشية.

رشوط املنح – قامئة التدقيق
مل يُبدأ يف فعالية مامرسة العمل الحر قبل
إصدار القرار بشأن نقود البدء
الرشكة لديها املقومات للفعالية التجارية املمكن
أن تربح
اإلستعدادات تكفي ملامرسة العمل الحر :الخربة
يف مامرسة العمل الحر أو التعليم
اإلستعدادات كافية لهذا املجال
مامرسة العمل الحر هي العمل األسايس
ال يوجد هناك راتب شهري أو ميزات أخرى غري
نقود البدء
ال يجوز أن يكون هناك دين رضيبة أو دين
مستحق للجباية العامة بدون خطة للدفع
من الواضح أن فعالية مامرسة العمل الحر لن
تبدأ بدون الدعم الذي سوف مينح ملامرس العمل
الحر .الدعم ال يؤثر سلبياً عىل املنافسة يف هذا
القطاع.
الحظ! نقود البدء هي عبارة عن دعم مينح وفقاً
للتقديرات
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قطاعات الفعالية التي تحتاج إىل ترخيص

يف فنلندا من املمكن مامرسة الفعالية التجارية القانونية ووفقاً
ألطباع التعامل الجيدة دون ترخيص من السلطات.
هناك حاجة يف بضعة قطاعات الفعاليات عىل كل حال إىل
ترخيص بسبب األمن املجتمعي والبيئي وبسبب أمن املستهلكني.
يف املجاالت األخرى يتوجب تقديم بالغ إىل السلطات عن
الفعالية ،عىل الرغم من أنه ال توجد هناك حاجة إىل ترخيصاً
فعلياً.
قبل البدء يف فعالية مامرسة العمل الحر ،فإنه من املهم دامئاً
التحقق فيام إذا كانت هناك حاج ًة إىل ترخيصاً خاصاً أو إىل بالغاً
للقيام بالفعالية ،وكذلك ما هي املتطلبات األخرى لهذا املجال من
مامرس العمل الحر.
تقوم مبنح الرتاخيص الدائرة اإلدارية وكذلك الوزارات وسلطات
حامية البيئة التابعة للبلدية والسلطات األخرى املسؤولة عن
الرتاخيص.
عاد ًة ما يتوجب أن يكون لدى مقدم الطلب كفاءة مهنية من
أجل الحصول عىل الرتخيص وكذلك سمعة جيدة وأهلية قانونية.
كذلك فإن الوضع اإلقتصادي ملقدم الطلب يؤثر يف الحصول عىل
الرتخيص .إقرأ املزيد عن تراخيص رشكات الخدمات:
 www.yrityssuomi.fiالرتاخيص.

عاد ًة ما يكون الرتخيص لفرتة مؤقتة ،ومن املمكن إلغاءه ،إذا مل
يقم الشخص بالفعالية وفقاً للتعليامت .عاد ًة ما يكون طلب
الرتخيص مقابل أجر .يف بعض الحاالت تكون هناك حاجة
إىل ترخيص من سلطات متعددة .عىل سبيل املثال يف فعالية
املطعم تكون هناك حاجة إىل جملة أمور منها إجازة النظافة
الصحية وإجازة بيع املرشوبات الروحية يف املكان الذي ترشب
فيه ورخصة بيع املرشوبات الكحولية يف املكان الذي ترشب
فيه والبالغات إىل مدققي الصحة وإىل النجدة ومراقبي البناء
والرشطة.

دائرة الرتاخيص واملراقبة للمجال اإلجتامعي
والصحي فالفريا )(www.valvira.fi) (Valvira
متنح بنا ًء عىل الطلب الحق يف مامرسة مهن الرعاية الصحية يف
فنلندا لألشخاص املهنيني الذين تعلموا يف الخارج .هم األطباء
واملمرضني واملمرضات وأطباء األسنان والصيادلة والقابالت
واملعالجون بالنطق واألخصائيون النفسانيون .الرتاخيص املتعلقة
باإلسترياد متنحها دائرة الجامرك www.tulli.fi.
دائرة سالمة األغذية إفريا )(www.evira.fi) (Evira

تراقب أمان املواد الغذائية وجودتها .يتوجب بأن تكون هناك
موافق ًة عىل املنشآت الغذائية مثل املطاعم واملتاجر واألكشاك
من قبل سلطات سالمة املواد الغذائية قبل البدء يف الفعالية.
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وفقاً لقانون حامية الصحة فإن إجراءات املوافقة متس جملة
أمور منها صالونات حالقة الشعر النسائية والرجالية وصالونات
التجميل أو الرعاية باألرجل ومحالت الوشم .تقوم بعملية
املوافقة سلطات حامية الصحة التابعة للبلدية.
عند عرض املوسيقى )الراديو ،التلفزيون ،األقراص املدموجة،
املوسيقى الحية( يف األماكن العامة كاألماكن املخصصة للزبائن
يتوجب
حينئذ دفع تعويضاً ملنظامت حقوق الطبع والنرش .مكتي
حقوق الطبع والنرش للملحنني تيوستو )(Teosto
) (www.teosto.fiيجمع التعويضات إىل امللحنني
والشعراء الغنائيني وفناين العروض وإىل جمعية حقوق الطبع
والنرش ملنتجي التسجيالت قراميكس )(Gramex
) (www.gramex.fiوإىل املوسيقيني واملغنني وقائدي
الفرق املوسيقية ومنتجي التسجيالت الصوتية .من املمكن أن
تكون للبلدية أو للمدينة ترشيعات مختلفة عىل سبيل املثال
بشأن اإلعالنات الخارجية والبيع يف الخارج.
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مجاالت الفعاليات التي تحتاج إىل ترخيص أو إىل بالغ
مجال العمل

السلطة

الرابط

فعالية فحص املركبات

دائرة سالمة املواصالت ترايف )(Trafi

www.trafi.fi

بيع املرشوبات الكحولية يف األماكن التي يتم رشبها فيها يف املطاعم وكذلك بيع
املرشوبات الكحولية )البرية متوسطة الرتكيز واملرشوب الكحويل لعصري التفاح
والنبيذ املخفف جدا ً( يف محالت بيع املواد الغذائية

الوكاالت اإلدارية اإلقليمية

www.avi.fi

تجهيز املرشوبات الكحولية والبيع بالجملة واإلسترياد

دائرة الرتاخيص واملراقبة للمجال اإلجتامعي والصحي فالفريا )(Valvira

www.valvira.fi

املوارد املعيشية ملجال األسلحة النارية

الدائرة اإلدارية للرشطة

www.poliisi.fi

الصيدليات ،مصانع األدوية ،محالت بيع الدواء بالجملة

مركز التطوير واألمن مبجال األدوية
فيميا )(Fimea

www.fimea.fi

التوسط يف املساكن والعقارات

الوكاالت اإلدارية اإلقليمية

www.avi.fi

فعالية تصليح السيارات

دائرة سالمة املواصالت ترايف )(Trafi

www.trafi.fi

فعالية تعليم سياقة السيارات

دائرة سالمة املواصالت ترايف )(Trafi

www.trafi.fi

الحق يف إستخدام الختوم باإلسم ملنتجات املعادن النفسية

دائرة سالمة املواد الكيميائية توكيس )(Tukes

www.tukes.fi

فعالية الحفر

دائرة سالمة املواد الكيميائية توكيس )(Tukes

www.tukes.fi

فعالية اإلئتامن املايل والتمويل واإلستثامر

املراقبة املالية

www.finanssivalvonta.fi

فعالية الجباية

الوكالة اإلدارية اإلقليمية لجنوب فنلندا

www.avi.fi

نقل املرىض

الوكاالت اإلدارية اإلقليمية

www.avi.fi

مقاولون أعامل الكهرباء واملصاعد

دائرة سالمة املواد الكيميائية توكيس )(Tukes

www.tukes.fi

سيارات األجرة واملواصالت العامة

مراكز إلو )(ELY

www.ely-keskus.fi

شحن البضائع )داخل الدولة( وتراخيص الجامعات

مركز إلو ) (ELYلدنوب البوهيامنا

www.ely-keskus.fi

فعالية اإلتصاالت الهاتفية

دائرة اإلتصاالت

www.viestintavirasto.fi

بيع منتجات التبغ

سلطات البلدية

www.kunnat.net

التداول الصناعي
والتخزين للمواد الكيميائية الخطرة عىل نطاق واسع

دائرة سالمة املواد الكيميائية توكيس )(Tukes

www.tukes.fi

التداول الصناعي
والتخزين للمواد الكيميائية الخطرة عىل نطاق واسع

سلطات النجدة

www.pelastustoimi.fi

وكالء ووسطاء التأمني

املراقبة املالية

www.finanssivalvonta.fi

وكاالت الرحالت الجاهزة

دائرة املنافسة واإلستهالك

www.kkv.fi

رشكات الحراسة

الدائرة اإلدارية للرشطة

www.poliisi.fi

الخدمات اإلجتامعية الخاصة

الوكاالت اإلدارية اإلقليمية
[دائرة الرتاخيص واملراقبة للمجال اإلجتامعي والصحي فالفريا )(Valvira

www.avi.fi
)(www.valvira.fi

خدمات الرعاية الصحية الخاصة

الوكاالت اإلدارية اإلقليمية
[دائرة الرتاخيص واملراقبة للمجال اإلجتامعي والصحي فالفريا )(Valvira

www.avi.fi
)(www.valvira.fi
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أنواع الرشكات
اإلسم التجاري
الفردي

رشكة املساهمة

الرشكة ذات الرشاكة املحدودة

التعاونية

الرشكة العامة

شخص واحد

شخص واحد
عىل األقل واحد حامل
للمسؤولية وعىل األقل
واحد صامت
شخصني عىل األقل

الفرد الخاص مامرس العمل الحر بإمكانه أن يعمل
كشخص طبيعي ،بحيث يكون لديه مكان سكن دائم يف
املنطقة اإلقتصادية األوروبية (يف منطقة اإليتا )ETA -
الشخص الذي يسكن خارج منطقة اإليتا –  ETA،يحتاج
إىل موافقة دائرة التسجيالت وبراءة اإلخرتاع لتأسيس
الرشكة.
www.prh.fi.

العمل كفرد خاص مامرس للعمل الحر يعني أن الشخص ميارس
الفعالية التجارية مبفرده أو مع زوجه/زوجته .عىل الرغم من
أن الزوجني يؤسسان اإلسم التجاري الفردي معاً ،فإن الرشكة
تسجل بإسم أحد الزوجني فقط .يقوم مامرس العمل الحر
بصنع القرارات بنفسه ،وهو املسؤول عن إلتزامات الرشكة )عىل
سبيل املثال الديون( بكل أمالكه .أي أن مامرس العمل الحر هو
املسؤول عن خسائر الرشكة بصفة شخصية ،ولكنه يحصل أيضاً
عىل الربح من فعالية مامرسة العمل الحر.
اإلسم التجاري الفردي ليس لديه مجلس إدارة وال رئيس تنفيذي
للرشكة ومدقق الحسابات ليس إجبارياً .بإمكان مامرس العمل
الحر أن يستثمر ماالً يف الرشكة ،ولكن هذا أيضاً ليس إجبارياً.
ليس بإمكان مامرس العمل الحر أن يدفع راتباً ،ولكن تسحب
النقود من حساب الرشكة مبا يعرف بالسحوبات الخاصة .يُدفع
عن فعالية مامرسة العمل الحر رضيبة سنوية وفقاً للدخل .عىل
الرغم من أن مامرس العمل الحر ميلك رشكة اإلسم التجاري
الفردي ،فيتوجب فصل إقتصاده الشخيص عن إقتصاد الرشكة
بواسطة حسابات الرشكة.
يُقسم مامريس العمل الحر باإلسم التجاري الفردي إىل مامرسني
مهنيني ومامرسني تجاريني ،وكالهام يقوم بالعمل لحسابه
الخاص .الفارق هو أنه غالباً ما يقوم املامرس املهني بالعمل
بشكل مستقل بدون مساعدة القوى العاملة الخارجية .املامرس
التجاري من املمكن أن يكون لديه قوى عاملة خارجية وحساباته
تكون عىل نطاق أوسع من املامرس املهني.
املامرس املهني هو مامرس للعمل الحر ،والذي بإمكانه أن ميارس
مهنته بدون مكان دائم وبدون القوى العاملة الخارجية .الفارق
األكرب مقارن ًة مع املامرس التجاري هو الحق يف أن يكون لديه
حسابات مبسطة .املامرس املهني من املمكن أن يعمل عىل

الفرد الخاص مامرس العمل الحر
 اإلسم التجاري الفردي ()tmiرسوم التسجيل  110يورو
من السهل تأسيسه أو تغيريه أو إنهائه
هو عبارة عن رشكة لشخص واحد أو لعائلة.
بإمكان الزوجان أن يقتسام الناتج وفقاً لعقد العمل الذي تم القيام به /
نسبة امللكية.
عامل.
من املمكن توظيف ّ
مسؤولية شخصية عن ديون الرشكة وعن
اإللتزامات األخرى
يف األساس رضيبة الدخل وفقاً للكسب
ليس بإمكان مامرس العمل الحر أن يأخذ راتب شهري من الرشكة ،ولكنه
بإمكانه سحب أموال ليستعملها فقط كسحوبات فردية -
خاصة ،وتدفع الرضيبة من الدخل.

سبيل املثال كخ ّياط أو كنجار بنايئ أو كمرتجم شفوي .املامرس
التجاري هو عبارة عن مامرس للعمل الحر لديه مكان ثابت
ملامرسة الفعالية أو أنه من املمكن أن يشغّل أشخاص آخرين.
املامرس التجاري يتوجب علية القيام بحسابات القيد املزدوج.
فعاليات التأسيس
عملية تأسيس إسم تجاري فردي بسيطة .لست هناك حاجة إىل
مستندات تأسيس منفصلة .يتوجب القيام بتقديم بالغ عن البدء
يف الفعالية عىل كل حال
إىل السجل التجاري وإىل دائرة الرضائب .يتم تقديم البالغ عن
طريق إستامرة الطلب منوذج  3-Yمن عىل اإلنرتنت عىل الرابط:
www.ytj.fi
التسجيل هو مقابل أجر ) 110يورو ،سنة  .(2016من املمكن
البدء يف الفعالية مبارش ًة بعد بالغ التأسيس ،ما مل
تكن املسألة عبارة عن مورد معييش يتطلب ترخيص وال تُطلب
نقود البدء.
لِمن يناسب اإلسم التجاري الفردي؟
اإلسم التجاري الفردي هو عبارة عن النوع األبسط واألسهل من
أنواع الرشكات لتأسيسه .غالباً ما يناسب اإلسم التجاري الفردي
مامرس العمل الحر البسيط املبتدء كنوع رشكة ملامرسة العمل
الحر.
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اإلسم التجاري
الفردي
شخص
واحد
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نحتاج لتأسيس رشكة األشخاص عىل األقل إىل شخيص رشكة )أي
شخصني( .عاد ًة ما يكون هؤالء أشخاص عاديون ،ولكن أشخاص
الرشكة من املمكن أن يكونوا أيضاً أشخاص إعتباريني )الرشكات
والجمعيات(.
رشكات األشخاص هي نوعان؛ رشكات عامة ورشكات ذات رشاكة
محدودة .يف الرشكات العامة يكون عىل األقل لواحد من
أشخاص الرشكة ويف الرشكة ذات الرشاكة املحدودة عىل األقل
لواحد من أفراد الرشكة املسؤولني مكان سكن دائم ،أو إذا كان
شخص الرشكة هو شخص إعتباري ،فمحل اإلقامة يف منطقة
اإليتا ) .(ETAإذا مل يكن األمر كذلك ،فيتوجب عىل جميع أفراد
الرشكة ،الذين هم ليسوم من منطقة اإليتا ) ،(ETAأن يتقدموا
بطلب ترخيصاً من دائرة التسجيالت وبراءة اإلخرتاع.
يقوم أفراد الرشكة باإلستثامر يف الرشكة مبساهمتهم يف الرشكة إما
باملال أو باملمتلكات أو بالعمل .يف الرشكة العامة يكفي كإستثامر
مساهمة فرد الرشكة يف العمل .يف الرشكة ذات الرشاكة املحدودة
يتطلب من فرد الرشكة الصامت كمساهمة أ ّما املال أو ممتلكات
أخرى .القانون ال يحدد عىل كل حال ،مقدار هذه املساهمة .يف
الرشكة العامة فإن جميع أفراد الرشكة هم مسؤولني عن إلتزامات
الرشكة بكل ممتلكاتهم الشخصية ويقرروا معاً باألمور املتعلقة
بها ،إذا مل يتم اإلتفاق عىل غري ذلك.
يف الرشكة ذات الرشاكة املحدودة ) (Kyهناك نوعان من أفراد
الرشكة متحملني للمسؤولية وصامتني .يتوجب أن يكون يف
الرشكة ذات الرشاكة املحدودة عىل األقل فرد رشكة واحد متحمل
للمسؤولية وفرد رشكة واحد صامت .أفراد الرشكة املتحملني
للمسؤولية هم مسؤولني عن إلتزامات الرشكة بكل ممتلكاتهم
الشخصية ويقررا معاً يف أمور الرشكة .يقوم أفراد الرشكة
الصامتني باإلستثامر يف الرشكة باملال أو مبمتلكات ذات قيمة
مالية ويحصلوا عىل الفائدة عن الربح .فرد الرشكة الصامت ليس
لديه الحق يف املشاركة يف إصدار القرار يف األمور املتعلقة بالرشكة
وهو غري مسؤول عن األمور املتعلقة بالرشكة ،مامل يتم إقرار غري
ذلك يف إتفاق الرشكة.

الرشكة العامة
رشكات األفراد :الرشكة العامة ورشكة الرشاكة املحدودة

شخصان عىل األقل

الرشكة ذات الرشاكة املحدودة
عىل األقل شخص واحد
متحمل للمسؤولية وشخص
واحد صامت
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رسوم التسجيل  240يورو
الرشكة العامة ،عىل األقل شخصني من أفراد الرشكة متحملني للمسؤولية
رشكة الرشاكة املحدودةـ عىل األقل شخص واحد متحمل للمسؤولية.
فرد واحد من أفراد الرشكة صامت
تنشأ بنا ًء عىل إتفاق الرشكة املشرتك فيام بني
أفراد الرشكة
يقوم أفراد الرشكة بتقسيم الناتج وفقاً للنسبة التي
تم اإلتفاق عليها
من املمكن توظيف عاملني
أفراد الرشكة مسؤولني عن ديون الرشكة
وعن اإللتزامات بشكل شخيص ما عدا
رشكة الرشاكة املحدودة ،فإن فرد الرشكة الصامت يكون
مساهامً بحصته
أفراد الرشكة من املمكن أن يحصلوا عىل أموال من الرشكة:
كراتب حيث أنه دخل ،يدفع عنه الحاصل عليه الرضيبة
كسحوبات شخصية ،حيث يتم تقييم قيمة الرضيبة مسبقاً
بنا ًء عىل الدخل الذي تدفع عنه رضيبة

رشكات األشخاص تناسب الرشكات العائلية
كأنواع للرشكات .يف الرشكة العامة ويف
الرشكة ذات الرشاكة املحدودة أفراد
الرشكة املتحملني للمسؤولية مسؤولني عن
إلتزامات الرشكة معاً بالتساوي.

فعاليات التأسيس

من تكون رشكة األفراد مناسبة؟

يقوم أفراد الرشكة بإعداد عقد الرشكة ،الذي يكون فيه إسم
الفعالية التجارية للرشكة ومقرها
ومجال عملها وأسامء أفراد الرشكة وعنواينهم وكذلك مساهامتهم
يف الرشكة .باإلضافة إىل ذلك يتم اإلتفاق عىل من لديه الحق يف
التوقيع بإسم الرشكة وكيفية إختيار الرئيس التنفيذي املحتمل
للرشكة وما هو طول الفرتة الحسابية وكيفية إختيار مدققي
الحسابات املحتملني وما هي حصة أفراد الرشكة من ممتلكات
الرشكة ومن ربحها وكذلك كيف تكون إمكانية فسخ أو إنهاء
عقد الرشكة .يتوجب إعداد عقد الرشكة كتابياً بعناية فائقة ومن
املفضل اإلستعانة مبساعدة الخبري يف األمر .رشكة األفراد يتوجب
تسجيلها يف السجل التجاري ويف دائرة الرضائب .يتم تقديم
البالغ بإستامرة الطلب Y2 :إقرأ www.ytj.fi. :يتوجب
أن يرفق بالبالغ عقد الرشكة األصيل .التسجيل هو مقابل أجر
) 240يورو ،سنة (2016

رشكات األفراد هي عبارة عن نوع من الرشكات يناسب الرشكات
العائلية .يف الرشكة العامة فإن أفراد الرشكة ويف رشكة الرشاكة
املحدودة أفراد الرشكة املتحملني للمسؤولية هم مسؤولني
عن إلتزامات الرشكة معاً بالتساوي .إذا قام أحد أفراد الرشكة
باإللتزام ،فإن ذلك يلزم أيضاً اآلخرين بذلك .يتوجب أن تكون
هناك ثقة كبرية بني أفراد الرشكة لذلك .من املمكن تحجيم
مسؤولية أفراد الرشكة عىل كل حال يف عقد الرشكة.
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رشكة املساهمة من املمكن أن يقوم بتأسيسها شخص واحد أو
أكرث من شخص أو جامعة .يف مرحلة التأسيس يقوم املؤسسون
بتعيني
جميع أسهم الرشكة .يف رشكة املساهمة الخاصة يتوجب أن
يكون رأس مال األسهم  0052يورو عىل األقل.
قانون رشكة املساهمة ال يحدد ال محل سكن وال مكان إقامة
ماليك األسهم أي أن ماليك األسهم املؤسسني لرشكة املساهمة من
املمكن أن يكونوا خارج املنطقة اإلقتصادية األوروبية )(ATE
أيضاً .مالكو األسهم مسؤولني عن إلتزامات الرشكة فقط برأس
املال ذاك الذي قاموا بإستثامره يف الرشكة ،مامل يكونوا قد قاموا
بضامن قروض لرشكة املساهمة.

رشكة املساهمة
رشكة املساهمة ()Oy

شخص واحد

رسوم التسجيل  380يورو
رسوم بالغ التأسيس اإللكرتوين لرشكة املساهمة  330يورو
من املمكن أن يكون املؤسس شخص واحد أو عدة أشحاص أو رشكة
الحظ! يف اإلدارة عضو واحد أسايس و
 1عضو إحتياطي.
املخاطرة الشخصية تكون مقترصة عىل
قيمة اإلستثامر فقط )الحظ الضامنات املحتملة(
رأس مال األسهم لرشكة املساهمة هو  2500يورو ،ويتوجب
أن تكون يف رقم حساب الرشكة أو أن تكون مساهامت عينية
أكّد عليها مدقق الحسابات للرشكة.
تدفع من الربح كرضائب رشكة 20%
من املمكن أن تدفع راتباً أو أسهامً
بخصوص الرواتب فإن الرضيبة تكون وفقاً للدخل الكسبي الشخيص،
ومن ناحية األسهم الرضيبة تكون عىل الدخل الكسبي أو رأس املال  30أو 34 %
يويص بأن يقوم بإعداد عقد املساهم
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مالكو األسهم هم الذين يقرروا بخصوص األمور املتعلقة برشكة
املساهمة .الشخص الذي لديه أسهامً أكرث ،يحصل أيضاً
عىل تأثريا ً أكربا ً إلصدار القرار )ويف القدرة عىل التصويت(.
يتوجب بأن يكون لدى رشكة املساهمة إدارة ،يقوم بإختيارها
مالكو األسهم .تقوم اإلدارة باإلعتناء بإدارة الرشكة وتقوم بتمثيل
الرشكة .بإمكان اإلدارة إختيار الرئيس التنفيذي للرشكة ،الذي
يقوم برعاية وإدارة األمور اإلدارية للرشكة وشئونها.
إختيار الرئيس التنفيذي للرشكة هو أمرا ُ إختيارياً .من املمكن
إختيار الرئيس التنفيذي للرشكة منذ مرحلة تأسيس رشكة
املساهمة يف عقد التأسيس أو فيام بعد يف إجتامع اإلدارة الذي
يتم عقده .إذا كانت إدارة رشكة املساهمة مكونة من أقل من
ثالثة أعضاء ،فيتوجب أيضاً إختيار عىل األقل عضو إحتياطي
واحد لإلدارة .يتوجب بأن يكون عىل األقل لواحد من أعضاء
اإلدارة وواحد من األعضاء اإلحتياطيني )بحسابهم بشكل منفصل(
مكان سكن دائم يف املنطقة اإلقتصادية األوروبية ) .(ATEإذا
مل يكن األمر كذلك ،فيتوجب التقدم بطلب ترخيصاً من إدارة
التسجيالت وبراءة اإلخرتاع لجميع األعضاء اإلحتياطيني واألعضاء
األساسيني الذين هم من خارج املنطقة اإلقتصادية األوروبية.

فعاليات التأسيس
يتم إعداد عقد التأسيس عند تأسيس رشكة املساهمة ،حيث
يرفق به النظام األسايس للرشكة .النظام األسايس للرشكة يحتوي
عىل :يف أدىن أشكاله عىل ثالث أشياء :إسم الفعالية واملقر ومجال
العمل .من املكن تدوين مجال العمل عىل أنه مجال العمل
العام .وهذا يعني جميع الفعاليات التجارية القانونية )ليس من
اإللزام تدوين مجال عمل خاص(.
يتم اإلتفاق يف عقد التأسيس عاد ًة عىل أعضاء اإلدارة والرئيس
التنفيذي للرشكة وعىل تدقيق الحسابات والفرتة الحسابية
وكذلك عدد األسهم وسعرها ويوم الدفع .باإلضافة إىل ذلك يقوم
مؤسسو رشكة املساهمة بتعيني
األسهم.

يتوجب تسجيل رشكة املساهمة يف السجل التجاري قبل أن
تصبح سارية املفعول من الناحية القانونية .يتم تقديم البالغ
باإلستامرة –  1 - Yوباإلستامرة امللحقة بها .التسجيل هو مقابل
أجر ( 380يورو ،بالغ التسجيل اإللكرتوين  330يورو وذلك سنة
 .)2016يتوجب تقديم البالغ خالل ثالثة أشهر من التوقيع عىل
عقد التأسيس ،بخالف ذلك يصبح التأسيس الغياً .من املمكن
الحصول عىل اإلستامرة من عىل رابط اإلنرتنت:
www.ytj.fi.
يرفق ببالغ التأسيس أيضاً عقد التأسيس األصيل ونسخة عن
النظام األسايس للرشكة ،إذا مل يكن جز ًء من عقد التأسيس .قبل
تسجيل رشكة املساهمة يتوجب دفع رأس مال األسهم يف رقم
الحساب البنيك للرشكة .إذا تم إستعامل املساهامت العينية
)املمتلكات األخرى غري املال( لدفع األسهم ،فيتوجب أن يكون
رشطاً يف عقد التأسيس بأن يكون ملعيني األسهم الحق أو اإللزامية
يف أن يدفعوا الثمن الذي تم تعيينه باملمتلكات العينية.
يتوجب بأن يكون يف عقد التأسيس باإلضافة إىل ذلك توضيح عن
املمتلكات العينية .يتوجب إرفاق التقرير إىل السجل التجاري
الذي قدمه مدقق الحسابات بشأن التوضيح عن املتلكات العينية
وما إذا كان للممتلكات عىل األقل قيمة دفع تعادل القيمة
اإلقتصادية .من املمكن أن يقدم التقرير إما مدقق حسابات
معرتف به من قبل الغرفة التجارية املركزية ) (KHTأو مدقق
حسابات معرتف به من قبل الغرفة التجارية ) (HTMأو مؤسسة
مدققي حسابات معرتف بها من الغرفة التجارية املركزية أو
مؤسسة مدققي حسابات معرتف بها من قبل الغرفة التجارية.
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إذا كان مؤسسو الرشكة عددهم أكرث من واحد ،فمن املفضل
إعداد عقد مساهم كتايب ،يتم فيه اإلتفاق عىل العالقات فيام بني
ماليك األسهم وعن عالقتهم مع رشكة املساهمة .عقد املساهم
يساعد يف السيطرة املسبقة عىل املخاطر الحقوقية التي من
املمكن أن تنشأ يف العالقة بني ماليك األسهم والرشكة .بذلك
يكون بإمكاننا تجنب الخالفات العبثية يف وجهات النظر ،والتي
ترض بالفعالية التجارية .يفضل اإلستعانة مبساعدة خرباء القانون
إلعداد عقد املساهم .من غري الرضوري إرفاق عقد املساهم
بإستامرة التسجيل.

متى تكون رشكة املساهمة مناسبة؟
رشكة املساهمة تناسب جميع أنواع فعاليات العمل التجاري.
رشكة املساهمة هي باإلضافة لإلسم التجاري الفردي النوع الوحيد
من الرشكات الذي من املمكن تأسيسها منفردا ً .حينئذ أيضاً
تكون هناك حاجة إىل شخص آخر كعضو إحتياطي يف إدارة رشكة
املساهمة .ميزة رشكة املساهمة هي املسؤولية املحدودة ،والتي
تقترص عىل رأس مال األسهم ،ما مل يكن قد تم إعداد إلزامية
الضامن بالنيابة عن الرشكة.

دليل مامرسة العمل الحر

2016

التعاونية هي عبارة عن رشكة أفراد مستقلة يقوم األعضاء بإدارة
التعاونية معاً وبشكل دمبقراطي ويحققوا بواسطتها أهدافاً
إقتصادية وإجتامعية وثقافية .هناك حاجة عىل األقل إىل شخص
واحد أو جامعة لتأسيس التعاونية.
يسمى ماليك التعاونية باألعضاء ورأس مالها هو رأس املال
التساهمي .التعاونية ترجع رأس املال التساهمي يف حالة
إستقالة العضو أو فصله من التعاونية .يكون األعضاء مسؤولني
عن إلتزامات التعاونية برأس املال ذلك ،الذين إستثمروه يف
التعاونية ،مامل يكونوا قد إلتزموا بضامنات بالنيابة عن التعاونية.

التعاونية

التعاونية
رسوم التسجيل  380يورو
عدد األعضاء املؤسسني هو عضو واحد عىل األقل
مدفوعات املساهمة ) +الرسوم املحتمل للعضو(
صوت لكل عضو
اإلتفاق عىل قواعد العمل:
– تدوين النظم يحتاج إىل الخربة.
– املشكلة هي اإللتزام الدائم لألعضاء.
– يتوجب بأن تكون قيادة وإدارة الرشكة ماهرة مثل رشكة املساهمة
قبل تأسيس تعاونية جديدة ،قم بإستيضاح ما إذا كان من املمكن
اإلنصامم إىل التعاونية املوجودة أصالًwww.pellervo.fi .
معلومات إضافية عن التعاونيات www.osuustoimintakeskus.net

شخص واحد
www.ytj.fi

 > اإلستامرة – Y1 > امللحقات)تحقق من!(

يقرر األعضاء بخصوص األمور املتعلقة بالتعاونية ،وكل عضو لديه
يف األساس صوت واحد .يقوم األعضاء بإختيار إدارة للتعاونية.
اإلدارة تدير األمور اإلدارية للتعاونية وتكون مسؤولة عنها وتقوم
بتمثيل الرشكة .تقوم اإلدارة عاد ًة بإختيار الرئيس التنفيذي
للرشكة هذا ليس عىل كل حال إجبارياً الرئيس التنفيذي للرشكة
يقوم برعاية األمور اإلدارية الخاصة بالرشكة من املمكن إختيار
الرئيس التنفيذي للرشكة منذ مرحلة تأسيس التعاونية يف عقد
الثقافية وخدمات الرفاهية أو منتجي خدمات الرتجمة التحريرية
التأسيس.
والكتابية .عىل سبيل املثال كل عضو يف التعاونية بإمكانه
مامرسة الفعالية الخاصة به ،وتقوم التعاونية باإلعتناء فقط
بالفواتري واملحاسبات والتسويق.
فعاليات التأسيس
يتم إعداد عقد تأسيس عن تأسيس التعاونية ،حيث يتم إرفاق
نظم التعاونية به .يف النظم يتوجب
الرشكة الفرعية للرشكة األجنبية
بأن يذكر عىل األقل إسم الفعالية التجارية للتعاونية واملقر
الرشكة الفرعية هي جزء من الرشكة أو املؤسسة األجنبية ،والتي
ومجال العمل والفرتة الحسابية وكذلك قيمة املساهمة التعاونية متارس يف فنلندا يف مكان دائم فعالية تجارية أو مهنية مستمرة.
وفرتة الدفع وكيفية الدفع .يتوجب تسجيل التعاونية أيضاً يف
الفعالية كرشكة فرعية يتوجب أن تتضمن إضافة يف الشكل
السجل التجاري .يقدم البالغ باإلستامرة Y1 -
التسجييل ملامرس الكسب املعييش األجنبي ،تثبت بأنها رشكة
وباإلستامرة امللحقة بها .يتوجب تقديم البالغ خالل فرتة أسبوع فرعية .اإلضافة من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال “رشكة
واحد من التوقيع عىل عقد التأسيس،
فرعية يف فنلندا” ”filial i Finland” ،أو “رشكة فرعية .”filial
بخالف ذلك يعترب التأسيس الغياً .التسجيل هو مقابل أجر
يتوجب تقديم بالغ تأسيس بشأن تأسيس الرشكة الفرعية إىل
( 380يورو ،وذلك يف سنة .)2016
السجل التجاري .يتوجب القيام بالتسجيل قبل البدء يف الفعالية.
إذا كانت الرشكة أو املؤسسة األجنبية تقع خارج املنطقة
اإلقتصادية األوروبية ) (ETAفيتوجب حينئذ طلب ترخيص
ملن تناسب التعاونية؟
لتأسيس الرشكة الفرعية من دائرة التسجيالت وبراءة اإلخرتاع.
غالباً ما تناسب التعاونية عىل سبيل املثال ملامريس العمل الحر
الخرباء مثل منتجي الخدمات
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األمور املتعلقة بالتسجيل
السجل التجاري
السجل التجاري
)(www.prh.fi/fi/kaupparekisteri.html
هو عبارة عن سجل للرشكات رسمي وعلني .األغلبية العظمى
من الرشكات الفنلندية هي عبارة عن رشكات مساهمة ومامرسني
فرديني للعمل الحر .يتوجب يف األساس تسجيل جميع الرشكات
يف السجل التجاري .تسجيل الرشكة هو مقابل أجر .يف نفس
الوقت بالبالغ من املمكن اإلبالغ إىل سجل دائرة الرضائب أيضاً
وكذلك سجل اإلقتطاع املسبق وسجل أرباب العمل وسجل امللزم
بدفع رضيبة القيمة املضافة .التسجيل يف هذه السجالت مجاين.

رسوم التداول الجديدة لبالغات التسجيل
الفرد الخاص مامرس العمل الحر
110 €
الرشكة العامة والرشكة ذات الرشاكة املحدودة
240 €
بالغ التأسيس اإللكرتوين برشكة املساهمة )تأسيس رشكة املساهمة
عىل اإلنرتنت عن طريق خدمات املعامالت – (YTJ
330 €
رشكة املساهمة ،التعاونية ،الرشكة الفرعية بالغ التأسيس
380 €

الرمز التعريفي Y
الرمز التعريفي للرشكة وللمؤسسة )الرمز التعريفي  (Yهو
تعريف خاص ،متنحه السلطات إىل الرشكات واملؤسسات .يتم
الحصول عىل الرمز التعريفي  Yمبارش ًة عندما يتم التدوين يف
املنظومة املعلوماتية للرشكات واملؤسسات (www.ytj.fi).
الرمز التعريفي  Yمكون من سيعة أرقام ومن رشطة فاصلة
ومن عالمة التحقق ،عىل سبيل املثال  .1234567-8نحتاج إىل
الرمز التعريفي  Yيف أمور منها الفواتري واإلتفاقيات وكذلك عند
التعامل مع السجل التجاري ودائرة الرضائب.

إسم الرشكة
من املفضل إختيار إسم جيد للرشكة .يتوجب أن يكون اإلسم ذو
طابعاً شخصياً مبا فيه الكفاية .ال يجوز أن يكون اإلسم مجرد
كلامت عامة أو وصف للخدمة أو أشخاص أو أماكن .يتوجب أن
يكون من املمكن فصل اإلسم عن األسامء األخرى
وعن العالمات التجارية األخرى املوجودة يف السجل بشكالً كافياً.
اإلسم الشخيص أو إسم مكان الرشكة كجزء من اإلسم يضمن
الطابع الشخيص لإلسم.
تسجيل إسم الرشكة أي إسم الفعالية يعطي الحق الخاص يف
إستعامل اإلسم يف كل الدولة ،أي أنه ال يجوز لآلخرين إستعامل
هذا اإلسم .يتضح أيضاً نوع الرشكة من إسم الرشكة .الفرد
الخاص مامرس العمل الحر بإمكانه أن يستخدم التعريف ””tmi
أو “إسم الفعالية  ،”toiminimiولكن هذا ليس إجبارياً .الرشكة
ذات الرشاكة املحدودة تستخدم اإلختصار “ ”ykوتعريف رشكة
املساهمة هو “ ”yoورشكة املساهمة العامة “ .”jyoرمز الرشكة
العامة هو “الرشكة العامة  ”avoin yhtiöوال يجوز إستعامل
املخترص “.”ya

يف إسم الرشكة الفرعية باإلضافة إىل إسم الرشكة األجنبية وعالمة
الرشكة الفرعية “رشكة فرعية يف فنلندا “ sivuliike Suomessa
أو “ .”filial i Finlandاإلسم التجاري الفردي يتم تسجيله أما
باللعة الفنلندية أو السويدية .اإلسم التجاري الفردي من املمكن
أن يكون فيه تعريف نوع الرشكة باللغة الفنلندية أو السويدية
باإلضافة إىل ذلك أيضاً تعريفات ألنواع الرشكات باللغات األخرى.
عىل سبيل املثال ) (Ab Finntex Oyأو ).(Oy Finntex Ltd
اإلسم التجاري الفردي من املمكن أن يكون له أيضاً أسامء تجارية
فردية موازية بلغات أخرى أي ترجامت اإلسم التجاري الفردي
من اللغة الفنلندية أو السويدية.
أسامء الفعالية املوازية املحتملة لرشكة املساهمة يتوجب أن
تذكر يف النظام األسايس للرشكة .أسامء الفعالية املوازية للرشكة
العامة أو لرشكة الرشاكة املحدودة يتوجب أن تذكر يف عقد
الرشكة وأسامء الفعالية املوازية للتعاونية يتوجب أن تذكر يف
النظم.

إبالغ مجال العمل الرئييس الذي تقوم الرشكة مبامرسته إىل دائرة
الرضائب .يتوجب بأن يكون للرشكة مجال عمل رئييس واحد
فقط ،ويتوجب اإلبالغ عنه بشكل واضح ،وكذلك عن شكل
الفعالية :عىل سبيل املثال تصليح املركبات وصيانتها واإلتجار بها
ال يجوز أن يسجل يف السجل مجال عمل أسايس واسع جدا ً.

سجل اإلقتطاع املسبق
اإلبتداء يف مامرسة فعالية العمل الحر تتطلب يف العادة بأن
تكون الرشكة يف سجل يف سجل اإلقتطاع املسبق الذي تقوم عليه
دائرة الرضائب .يتم التسجيل يف سجل اإلقتطاع املسبق بنفس
اإلستامرة ،التي يتم بها تقديم بالغ التأسيس إىل السجل التجاري.
عندما تكون الرشكة مسجلة يف سجل اإلقتطاع املسبق /فإن رب
العمل أي مانح العمل ال يتوجب عليه أن يختصم الرضائب من
أجور العمل التي يدفعها .الرشكة املسجلة يف سجل اإلقتطاع
املسبق تعتني بنفسها بدفع رضائبها وذلك بدفعها للرضيبة
املسبقة.

أسامء الفعالية التجارية املوازية

بطاقة الرضيبة املسبقة

الرشكة املسجلة يف السجل التجاري من املمكن أن يكون لها
أسامء فعالية تجارية موازية بلغات أخرى .يقصد يمإسم الفعالية
التجارية املوازي هو الرتجمة من اللغة الفنلندية أو السويدية
إلسم الفعالية .أبلغوا عن أسامء الفعالية التجارية املوازية التي
تستخدمها رشكتكم ،وكذلك عن أي لغة ذلك اإلسم.

الرشكة املبتدئة تدفع الرضيبة املسبقة وفقاً لتقييامتها عن مقدار
الحاصل الذي تدفع عنه الرضائب يف الفرتة الحسابية األوىل .تبلغ
الرشكة عن تقييم عن الحاصل يف البالغ عن تأسيس الرشكة .يقوم
مكتب الرضائب بالتحديد للرشكة قيمة الرضيبة املسبقة للرشكة
وفقاً للتقييم الخاص بالرشكة ويرسل إىل الرشكة بطاقة الرضيبة
املسبقة والرضائب املسبقة وإستامرات التحويالت الحسابية.

الفرد الخاص مامرس العمل الحر من املمكن أن ميارس جز ًء من
فعاليته بإسم تجاري مساعد .اإلسم التجاري املساعد يكون
فعاالً ،عندما يكون لنفس الرشكة فعاليات يف مجاالت مختلفة
متاماً .عىل سبيل املثال ملامرس العمل الحر “محل ورود يوكينني”
من املمكن أن تكون فعالية تجارية يف مجال التنظيف بإسم
“بارع” .تسجيل إسم الفعالية التجارية املساعد هو مقابل أجر
وبإسم الفعالية التجارية املساعد من املمكن فقط مامرسة تلك
الفعالية التي تم منح إسم الفعالية التجارية املساعد من أجلها.
إسامء الفعالية التجارية املساعدة من املمكن أن تكون متعددة
يتوجب دفع رسوم تسجيل منفصلة عن كل إسم فعالية تجارية
مساعد.

سجل أرباب العمل

اإلسم التجاري املساعد

تقوم عىل سجل أرباب العمل دائرة الرضائب:
 (www.vero.fi).يتوجب عىل الرشكة التسجيل يف سجل
أرباب العمل إذا كان لديها:
 )1عىل األقل عامالن يعمالن بشكل دائم خالل السنة
التقوميية أو
 )2يف نفس الوقت يعمل لديها عىل األقل ستة عامل بشكل
مؤقت .إذا كان دفع الراتب مؤقتاً أو أنه يدفع الراتب إىل
عامل واحد فقط ،فإنه ال يتوجب عىل الرشكة التسجيل يف
سجل أرباب العمل.

سجل امللزمني بدفع رضيبة القيمة املضافة

مجال العمل
يتوجب اإلبالغ دامئاً عن مجال عمل الرشكة ،عندما يتم تسجيل
الرشكة يف السجل التجاري ويف دائرة الرضائب .من املمكن إبالغ
السجل التجاري أيضاً مبا يعرف مبجال العمل العام ،والذي يعني
بأن الرشكة من املمكن أن متارس جميع أنواع الفعاليات التجارية
القانونية وفقاً لألطباع الجيدة .من املفضل عىل كل حال بأن يتم
اإلبالغ عن مجال العمل بوضوح ،بحيث أن يكون واضحاً نوع
الفعالية التي يتم القيام بها.

الرشكات امللزمة بدفع رضيبة القيمة املضافة تبلغ عن ذلك يف
بالغ التأسيس إىل سجل امللزمني بدفع قيمة الرضيبة املضافة
لدائرة الرضائب .حينئذ يتم اإلبالغ أيضاً عن يوم البدء يف
الفعالية للملزم بدفع رضيبة القيمة املضافة .من املمكن
التسجيل يف سجل رضيبة القيمة املضافة حينئذ أيضاً ،عندما ال
تكون الرشكة ملزمة بدفع قيمة الرضيبة املضافة وفقاً للقانون،
عىل سبيل املثال عندما تكون مبيعات الفرتة الحسابية أقل من
 8500يورو.

من املمكن أن يقدم إىل السجل التجاري أيضاً
عىل سبيل املثال هذا البالغ:
“مجال عمل عام ”yleistoimialaمبا يف ذلك تصليح املركبات
وصيانتها واإلتجار بها .حينئذ يفهم الزبائن أيضاً بشكل أسهل،
مجال العمل الذي تعمل فيه الرشكة .يتوجب عىل كل حال

يجوز للرشكة املسجلة يف السجل أن تنقص من مشرتيات فعاليتها
التجارية رضيبة القيمة املضافة املتضمنة من الرضائب املدفوعة
عن املبيعات .الرشكة األجنبية تكون ملزمة بدفع رضيبة القيمة
املضافة يف فنلندا ،إذا كان لديها يف فنلندا مكان عمل ثابت .يتم
تسجيل الرشكة األجنبية يف سجل امللزمني بدفع رضيبة القيمة
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املضافة كام الرشكات الفنلندية .بإمكان الرشكة األجنبية أن
تسجل يف فنلندا أيضاً لتصبح ملزمة بدفع رضيبة القيمة املضافة.
يف بعض الحاالت الخاصة تكون الرشكة األجنبية دامئاً ملزمة بدفع
قيمة الرضيبة املضافة .إذا كان من وجهة نظر مامرس العمل
الحر أن الرشكة غري ملزمة بدفع قيمة الرضيبة املضافة ،فيتوجب
وضع عالمة رضب يف ناحية “ال يعترب نفسه ملزماً بدفع رضيبة
القيمة املضافة” يف بالغ التأسيس وتوضيح عن أسباب عدم دفع
الرضائب.

حسابات مامرس العمل الحر والقرار الحسايب
وفقاً لقانون املحاسبة فإن كل الرشكات ملزمة باملحاسبة .من
املفضل أن يقوم مامرس العمل الحر بتخريج املحاسبة أي أن
يشرتي الخدمة من مكتب املحاسبة ،يك يكون بإمكانه أن يركز
عىل جلب الدخل.

املحاسبة الجارية
املحاسبة الجارية يتم القيام بها خالل الفرتة الحسابية وتكون
مبنية عىل اإليصاالت .اإليصاالت هي عبارة عن فواتري البيع
وفواتري الرشاء وحسابات الراتب واملستخرجات عن الحساب
البنيك .املامرس املهني يجوز له أن يقوم مبحاسبة أحادية
مبسطة ،إذا أراد ذلك .الحسابات املبسطة هي من الناحية
األساسية عبارة عن تدوين لصادرات وواردات الرشكة فقط.
اآلخرين بخالف املامرسني املهنيني يتوجب عليهم القيام
مبحاسبات ثناية .املحاسبة الثنائية تعني أن،
كل حدث تجاري يتم تدوينه يف حسابني ،أي إىل حسابات
الديبيت )تدوين الصادر( وحساب الكريديت )تدوين الوارد( .يف
السنوات األخرية تغريت منظومات اإلدارة اإلقتصادية وأصبحت
إلكرتونية بشكل أكرب ويستعمل الورق بشكل أقل .من املمكن
إرسال الفواتري وإستقبالها إلكرتونياً واملستخرجات عن رقم
الحساب ترد أيضاً بشكل إلكرتوين.

الفرتة الحسابية

الفرتة الحسابية العادية للرشكة مدتها  21شهرا ً الفرتة الحسابية
األوىل من املمكن أن تكون أطول من  21شهرا ً ،ولكن ال يجوز
عىل كل حال أن تزيد عن  81شهرا ً .الفرتة الحسابية األوىل
من املمكن أن تكون أيضاً أقرص من  21شهرا ً .الفرتة الحسابية
للرشكة من املمكن أن تكون فرتة أخرى بخالف السنة التقوميية
)عىل سبيل املثال  .(1/4 – 31/3الفرتة الحسابية ملامرس
العمل الحر املهني هي دامئاً عىل كل حال السنة التقوميية )
 ،(1/1 – 31/12إذا كان مامرس العمل املهني يقوم بحسابات
أحادية مبسطة .مامرسة العمل الحر املهني هو يف العادة
فعالية صغرية ملامرسة العمل الحر ،وهي مؤسسة عىل املهارات
املهنية الشخصية ملامرس العمل الحر والبدء مبامرستها ال يتطلب
إستثامرات كبرية.

مكاتب املحاسبة
يفضل دامئاً بأن يقوم مامرس العمل الحر بالتعامل مع مكتب
حسابات أو مدقق حسابات لإلعتناء باملحاسبة ،يك يكون بإمكانه
إستغالل وقته يف جلب الدخل .عاد ًة ما تكون مكاتب املحاسبة
عبارة عن خرباء يف املحاسبة ورضيبة القيمة املضافة ورضيبة
الرشكات وفقاً لترشيعات القانون .بإمكان مكتب املحاسبة عند
اللزوم اإلعتناء أيضاً بحسابات الرواتب ومبحاسبات الرواتب .من
املهم أيضاً بالنسبة للرشكة الصغرية الخربة يف التخطيط للسيولة
النقدية .عند إختيار مكتب املحاسبة يفضل لفت اإلنتباه إىل
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جميع هذه األمور .أنظر معلومات إضافية:
 > www.taloushallintoliitto.fiزبون مكتب
املحاسبة > دليل املشرتي.

القرار الحسايب
عندما تنتهي الفرتة الحسابية ،يتم إعداد القرار الحسايب والتقرير
عن الفعالية .القرار الحسايب للرشكات الصغرية يحتوي عىل
حسابات الدخل واملوازنة والبيانات امللحقة بالقرار الحسايب .كل
هذه املستندات يطبق عليها قانون املحاسبة وترشيع املحاسبة
والتقريرات الشكلية الدقيقة لقوانني املؤسسات .تقوم إدارة
الرشكة أو التعاونية أو أفراد الرشكة املتحملني للمسؤولية لرشكة
األفراد أو الفرد الخاص مامرس العمل الحر باملوافقة عىل القرار
الحسايب أو بالتقرير عن الفعالية بالتوقيع عليه .إذا كان لدى
الرشكة مدقق حسابات ،فهو يقوم بالتدقيق يف الحسابات ويف
إدارة الرشكة وكذلك يقوم بكتابة التقرير عن التدقيق .يف رشكة
املساهمة يقوم املساهمون باملصادقة عىل القرار الحسايب وعىل
التقرير عن الفعالية يف إجتامع الرشكة أو بوثيقة مكتوبة .يف
التعاونية يقوم األعضاء باملصادقة عىل القرار الحسايب وعىل
التقرير عن الفعالية يف إجتامع التعاونية أو بوثيقة مكتوبة .يف
رشكات األفراد لست هناك حاجة إىل إجتامع شكيل ،ألن القرار
الحسايب يوقع عليه أفراد الرشكة املتحملني للمسؤولية .نفس
اليشء ميس أيضاً الفرد الخاص مامرس العمل الحر.

التدقيق الحسايب
إلزامية التدقيق الحسايب متس الرشكات العامة ورشكات الرشاكة
املحدودة ورشكات املساهمة والتعاونيات .األفراد الخاصني
مامريس العمل الحر أي األسامء التجارية الفردية ليست بحاجة
إىل إختيار مدقق للحسابات.
وفقاً لقانون التدقيق الحسايب فإنه من املمكن عدم إختيار مدققاً
للحسابات يف الرشكات الصغرية ،إذا كانت يف الفرتة الحسابية التي
إنتهت وتلك التي كانت تسبقها مبارش ًة قد إستكمل رشط عىل
األكرث من الرشوط التالية:
 )1املبلغ النهايئ للموازنة يزيد عن  100000يورو.
 )2التبادل التجاري أو ما يقابل ذلك من ناتج يزيد عن
 200000يورو أو
 )3كانت يف الخدمة يف املتوسط أكرث من ثالث اشخاص.
أي أن التدقيق الحسايب يكون إجبارياً يف تلك الرشكات
والتعاونيات التي تتجاوز من ناحيتها إثنتني أو أكرث من الحدود
املذكورة سابقاً .من املمكن تضمني النظام األسايس للرشكة التي
يتم تأسيسها أو عقد الرشكة إقرارا ً بخصوص مدقق الحسابات،
عىل الرغم من ان القانون ال يستوجب مدققاً للحسابات .إذا

الحسابات الخارجية أي
يشرتي الخدمة من مكتب املحاسبات،
ويركز شخصياً عىل جلب الدخل!

مل تكن هناك رغبة يف إختيار مدققاً للحسابات ،ال يفضل بوضع
إقرار بشأن مدقق الحسابات .إذا تم إختيار مدقق الحسابات
وفقاً للقانون أو إختيارياً ،فيتوجب إختيار مدقق حسابات معرتف
به من قبل الغرفة التجارية املركزية ) (THKأو مدقق حسابات
معرتف به من قبل الغرفة التجارية ) (MTHأو مؤسسة مدققي
حسابات معرتف بها من الغرفة التجارية املركزية أو مؤسسة
مدققي حسابات معرتف بها من قبل الغرفة التجارية .معلومات
إضافية تحصل عليها من:
www.tem.fi/tilintarkastus.
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رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة
إيرادات املبيعات
= الكيل الفواتري

رضيبة القيمة
املضافة %

تقوم الرشكة بدفع رضيبة دخل وفقاً للدخل الذي تدفع عنه
رضيبة للرشكة .يتم دفع رضيبة الدخل كرضيبة تدفع مسبقاً
وعند اللزوم كرضيبة متبقية تدفع أو مدفوعات تكميلية تدفع
مسبقاً .نوع الرشكة يؤثر يف رضيبة الدخل .يتم دفع رضيبة
القيمة املضافة شهرياً بنا ًء عىل املبيعات واملشرتيات .نوع الرشكة
ليس له تأثري بالنسبة لرضيبة القيمة املضافة.
من املمكن أن يكون لدى مامرس العمل الحر يف الدخل الذي
تدفع عنه الرضيبة دخالً كسبياً ودخالً لرأس املال .دخل رأس
املال هو عبارة عن دخل من بيع املمتلكات أو من اإليجار أو
الدخل الناتج من العائدات .وهي عىل سبيل املثال دخل الفائدة
ودخل اإليجار ومرابح التسليم وكذلك األسهم املتحصل عليها من
رشكة البورصة .كام أنه جزء من دخل الرشكة ملامرس العمل الحر
التجاري أو املهني وجزء من دخل فرد الرشكة العامة أو رشكة
الرشاكة املحدودة وكذلك األسهم التي توزعها رشكة املساهمة
العادية هي عبارة عن دخل لرأس املال .ثراء الرشكة يعتمد عىل
مدى حجم هذا الجزء.

املصاريف

رضيبة الدخل لرأس املال هي ) 30%إذا كان دخل رأس املال
يزيد عن  30000يورو فإنه برتفع إىل نسبة الرضيبة .(34%
رضيبة الكسب هي عن جملة أمور منها الراتب والتقاعد
وامليزات )عىل سبيل املثال املزايا اإلضافية مثل مزايا السكن
للعامل( والتعويض )عىل سبيل املثال تعويض البطالة عن
العمل( .الرضيبة عن الدخل الكسبي هي تطاردية أي نسبة
الرضيبة ترتفع عندما يزيد الدخل .مبعنى آخر مرتفعي الدخل
تكون نسبة الرضيبة لديهم أكرب من قلييل الدخل .الرضيبة
عن الدخل الكسبي تتكون من رضيبة الدولة والرضيبة البلدية
والرضيبة الكنسية املحتملة .قيمة الرضيبة البلدية والرضيبة
الكنسية تعتمد عىل البلدية وعىل األبرشية .قيمة مدفوعات
البدل النقدي اليومي لسنة  2016هي  0,82%من الدخل .يتم
دفع تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر ) (YELمن دخل العمل
مبدفوعات متزايدة .قيمة الزيادة هي  0,13وحدة مئوية ،وبذلك
تكون قيمة مدفوعات تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر هي
 0,95 %من دخل العمل .يف عام  2016كانت قيمة مدفوعات
الرعاية الصحية هي 1,30
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الرضيبة
املسبقة

صايف الدخل

www.vero.fi

• إرشادات الرضيبة
• رضيبة القيمة املضافة
• رضيبة دخل رأس املال

رضيبة الدخل يف مختلف أنواع الرشكات
رضيبة اإلسم التجاري الفردي ورضيبة رشكة األفراد
عىل سبيل املثال

املصطلحات
التبادل التجاري

الحظ
 يف اإلسم التجاري الفردي ال يوجدراتب ،بل مسحوبات شخصية
 يف رشكة األفراد راتب أو مسحوباتشخصية

35 000
- 10 000

 مصاريف الفعالية التجاريةدخل الرشكة املتوجب تقسيمه =

)جملة أمور منها اإليجار والهاتف ومصاريف السفر(

= 25 000 €

صايف األصول للرشكة

10 000 €

دخل الرشكة املتوجب تقسيمه

صايف األصول × 20 %
= دخل رأس املال
)حيث أنه يتم دفع الرضيبة
كرضيبة دخل لرأس املال (30%

10 000 € x 20%
= 2 000 €

)حيث أنه يتم دفع الرضيبة
كرضيبة دخل لرأس املال (30%

دخل الرشكة املتوجب تقسيمه  -دخل رأس املال
= الدخل الكسبي × رضيبة الدخل الكسبي %

25 000 € - 2000 €

=  23 000رضيبة الدخل الكسبي %

إقرأ املزيدwww.vero.fi :

الفرد الخاص مامرس العمل الحر (اإلسم التجاري
الفردي)
يف رشكة الفرد الخاص مامرس العمل الحر ،فإن الدخل الذي
يحصل عليه تدفع عنه رضيبة كدخل خاص به .جزء من دخل
الرشكة هو دخل لرأس املال وجزء دخل كسبي دخل الرشكة
يقسم إىل دخل كسبي ودخل رأس املال بنا ًء عىل صايف األصول
للرشكة) .صايف األصول = ممتلكات الرشكة – ديون الرشكة(.
دخل رأس املال هو عبارة عن  20%من صايف األصول للعام
املايض والباقي هو عبارة عن دخل كسبي .من املمكن أن يختار
مامرس العمل الحر أن دخل رأس املال هو  %01فقط من صايف
األصول أو أن كل دخل الرشكة هو دخالً كسبياً .يف سنة البدء يف
مامرسة العمل الحر للرشكة فإنه يتم حساب جزئية دخل رأس
املال وفقاً لصايف األصول عند لحظة إنتهاء الفرتة الحسابية األوىل.
إذا كان الزوجان يعمالن يف الرشكة معاً ،فإن دخل الرشكة يقسم
فيام بني الزوجني .جزئية الدخل الكسبي لدخل الرشكة تقسم
للزوجني وفقاً لنسبة مشاركتهام يف العمل ونسبة دخل رأس املال
وفقاً لصايف األصول .قيمة الرضيبة عن جزئية دخل رأس املال
لدخل الرشكة هي  .%03يتم حساب جزئية الدخل الكسبي
معاً مع املدخوالت الكسبية األخرى ملامرس العمل الحر ،ويقوم

مامرس العمل الحر بدفع قيمة رضيبة مشرتكة تطاردية وفقاً
للمقياس الرضيبي عن كل دخله الكسبي.

الرشكة العامة والرشكة ذات الرشاكة املحدودة
الرشكة العامة والرشكة ذات الرشاكة املحدودة ال تكون ذات
إلتزام رضيبي منفصل يف رضيبة الدخل .فهام يقدما بالطبع
البالغ الرضيبي الخاص بهام ،وفقاً له يتم حساب الدخل الذي
تدفع عنه رضيبة للرشكة )الدخل املتوجب دفع رضيبة عنه(.
هذا الدخل يقسم كأجزاء دخل ألفراد الرشكة ،حيث أن أفراد
الرشكة يدفعوا عنها رضيبة.
أفراد الرشكة بدل ذلك ال يتم فرض الرضيبة عليهم بنا ًء عىل
السحوبات الفردية التي قاموا بها أو بنا ًء عىل أجزاء الربح التابعة
لهم وفقاً للمحاسبة .جزء من حصة الدخل ألفراد الرشكة هو
دخل رأس املال وجزء دخل كسبي .جزئية الدخل يتم تقسيمها
إىل دخل كسبي ودخل رأس املال بنا ًء عىل صايف األصول للعام
املايض وبنا ًء عىل جزئية امللكية التابعة لفرد الرشكة.
قيمة الرضيبة عن جزئية رأس املال هي  .30%يتم حساب جزئية
الدخل الكسبي معاً مع املدخوالت الكسبية األخرى لفرد الرشكة،
ويقوم فرد الرشكة بدفع قيمة رضيبة مشرتكة تطاردية وفقاً
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للمقياس الرضيبي عن كل دخله الكسبي.
فرد الرشكة الصامت يف رشكة الرشاكة املحدودة يحصل يف العادة
من الرشكة عىل فائدة عن رأس املال الذي يقوم بإستثامره .هذا
الدخل هو عبارة عن دخل رأس املال لرجل الرشكة الصامت.

من الجيد مناقشة مختلف
أشكال الرشكات والرضائب ولكن من املهم
الرتكيز شخصياً يف الحصول عىل الدخل.
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رضيبة رشكة املساهمة
التبادل التجاري – املصاريف = الربح
الراتب (=مرصوف)

يدفع  20 %رضيبة الرشكات

)الرضيبة عن الدخل الكسبي (%

السهم

إذا دفع السهم كحد أقىص  8%من القيمة الحسابية للسهم
)1
)2

بإمكان املساهمني يف رشكة املساهمة أن يسحبوا ممتلكات رشكة
املساهمة عىل هيئة راتب أو أسهم .باإلضافة إىل ذلك فإنه
بإمكان الرشكة أن تعطي املساهمني قرضاً ،ولكن يعترب القرض يف
رضيبة املساهم كدخل رأس املال إذا مل يتم إسرتداده حتى نهاية
العام .السحوبات الفردية املعافاة من الرضيبة غري ممكنة يف
رشكة املساهمة.
األسهم التي تقوم الرشكة بتقسيمها  25يف املائة منها تعترب دخل
رأس مال تدفع عنه رضيبة و 75يف املائة هو عبار عن دخل معاىف
من دفع الرضيبة ،وذلك من الجزئية عندما يكون عدد األسهم
يعادل كحدا ً أقىص  8يف املائة من الدخل السنوي املحسوب
للقيمة الحسابية لألسهم .من الناحية العملية القيمة املستقطعة
مسبقاً من السهم هي  ،7,5% - 8%وذلك يعتمد عىل معدالت
الرضيبة لدخل رأس املال .إذا كان مجموع عدد األسهم هذه
للحاصل عىل السهم يف السنة الرضيبية يزيد عن  150 000يورو،
فإن الجزء الزائد عن الحد يعترب  85يف املائة منه دخل لرأس املال
تدفع عنه رضيبة و 15 %منه دخل معاىف من دفع الرضيبة .إذا
كان السهم  8يف املائة من القيمة الحسابية للمساهم ،فإن الجزء
الزائد عن الحد  75يف املائة منه هو عبارة عن دخل كسبي تدفع
عنه رضيبة و  25يف املائة عبارة عن دخل معايف من الرضيبة.

سجل اإلقتطاع املسبق

• السهم = ناتج السهم
ترك النقود يف الرشكة
)تنمية أصول الرشكة(

إذا دفع السهم مبا يزيد عن  %8من
القيمة الحسابية للسهم ،فعن الجزء الزائد

إىل  150000يورو إستقطاع مسبق عن السهم 7,5 – 8%
)رضيبة دخل رأس املال هي  30%أو (33%
عن الجزء الذي يزيد عن  150000يورو
أ(  15%معاىف من الرضيبة
ب(  85%دخل رأس مال تدفع عنه الرضيبة

رشكة املساهمة ملزمة بدفع الرضيبة بشكل مستقل .هذا يعني
أن دخل رشكة املساهمة تدفع عنه رضيبة كدخل خاص بالرشكة،
ودخل الرشكة ال يؤثر عىل رضيبة املساهم الفردي .يف هذه
اللحظة تدفع رشكة املساهمة رضيبة عن دخلها .20%

يف رشكة املساهمة بإمكاننا اإلقرار بتقسيم:

أ)  25%معاىف من الرضيبة
ب)  75%دخل رأس مال تدفع عنه الرضيبة

الشخص أو الرشكة الذي ميارس فعالية النشاط التجاري ،يتم
تسجيله يف دائرة الرضائب يف سجل اإلقتطاع املسبق .من املمكن
التسجيل يف سجل اإلقتطاع املسبق إذا مل يكن للرشكة أو للشخص
املسؤول يف الرشكة إهامالت رضيبية .عندما يتم تدوين الفرد
الخاص مامرس العمل الحر يف سجل اإلقتطاع املسبق ،فامنحه
العمل ال يحتاج إىل اإلقتطاع املسبق من تعويضات العمل ،التي
يتم دفعها.
التسجيل يف سجل اإلقتطاع املسبق يؤثر أيضاً يف تخفيضات
املساعدة املنزلية الذي مينح إىل الزبائن مامريس العمل الحر.
الحق يف تخفيض املساعدة املنزلية يكون فقط حينئذ ،عندما
يكون مامرس العمل الحر الذي يحصل عىل تعويضاً عن العمل
قد تم تسجيله يف سجل اإلقتطاع املسبق .من املمكن التحقق
من التسجيل يف سجل اإلقتطاع املسبق مجاناً من خدمات
املعلومات للمنظومة املعلوماتية للرشكات واملؤسسات )(YTJ
من عىل الرابط (www.ytj.fi) :أو من نقاط الخدمات
لدائرة الرضائب.
الفرد الخاص مامرس العمل الحر املسجل يف سجل اإلقتطاع
املسبق يعتني بنفسه بدفع رضائبه وذلك بدفعه يف العادة
لرضائب مسبقة شهرية .يتم التسجيل يف سجل اإلقتطاع املسبق
ببالغ التأسيس ،حيث أنه يسجل فيه تقييم عن التبادل التجاري
للرشكة يف الفرتة الحسابية األوىل وتقييم عن الدخل الذي تدفع
عنه رضيبة .يقوم مكتب الرضائب بتحديد الرضائب املسبقة
للرشكة وفقاً للتقييم الخاص بالرشكة ويرسل إىل الرشكة بطاقة
الرضيبة املسبقة وإستامرات التحويل الحسايب للرضيبة املسبقة.
إذا كان الناتج النهايئ يختلف عن التقييم ،فإنه بإمكان مامرس
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العمل الحر أن يطلب تغيريا ً للمبلغ املحدد مسبقاً أو أن يطلب
إلغاء املبلغ املحدد مسبقاً بشكل كيل .إذا أثبت حاصل الفرتة
الحسابية أن الرضيبة املدفوعة مسبقاً قد دفعت بقدرا ً قليالً ،فإنه
من املمكن إستكامل الرضيبة بدفع املدفوعات التكميلية مسبقاً.
الرضيبة املدفوعة مسبقاً ومدفوعات اإلستكامل املسبقة تؤخذ
بعني اإلعتبار يف رضيبة الفرتة الحسابية النهائية .بإمكان مكتب
الرضائب حذف الرشكة من سجل اإلقتطاع املسبق ،إذا مل يقم هذا
باإلعتناء بدفع الرضيبة أو بإلتزامات املحاسبة أو بإلتزامات أخرى
متعلقة بالرضيبة.

الحساب الرضيبي
كل الرضائب التي تدفع مببادرة شخصية )أي تلك الرضائب ،التي
يعتني مامرس العمل الحر بدفعها بنفسه( بإستثناء رضيبة نقل
األصول يتم اإلبالغ عنها يف البالغ الرضيبي املوسمي .الرضائب
مببادرة شخصية هي عىل سبيل املثال رضيبة القيمة املضافة
واإلستقطاع املسبق ومدفوعات الضامن لرب العمل.
يتم تقديم البالغ الرضيبي املوسمي ودفع الرضائب ذات املبادرة
الذاتية طبيعياً مرة يف الشهر .بإمكان الرشكة الصغرية أن تختار
جدوالً للبالغات والدفع لفرتات أكرث تباعدا ً ،إذا كانت دامئاً قد
حرصت بشكل جيد عىل اإلبالغ عن الرضائب ودفعها .إذا كان
التبادل التجاري للرشكة كحد أقىص هو  50000يورو يف السنة
التقوميية ،فإنه من املمكن اإلبالغ عن املقتطعات التي تدفع
مسبقاً ومدفوعات الضامن اإلجتامعي لرب العمل ورضيبة
اإلستقطاع ودفعها يف فرتات ربعية سنوية أي مرة واحدة كل ثالثة
أشهر .إذا كان التبادل التجاري هو  25000يورو كحد أقىص يف
السنة ،فإن رضيبة القيمة املضافة من املمكن اإلبالغ عنها ودفعها

رضيبة القيمة املضافة ()Alv
جميع الرشكات ملزمة بدفع رضيبة القيمة املضافة بغض النظر عن نوع الرشكة .الرضيبة تستهدف
إستهالك السلع والخدمات

بأقل من  10 000يورو
املبيعات السنوية
هي معافاة من رضيبة القيمة املضافة )(Alv

تضاف رضيبة القيمة املضافة إىل السعر بدون الرضيبة
)املعدالت الرضيبية هي (24%، 14%، 10%، 0%

من قدر رضيبة القيمة املضافة املتوجب دفعها هناك أحقية يف أن يخفض منه
قيم رضيبة القيمة املضافة املتضمنة يف السلع والخدمات املشرتاه
خالل تلك الفرتة الحسابية
امللزم بدفع رضيبة القيمة املضافة يتوجب عليه أن يفصل يف الفواتري قدر الرضيبة

إذا رغبت الرشكة فإنه بإمكانها
التسجيل
كملزمة بدفع رضيبة القيمة املضافة

إقرأ املزيد:

www.vero.fi

البالغ الرضيبي املوسمي يجب تقدميه
يف الشهر التايل
للفرتة املقصودة حتى يوم  7.أو 12.
من ذلك الشهر

مرة واحدة يف السنة التقوميية أي مرة واحدة يف العام .بإمكان
املنتجني األوليني وفناين التصوير أن يدفعوا رضيبة القيمة املضافة
مرة يف السنة بغض النظر عن حجم التبادل التجاري .من املمكن
الحصول عىل معلومات إضافية من:
www.vero.fi/verotiliohjeet.

قدر رضيبة القيمة املضافة عن الكتب واألدوية وخدمات الرياضة
البدنية وعروضات السينام ونقل األفراد وخدمات الفندقة
واألحداث الثقافية وأحداث الرتفيه والتسلية والحجز الدوري
للصحف هي  .10%يقوم مامرس العمل الحر بدفع رضيبة
القيمة املضافة التي جمعها أثناء البيع إىل الدولة،

رضيبة القيمة املضافة هي عبارة عن رضيبة إستهالكية ،يقوم
البائع بتضمنيها يف سعر البيع للسلعة أو للخدمة .الهدف هو أن
املستهلك هو من يدفع يف نهاية األمر رضيبة القيمة املضافة .يف
املعامالت التجارية بني مامريس العمل الحر ،فإن مامرس العمل
الحر الذي يشرتي السلعة أو الخدمة ،بإمكانه أن ينقص قدر
رضيبة القيمة املضافة الذي قام مامرس العمل الحر اآلخر امللزم
بدفع رضيبة القيمة املضافة مبحاسبته بذلك .من املمكن الترصف
هكذا يف حالة إستعامل السلعة يف الفعالية التجارية املتعلقة
برضيبة القيمة املضافة.

عاد ًة ما يكون بيع السلع والخدمات متضمناً لرضيبة القيمة
املضافة .تلك املجاالت التي ال متسها رضيبة القيمة املضافة ،تذكر
يف القانون بشكل منفصل .وهي عىل سبيل املثال بيع العقارات
وأسهم املساكن وخدمات الرعاية الصحية وعالج املرىض وكذلك
خدمات الرعاية اإلجتامعية .إذا كانت الرشكة تقوم فقط ببيع
تلك السلع والخدمات التي ال يدفع عنها رضيبة القيمة املضافة،
فإن الرشكة ال تكون ملزمة بدفع رضيبة القيمة املضافة .إذا كان
التبادل التجاري للرشكة يف الفرتة الحسابية بقي أقل من 10 000
يورو ،فال يتوجب عليها اإلبالغ بأنها ملزمة بدفع رضيبة القيمة
املضافة.

رضيبة القيمة املضافة

امللزمون بدفع رضيبة القيمة املضافة هم جميع الذين ميارسوا
يف فعالياتهم التجارية بيع السلع أو الخدمات .الخدمات املباعة
هي عىل سبيل املثال خدمات النادل والخدمات اإلستشارية
وخدمات النقل .للعديد من السلع والخدمات قيمة الرضيبة
املضافة هي  .%42يُدفع عن اللوازم الغذائية وعن األعالف
رضيبة للقيمة املضافة قدرها  .%41رضيبة القيمة املضافة عن
خدمات املطاعم وخدمات الوجبات الغذائية هي يف الوقت
الحارض  ،%41ولكن بالنسبة لبيع وعرض املرشوبات الكحولية
ومنتجات التبغ فإن القيمة العامة .%42

من املفضل بأن يكون مامرس العمل الحر واقعياً ،عندما يقوم
بتقييم حجم التبادل التجاري للرشكة .فإذا تخطى حد 10 000
يورو ،فعىل الرغم من أن مامرس العمل الحر يكون قد قيم بأن
التبادل التجاري هو أقل ،فيتوجب حينئذ دفع رضيبة القيمة
املضافة بأثر رجعي منذ بداية الفرتة الحسابية .كام أنه يتوجب
أن يدفع مدفوعات التأخري.
بإمكان مامرس العمل الحر أن يسجل كملزم بدفع قيمة الرضيبة
املضافة أيضاً ،عىل الرغم من أن التبادل التجاري هو أقل من
 10 000يورو يف الفرتة الحسابية .من املمكن الحصول عىل إعفاء
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الحد األدىن من رضيبة القيمة املضافة ،إذا كان التبادل التجاري
للرشكة يف الفرتة الحسابية أقل من  30 000يورو .عندما يكون
التبادل التجاري للرشكة يف الفرتة الحسابية كحد أقىص 10 000
يورو ،فإن الرشكة تحصل عىل إعفاء تسهييل عن قيمة الرضيبة
املدفوعة طوال الفرتة الحسابية .إذا كان التبادل التجاري كحد
أقىص  10 000يورو عىل األقل ولكن أقل من  30 000يورو،
تحسب قيمة اإلعفاء التسهييل كام ييل:
)التبادل التجاري –  × (10 000الرضيبة
20 000

 -الرضيبة

عىل سبيل املثال :التبادل التجاري قدره  20 000يورو وقدر
رضيبة القيمة املضافة املتوجب دفعها هو  4 560يورو .يحسب
اإلعفاء التسهييل )20 000 :(4 560 × 10 000 – 20 000
=  2 052يورو ،وهذا املبلغ يخفض من الرضيبة .قيمة اإلعفاء
التسهييل 2 508 :يورو.
إذا قام مامرس العمل الحر امللزم بدفع رضيبة القيمة املضافة
برشاء سلعة أو خدمة يتضمن سعرها عىل رضيبة القيمة املضافة
من ملزم آخر بدفع الرضيبة ،فإنه بإمكانه أن ينقص قدر رضيبة
القيمة املضافة هذا من الرضائب التي
يدفعها للدولة .من املمكن القيام بذلك حينئذ إذا كانت السلع
أو الخدمات تستخدم
يف الفعالية التجارية .يتوجب أن يكون حينئذ فاتورة عن الرشاء،
بحيث يظهر فيها بأن السعر يتضمن الرضيبة .لقد تم ترشيع
رضيبة القيمة املضافة يف حاالت اإلسترياد والتصدير واملعامالت
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الدولية األخرى بشكل منفصل .يف هذه الحاالت من املفضل
إستيضاح األمور يف مكتب الرضائب أو مع املحاسب .معلومات
إضافية عن الرضائبwww.vero.fi :

قدر رضيبة القيمة املضافة
(24% )Alv

تدفع عنه رضيبة

الشهر

بدون رضيبة

6 200 e
1 860 e

املبيعات
املشرتيات
رضيبة القيمة املضافة املتوجب
دفعها

5 000 e

1200 e

1 500 e

360 e
840 e

التأمينات
من املهم قبل تأسيس الرشكة اإلستيضاح بعناية ،بشأن نوع
التأمينات التي يحتاج إليها مامرس العمل الحر وتحتاج إليها
الرشكة .من املفضل أن يقوم مامرس العمل الحر بتقييم مع ممثل
رشكة التأمني املخاطر املتعلقة بفعالية مامرسة العمل الحر املبتدئة
وما التي من املمكن التقليل منها عن طريق التأمينات.

تأمني املسؤولية
يعوض برشوط معينة الرضر الذي تم إلحاقه باآلخر وكذلك
مصاريف التداول القضايئ املحتملة الناتجة عن
توضيح الرضر الناتج.
عاد ًة ما يتطلب حاجز الشغل عىل سبيل املثال يف مجال
البناء والعمل تأمني املسؤولية.

التأمينات اإلختيارية هي متعددة منها:

تأمني النفقات القضائية
التأمني اإلختياري
ضد الحوادث ملامرس العمل الحر
يغطي أيضاً وقت الفراغ
هو عبارة عن مرصوف قابل للتخفيض من مرصوفات
الرشكة

التأمني ضد إنقطاع العمل
الهدف منه هو تأمني الفعالية التجارية من فقد الدخل
نتيجة إنقطاع العمل.

يعوض مصاريف املحامي ومصاريف التداول القضايئ ،والتي من
املمكن أن تنتج عىل سبيل املثال عن عقود التسليم أو البيع
أو املقاولة أو عن النزاع الحقوقي بشأن الدين أو املتحصالت
أو بشأن اإلختالف يف وجهات النظر بشأن الفصل من العمل أو
الراتب الشهري أو بشأن عالقة التأجري.
من املفضل أيضاً تأمني املمتلكات وأماكن الفعاليات التجارية ضد
الرسقات والسطو والحريق وكذلك ضد الحوادث.
أطلب عروض من مختلف رشكات التأمني ،وتعرف عىل رشوط
التأمني بشكل جيد ،وقم بعد ذلك فقط بصنع القرار النهايئ بشأن
التأمينات التي سوف تستعملها.
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حاجة الرشكة إىل التأمني تختلف
بإختالف مجال العمل للرشكة وطبيعة
العمل وكذلك وفقاً للممتلكات.

تأمني التقاعد ملامرس العمل
التأمني الوحيد اإللزامي ملامرس العمل الحر هو تأمني التقاعد
ملامرس العمل الحر أي تأمني –  YEL،والذي يعقد مع رشكة
تأمينات التقاعد.
قدر مدفوعات تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر مبني عىل
دخل العمل ملامرس العمل الحر .بنا ًء عىل تأمني التقاعد ملامرس
العمل الحر فإنه يدفع له تقاعد الشيخوخة والبدل النقدي
اليومي عن املرض من مؤسسة التقاعد الوطني )كيال،
 (www.kela.fiوكذلك نقود األمومة ونقود األمومة
الخاصة ونقود األبوة وكذلك نقود الوالدين ونقود إعادة التأهيل.
يتوجب أن يتوافق دخل العمل لتأمني التقاعد ملامرس العمل
الحر مع ذلك الراتب املتوجب دفعه إىل األشخاص املهنيني عن
العمل املامثل .كذلك فإن مدفوعات العضوية ملامرس العمل
الحر إىل صندوق البطالة عن العمل والبدل النقدي اليومي
املحتمل املرتبط بالدخل يتم تحديدها وفقاُ لدخل العمل لتأمني
التقاعد ملامرس العمل الحر .تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر
) (YELيؤثر أيضاً يف ضامن التقاعد العائيل ،الذي يدفع إىل
األقارب بعد موت مامرس العمل الحر .يتوجب القيام بإبرام
تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر ) (YELمع رشكة تأمني
التقاعد ،عندما متر أربع أشهر عىل البدء يف مامرسة فعالية العمل
الحر.
مجرد إمتالك الرشكة ال يكفي كأساس لتقاعد مامرس العمل الحر،
ولكن تأمني التقاعد يتطلب العمل كمامرساً للعمل الحر .كام أن
عالقة امللكية ومختلف أنواع الرشكات تؤثر فيام إذا كان يتوجب
عىل مامرس العمل الحر أن يقوم بإبرام تأمني التقاعد ملامرس
العمل الحر ) (YELأم تأمني التقاعد للعامل أي ).(TyEL

الذي يعمل يف مركز قيادي وميلك أكرث
من  30%مبفرده أو مع العائلة أكرث
 50%من األسهم أو من عدد األصوات

رشكة املساهمة
()Oy
الذي يعمل يف موقع قيادي
وميلك مبفرده  30%أو أقل
ومع عائلته  50%أو أقل من األسهم أو من
عدد األصوات كذلك املساهم
الذي ليس يف موقعاً قيادياً

نطاق تأمني التقاعد ملامرس العمل الحر
( )YELيشمل األشخاص الذين ترتاوح
أعامرهم بني  18 – 67سنة ،والذين يعملوا يف
فنلندا كمامرسني للعمل الحر
الفعالية تستمر دون إنقطاع ملدة أربعة اشهر
عىل األقل
قيمة الناتج عن العمل هو أكرث من 7557,18
يورو سنة 2016

يف سنة  2016مدفوعات تأمني التقاعد ملامرس العمل
الحر ( )YELعن دخل العمل للذي يقل عمره عن 35
سنة  23,60%وللذي يزيد عمره عن  35سنة قدره
25,10%
مامرس العمل الحر الجديد يحصل عىل  22%كتخفيض
من الدفع ملدة  48األشهر األوىل

تأمني التقاعد ملامرس العمل
رجل الرشكة
املتحمل للمسؤولية

رشكة الرشاكة
املحدودة ()Ky

الرشكة العامة

اإلسم التجاري الفردي
مخترص اإلسم التجاري
الفردي ()Tmi

فرد الرشكة الصامت

تأمني التقاعد للعامل ()TyEL
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تأمني البطالة عن العمل
بإمكان مامرس العمل الحر أن يلتحق طوعياً كعضو يف صندوق
البطالة عن العمل ملامريس العمل الحر إذا أراد أن يحصل عىل
ضامنات التقاعد املرتبطة بالدخل .حينئذ يكون بإمكان مامرس
العمل الحر طلب البدل النقد اليومي املرتبط بالدخل الكسبي،
يف حالة إنتهاء فعالية مامرسة العمل الحر وأن يصبح عاطل عن
العمل.
بإمكان مامرس العمل الحر أن يلتحق كعضو بصندوق البطالة
عن العمل ،إذا كان لديه كدخل عىل األقل  12420,00يورو يف
السنة )سنة  .(2016مستوى التأمني لصندوق البطالة ملامرس
العمل الحر من غري املمكن عىل أي حال أن يكون أعىل من
دخل العمل لتأمني التقاعد ملامرس العمل الحر ) .(YELإذا كان
مامرس العمل الحر عضوا ً يف صندوق متسلمي الرواتب ،فمن
املفضل اإللتحاق مبارش ًة بصندوق البطالة عن العمل ملامرس
العمل الحر عندما يبدأ يف مامرسة فعالية مامرسة العمل الحر.
بإمكان مامرس العمل الحر أن يطلب البدل النقدي اليومي من
صندوق البطالة عن العمل ،إذا كان قد عمل كمامرساً للعمل
الحر ملدة  18شهرا ً عىل األقل ،يف السنوات األربعة األخرية وكان
يف نفس الوقت عضوا ً دافعاً لصندوق البطالة عن العمل.
إذا تحول مامرس العمل الحر من صندوق الحاصلني عىل الراتب
إىل صندوق البطالة عن العمل ملامرس العمل الحر ،فإنه بإمكانه
أن يحصل عىل البدل النقدي اليومي بعد مرور  12شهرا ً عىل
مامرسة العمل الحر .يعترب أن فعالية مامرسة العمل الحر قد
إنتهت ،إذا تم إعالن إفالس الرشكة أو تم بيعها .مامرس العمل
الحر لديه الحق يف البدل النقدي اليومي أيضاً ،إذا كانت فعالية
مامرسة العمل الحر من املؤكد أنها إستمرت وبدون إنقطاع لفرتة
ال تقل عن أربعة أشهر.

ضامن البطالة ملامرس العمل الحر (صناديق البطالة  AYTو )SYT

كان مامرس العمل
الحر من قبل حاصالً
عىل الراتب – يف
الصندوق

تسجل مامرس
العمل الحر يف صندوق
البطالة عن العمل:
مدة الحامية للحاصل عىل
الراتب هي  18شهرا ً

القرار بأنه ،هل يعترب مامرس العمل الحر
عاطالً عن العمل أو أن فعالية مامرسة
العمل الحر قد إنتهت ،يتم ذلك دامئاُ
يف مكتب العمل يف بلدية سكن مامرس
العمل الحر

يعترب أن مامرسة العمل الحر قد إنتهت ،عندما يقوم مامرس
العمل الحر بإنهاء دفع تأمينه للتقاعد وقام بتقديم بالغ إنهاء
إىل دائرة الرضائب وإىل السجل التجاري وتخىل عن املكان الذي
يعمل فيه وباع حصته من الرشكة أو قام بتقديم توضيح عن
قيمتها إىل صندوق البطالة عن العمل.
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كان مامرس العمل الحر
من قبل حاصالً عىل
الراتب – يف الصندوق

القرار بشأن هل يعترب مامرس العمل الحر باطالً عن العمل أم
أنه قد أنهى فعاليته ملامرسة العمل الحر يصنعه مكتب العمل
دامئاً يف بلدية سكن مامرس العمل الحر ،حيث أنه يتوجب عىل
مامرس العمل الحر الذي أصبح عاطالً عن العمل أن يسجل فيه
كعاطالً عن العمل باحثاً عن عمل .معلومات إضافية عن ضامن
البطالة عن العمل:
www.mol.fi
www.ayt.fi
www.syt.fi

توظيف العامل
يتوجب عىل الرشكة التسجيل يف سجل أرباب العمل لدائرة
الرضائب بإستامرة البالغ عن التسجيل أو بإستامرة اإلبالغ عن
التغيري ،إذا بدأت الرشكة يف دفع رواتب منتظمة والرشكة لديها
الرمز التعريفي .Y
يتوجب القيام بالتسجيل ،إذا كان يف الخدمة خالل السنة
التقوميية عىل األقل عاملني .باإلضافة إىل ذلك يتوجب القيام
بالتسجيل حينئذ أيضاً ،إذا كان يعمل خالل سنة واحدة عىل األقل
ستة أشخاص حاصلني عىل الراتب ،عىل الرغم من أن صلة عملهم
مل تستمر طوال السنة التقوميية.
عندما يتم تدوين الرشكة يف السجل ،فإن مكتب العمل يرسل
إىل الرشكة إرشادات الحساب الرضيبي من أجل اإلبالغ عن
املتقطعات املدفوعة مسبقاً ومن أجل دفع مدفوعات الضامن
اإلجتامعي .رب العمل ذاك ،الذي يشغل عاملني بشكل دائم
)رب عمل بعقد( ،يقوم بتنظيم ضامن التقاعد للعاملني لديه
بتأمني منفصل .تأمني التقاعد يتوجب بأن يخصم من مدفوعات
الراتب للشهر القادم.
الرشكة تعترب رب عمل مؤقت ،إذا كانت تدفع رواتب تقل عن
 8238يورو )سنة  (2016خالل فرتة ستة أشهر ،وال يوجد للرشكة
عامل دامئني .رب العمل املؤقت ليس بحاجة ألن يربم عقد تأمني
منفصل.
يقوم منسقي الرشكات لألوريتوس هلسنيك )(YritysHelsinki
بخدمتك ،عندما تريد التحدث عن إحتياجات توطيف العاملني
لرشكتك .هم سوف يساعدوك يف جملة أمور منها توضيح
مختلف أشكال الدعم املالية لتوظيف العامل وكذلك أيضاً يف
البحث عن املرشحني املتقدمني للطلب .من املمكن أن تتواصل
مع منسقي الرشكات عرب عدة أمور منها عن طريق مقدم
اإلستشارة لرشكتك.
رب العمل ملزم بأن ينظم وأن يدفع تكاليف الرعاية الصحية
يف مكان العامل لعامليه والتي يتطلبها القانون .باإلضافة إىل
ذلك فإنه بإمكان رب العمل أن ينظم خدمات الرعاية الصحية
عىل مستوى الطبيب العام .يتوجب تنظيم الرعاية الصحية يف
مكان العمل حتى للعامل الواحد .بإمكان مامرس العمل الحر
والشخص القائم بعمله بنفسه أن ينظام ألنفسهام أيضاً خدمات
الرعاية الصحية يف مكان العمل.
تعرف أيضاً عىل إستئجار القوى العاملة أثناء الحاجة املؤقتة
إىل القوى العاملة .تقوم رشكة التأجري بدفع راتب إىل العامل
لديها وتقوم برعاية جميع األمور األخرى له من إلتزامات خاصة
برب العمل ،ولكن وظيفة الرشكة املستعملة هي إرشاد ومراقبة
وتوجيه العامل .يتوجب عىل رشكة اإلستئجار أن تطبق عقد
رشوط العمل امللزم املستعمل مع العاملني املستأجرين.

املصاريف الجانبية لراتب العامل (سنة )2016
عندما يكون لرب العمل عامل واحد دائم عىل األقل أو أن
قيمة الراتب التي يدفعها هي عىل األقل  8238يورو /
 6أشهر ،فيتوجب عىل العامل إبرام عقد تأمني التقاعد
للعامل اإللزامي
) .(TyELيُدفع لرشكة التقاعد مدفوعات تأمني التقاعد
للعامل ) ،(TyELحيث أن قيمتها  25,1%من راتب
العامل .قيمة تأمني التقاعد للعامل ) (TyELلرب العمل
املؤقت هو  25,1%من الراتب .مدفوعات التقاعد للعامل
بالنسبة للعامل الذين تقل أعامرهم عن  53سنة هي
 5,7%وللذين أمتوا  53سنة من أعامرهم 7,2%.
مدفوعات الضامن اإلجتامعي املعروفة بـ )مدفوعات -
) (sotuقدرها  2,12%من الراتب.
مدفوعات ضامن البطالة عن العمل قدرها 1,0%
من الراتب ،عندما يقوم رب العمل بدفع رواتب يف السنة
كحد أقىص  2025000يورو .بالنسبة للجزء الذي يتخطى
ذلك الحد  3,9%من الراتب .مدفوعات ضامن البطالة
عن العمل للعامل قدرها 1,15%.
مدفوعات التأمني عن الحوادث قدره  0,1 – 7,0 %من
الراتب حيث يعتمد عىل مجال العمل.
مدفوعات التأمني عىل الحياة الجامعية متوسط قيمتها
 0,07%من الراتب.
من املفضل أن يقوم مكتب املحاسبة بحسابات الراتب وبتقديم
بالغ رب العمل .البالغ املقدم إلكرتونياً يتوجب أن يصل إىل دائرة
الرضائب يف اليوم  12من الشهر التايل للشهر الذي تم دفع الراتب
عنه واملقدم ورقياً يف اليوم .7
معلومات إضافية عن توظيف العامل:
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مامرسو العمل الحر الفنلنديني )(Suomen yrittäjät
www.yrittajat.fi
دائرة السالمة والصحة املهنية )(Työsuojeluhallinto
www.tyosuojelu.fi
مكاتب العمل واملوارد املعيشية )(TE-toimisto
 >- www.te-palvelut.fiإىل رب العمل نقابات
أرباب العمل
www.ek.fi, www.yrittajat.fi
رشكات التأمني )(Vakuutusyhtiöt
www.tyoelake.fi
أوريتوس صومي )(Yritys Suomi
https://www.yrityssuomi.fi/
الرعاية الصحية املهنية
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املسؤولية املجتمعية والبيئية للرشكة

ماذا تعني – املسؤولية املجتمعية؟ متارس الرشكة العمل
مبسؤولية آخذ ًة بعني اإلعتبار يف فعالياتها القوانني والترشيعات
وكذلك األطباع العامة املقبولة للعمل مع الناس واإلقتصاد والبيئة.
بإمكاننا التحدث بشكل عام عن الفعالية التجارية املسؤولة.
الفعالية التجارية املسؤولة هي باإلضافة إىل كونها وسيلة
للتسويق وعامل مؤثر عىل القدرة عىل املنافسة للرشكة الصغرية.
املستهلكون يف الوقت الحارض لديهم معلومات جيدة .قرارات
الرشاء اليومية من املمكن أن تنشأ وفقاً لهذه القيم .يف هذا
الفصل سوف نتعرف عىل املسؤولية البيئية للرشكة.

إعتني بالبيئة
 )1إستوضح الترشيعات القانونية
البيئية التي متس رشكتك
هل يؤثر يف فعالية رشكتك عىل سبيل املثال ،بأن مجهزو املنتجات
واملستوردون ملزمون بتنظيم ودفع تكاليف التخلص من نفايات
املنتجات ،عندما يتم إبعاد املنتجات من الخدمة؟ معلومات
إضافية عن سلطات البيئة يف بلديتك و
 www.ymparisto.fiو
www.yrityssuomi.fi.

 )2تعرف عىل التأثريات الضارة بالبيئة.

 )5فكر يف البيئة منذ أن تقوم باملشرتيات.

الرشكة ليس بالرضورة بحاجة إىل القيام بإستثامرات كبرية ،ولكن
باألطباع الترصفية من املمكن التأثري .عىل سبيل املثال األجهزة
الكهربية تستهلك
الكثري من الطاقة يف حالة السكون التأهبي.

إستعمل املنتجات التي عليها عالمة البيئة أو التي تم إنتاجها
بالقرب أو منتجات التجارة العادلة أو املنتجات العضوية الخالية
من الكيميائيات .إجلب املنتجات يف عبوات كبرية أو كسلعة
إعادة التدوير .بإمكانك أيضاً أن تشرتي الكهرباء الخرضاء.
معدات التربيد الجديدة وآالت غسل اآلنية الجديدة أكرث فعالية
من ناحية إستهالك الطاقة مقارنة مع القدمية.

 )3تعرف عىل تعليامت التخلص من النفايات
للرشكة يف بلدية سكنك.
النفايات التي يتم فرزها بشكل صحيح
ووضعها يف نقاط التجميع من املمكن اإلستفادة منها من جديد.
الرشكة التي متارس عملها يف مبنى سكني متسها يف العادة نفس
تعليامت الفرز كالساكنني أيضاً .إذا كانت الرشكة تعمل يف مكان
تجاري خاص بها أو يف عقارا ً خاص بها ،فإنها تربم عقدا ً للتخلص
من النفايات بشكل مستقل .معلومات إضافية عن إعادة
التدويرwww.kierratys.info. :

 )4إحرتم البيئة إذا كنت تتعامل مع مواد خطرة.
املواد الكيميائية واملواد الخطرة األخرى يتوجب إستعاملها
وتخزينها وفقاً للتعليامت .النفايات التي تشكل مشكلة يتوجب
دامئاً وضعها يف حاويات الجمع املنفصلة .معلومات إضافية عن
قانون الكيميائياتwww.tukes.fi. :
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 10خطوات للنجاح

بإمكان الرشكة أن تعمل فقط
بنا ًء عىل ذلك املنتج الذي لديه
أسواق كافية.

قم بإعداد خطة جيدة للفعالية
التجارية .إستعمل أيضاً مساعدة
إستشارات الرشكات لألوريتوس
هلسنيك (.)YritysHelsinki

يتوجب عليك أن تعرف
مجال العمل الذي تعزم عىل
تأسيس الرشكة فيه .تذكر بأن
تتابع التغيريات التي تحدث
يف مجال العمل.

السمعة الجيدة
مهمة بالنسبة للرشكة.
إحرص عىل الصورة املظهرية.

قم بأخذ زمام املبادرة وإسعى
ليك تستجيب إلحتياجات
زبائنك املتغرية.

قم دامئاً بعملك كام
تم اإلتفاق عليه مع
الزبون ،أو قم بذلك بشكل
أفضل.

قم بتطوير فعاليتك ملامرسة
العمل الحر طوال الوقت حاول
بأن تقلل من املصاريف
وأن تزيد من اإلبراز والرؤيا.

تذكر بأن تعتني
بجميع الزبائن!
قم بإيالء إهتامماً
خاصاً بأفضل الزبائن.

إحرص
عىل واجباتك التي يحددها
القانون .قم بدفع الرضائب
ومدفوعات السلطات حتى اليوم
املحدد للدفع وقم بتقديم بالغات
السلطات يف مواعيدها.

إحرص عىل رفاهيتك الشخصية.
قم بتنظيم رعاية صحية مهنية
لك.
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قامئة التذكري ملامرس العمل الحر املبتدئ
امليزات واملهارات املهنية الشخصية
هل تكفي مهارتك املهنية وخربتك للعمل كمامرس للعمل الحر؟
هل أنت مفعامً بالنشاط وهل تتحمل التوتر؟ ما هي ردة فعل
عائلتك عىل مامرسة العمل الحر؟

قم بإعداد خطة فعالية تجارية
مكتوبة .هذه تعترب أداة لك
اآلن ويف املستقبل للمساعدة يف
اإلستمرار يف تطوير رشكتك.

فكرة الفعاليات والفكرة التجارية
فكّر بدقة يف الفكرة التجارية وإستعن مبساعدة الخرباء .إستوضح
أيضاً هل أنت بحاجة إىل تأسيس الرشكة يف مجال العمل الذي
عقدت العزم عليه إىل ترخيص خاص أي هل الفعالية تحتاج إىل
ترخيص.

األسواق واملنافسون
هل ملنتجاتك أسواقاً كافية وأين توجد؟ ما هو الوضع التنافيس
للمجال ومن هم املنافسون لك؟ هل تجلب فكرتك التجارية
شيئاً جديدا ً وفريدا ً من نوعه ،من وجهة نظر اآلخرين أيضاً
باإلضافة إليك؟

التمويل
هناك العديد من الخيارات لتنظيم التمويل مثل البنوك ورشكة
التمويل الخاصة في ّنفريا ) (Finnveraوكذلك املستثمرين
الخارجيني .تذكر بأنه يتوجب بأن يقتنع املستثمرين الخارجيني
بفكرتك من حيث قدرتها عىل اإلستمرارية قبل أن يقوموا بتمويل
الفعالية .تناقش بشأن الخيارات مع الخرباء.

التخطيط وإمكانية الربح واملراقبة
من املفضل الرتكيز عىل التخطيط ،ولكن حتى الخطة الجيدة
ال تكون فعالة إذا مل تكن مؤسسة عىل الحقائق ،وإذا مل يتم
تحقيقها ومراقبة تحقيقها .قم بتحديد النقطة الحرجة إلمكانية
الربح ،بحيث يكون الدخل = املصاريف.

نوع الرشكة املالئم
مامرسة العمل الحر مرتبطة دامئاً باملخاطر .هل أنت جاهزا ً
يك تضع ممتلكاتك ليك تكون عرضة للخطر؟ هل الهدف هو
أن تقوم الرشكة بتوسيع فعاليتها؟ هل سوف يأيت إىل الرشكة
مساهمون آخرون ،وما هي عالقاتكم البينية؟ قم بإستيضاح
ما هي مسؤوليتك يف مختلف أشكال الرشكات .الرضيبة هي
واحدة فقط وغالباً ما تكون العامل املؤثر غري
األسايس إلختيار نوع الرشكة.

املحاسبة
جميع الرشكات ملزمة بالقيام باملحاسبة .القانون يرشع متطلبات
لحسابات الرشكة ،والرعاية بها تتطلب خربة .خدمات مكاتب
املحاسبة هي مقابل أجر ،ولكن حينئذ يكون لديك وقت أكرث
للرتكيز عىل األمور االساسية،
أي عىل مامرسة العمل الحر.

إلزامية العقود

الشبكة الداعمة ملامرس العمل الحر

ما هي العقود الالزمة ،وما هي الرضورية منها؟ قبل أن توقع
عىل العقد ،إستوضح بشكل دقيق ،ما الذي يلزمك به ،وماذا
سينتج عنه .قم دامئاُ بإعداد إتفاقاً كتابياً بشأن األمور التي متس
رشكتك!

من غري الجيد أن يكون مامرس العمل الحر مبفرده .هل لديك
يف أوساط أصدقائك مامرسني للعمل الحر ،الذين يعرفوا مشاكل
مامرسة العمل الحر؟ هل تعرف
الخرباء يف املجال؟ هل للمجال جمعيات أو مؤسسات فاعلة
ملامريس العمل الحر؟
www.yrittajat.fi

التأمينات وتحديد املخاطر
ما هي مخاطر فعاليتك؟ ما هي الضامنات املعروضة؟ هل
تستلزم الفعالية لزبائنك تأمينات معينة؟ قم بالتحقق من
الخيارات وأطلب عروضاً من مختلف رشكات التأمني.
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مامرسة العمل الحر للرشكة املتنامية
الرشكة املتنامية تختلف من حيث نوع التحديات يف مامرسة
الفعالية التجارية .الرشكة املتنامية تتضمن كمية كبرية من
العوامل الفرضية والعوامل غري املعروفة .ما يزيد من مقدار
التحدي ،هو أن الهدف هو تنمية الرشكة برسعة وبفريق كبري.
وبسبب هذه الرتكيبة ،فإنه من املهم عند اإلنطالق اإلستعداد
جيدا ً وباملعدات الصحيحة .وهذه عبارة عن املوارد الكافية من
العاملني والكفاءة واملعدات الجيدة للتخطيط وللحسابات وكذلك
اإلتفاقات ورشوط عقود العمل التفصيلية.

ما هي الرشكة املتنامية؟
ما يعني بالرشكة املتنامية ومامرسة العمل الحر للرشكة املتنامية؟
ال يوجد هناك تعريفاً واضحاً ملامرسة العمل الحر للرشكة
املتنامية ،ولكن الرشكة املتنامية هي عاد ًة ما تكون رشكة يف أي
مجال مبنية عىل منوذج لفكرة تجارية جديدة أو فعالية تجارية
جديدة ولديها رغبة شديدة يف النمو وتسعى منذ البداية إىل
أن تصبح دولية ،يف حني تحقق أهداف معينة للنمو وبعض
املقاييس .املقاييس من املمكن أن تكون عبارة عن منو يف
الجزئية التسويقية أو يف التبادل التجاري أو يف عدد العاملني أو
مزيج من ذلك.
عند الحديث عن الرشكة املتنامية أو عن إمكانية الرشكة املتنامية
من املفضل التحقق أوالً من مرحلة دورة الحياة للرشكة وكذلك
من الفكرة التجارية ومن األهداف.

التعريف الذي تستعمله األوريتوس هلسنيك
( )YritysHelsinkiللرشكة املتنامية
فكرة جديدة أو منوذج جديد للفعالية التجارية
فريق ملتزم مكون من شخصني أو من عدة أشخاص

الحاجة لتنمية املوارد وتنويع نقاط القوة يف املهارات.
لديها رغبة شديدة يف النمو وتسعى منذ البداية إىل أن
تصبح رشكة دولية.
بسبب منوذج فعالية العمل التجاري فإنه توجد هناك
حاجة إىل التمويل املحتوي عىل املخاطر ،حيث أن التمويل
التقليدي املشابه للقرض البنيك ال يناسب مبفرده.
تقليدياً املنطقة ج واملنطقة أ )صورة  (1لتقييم الرشكات الجديدة
يركز إىل حد كبري عىل تقييم الفكرة التجارية األساسية وتقييم
خطة الفعالية التجارية وتقييم حسابات إمكانية الربح والفعالية
مؤسسة عىل التحقيق األنجع املحتمل لنموذج الفعالية املوجود
أصالً .من املمكن أن تكون الفعالية التجارية حينئذ متضمنة
ملخاطر أقل.
الرشكات املتوجهة نحو املناطق الجديدة ب و د يتوجب التقارب
معها بطبع مختلف وبأدوات عمل مختلفة .يف جزء الرشكة
املتنامية لهذا الدليل سوف نركز عىل مناذج الفعالية التجارية
للمنطقة ب.

أو أن تشارك يف فكرة رشكة متنامية ذات عوامل قوة أخرى .كال
الطريقتني تتطلب عالقات شبكية نشطة واملشاركة يف أحداث
وبرامج الرشكات املتنامية.

التخطيط للفعالية
يتوجب عىل كل رشكة أن تخطط للمستقبل وأن تضع لنفسها
أهدافاً بحيث يتم توجيه الفعالية تجاهها .يف الرشكات املتنامية
فإن تحديد األهداف الواضح واملرتابط بشكل جيد هو رشطاً
للنمو ويكون اإلنتشار الدويل ممكناً.

الهدف األسايس
الهدف األسايس هو املرشد لكل فعاليات الرشكة .من املفضل
تحديد الهدف ليكون كافياً عىل املدى البعيد للمستقبل ،عىل
سبيل املثال ملدة  7 – 10سنوات .هذا يتوافق تقريباً مع املدة
التي تحتاجها الرشكة املتنامية يف العادة لتحقيق اإلمكانات
الحقيقية.
عندما يكون قد تم تحديد الهدف األسايس عىل املدى البعيد،
بإمكاننا حينئذ أن نحدد للرشكة اإلنجازات املستهدفة الوسطية.

بداية اإلنطالق للفكرة وللفريق
التخطيط
الرشكة املتنامية ذات عوامل القوة تنشأ بعدة طرق مختلفة.
الطرق األكرث شيوعاً هي البحوث التي تتم يف الجامعات أو الفكرة األدق لفعالية الرشكة املتنامية
التي تم إبتكارها ضمن نطاق مجموعة األصدقاء أو املعارف أو
نشوء فكرة جديدة ذات عوامل قوة لرشكة مامرسة للعمل الحر
موجودة أصالً.
إذا كنت كفردا ً عادياً مهتامً مبامرسة العمل الحر للرشكة املتنامية،
فبإمكانك عىل سبيل املثال أن تبني فريقاً حول الرشكة الخاصة
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يف مامرسة العمل الحر للرشكة املتنامية عادة ما يتم إنجاز فكرة
تجارية جديدة قابلة لتوسيع نطاقها ويف نفس الوقت نسعى إىل
تنمية الفعالية التجارية برسعة جدا ً .التخطيط للفعالية التجارية
يتطلب حينئذ تخطبطاً من نوعاً آخرا ً وأدوات عمل جديدة.

دليل مامرسة العمل الحر
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الهدف هو منواً كبرياً وتوسعاً جيداً يف
منوذج الفعالية التجارية

”الرشكة املتنامية”

A.

B.
جديدة ،غري مختربة
منوذج الفعالية التجارية

تم إختبارها يف السوق
منوذج الفعالية التجارية

C.

D.
ال يوجد هدف تنموي أو أنها عبارة عن منوذج
للفعالية التجارية صعب التوسع

”البوتيك”

صورة 1

مراحل التطور ودورة الحياة للرشكة املتنامية -
Startup Development Phases
فكرة الرشكة املتنامية

 -2فكرة منوذج الفعالية التجارية املتوسع من ناحية
اإلمكانيات والتسويق املستهدف .أفكار أولية بشأن كيف بإمكان
الفكرة أن تنتج ماالً .تركيبة الفريق :شخص واحد وفكرة أو
بداية الفريق ولكن الكفاءة ليست متزنة بعد.

مرحلة التجهيز للرشكة املتنامية

 -1عىل املدى الطويل ) 3+سنوات( الهدف هو التحديد
بشكل أدق يف منطقة التسويق التي تم تحديدها .تركيبة
الفريق :عىل األقل شخصني أو ثالثة أشخاص من األعضاء
املؤسسني ذوي الروح التجارية ،واملستعدين لإللتزام ببعضهم
البعض .من املمكن أيضاً أن يكون باإلضافة إىل ذلك أشخاص
آخرين مشاركني.

0

مرحلة اإلنشاء للرشكة املتنامية
ذات اإلمكانيات

فريق أسايس ملتزم بشكل شديد ،بحيث تكون لديه الكفاءة
املالمئة .السلعة أو الخدمة موجودة أصالً أو أن الفريق قادر
عىل إنتاج السلعة أو الخدمة .لقد تم التوقيع عىل عقد املساهم
الكتايب .لقد أخذ بعني اإلعتبار يف عقد املساهم جملة أمور منها
اإللتزام طويل املدى واألهداف واألهداف البينية وإستعامل املال
وواجبات امللكية.

1

الرشكة املتنامية ذات اإلمكانيات

قادة عىل إثبات الزيادة يف املبيعات وعىل النمو
األويل .منو الرشكة يسهل من الحصول عىل املوارد أو نقود
اإلستثامر أو الكفاءة املمكنة .التعوبض مبني عىل تناسب الجهد
املبذول مع الناتج املنتظر األسايس )زيادة قيمة امللكية أو ناتج
املبيعات(.
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الرشكة املتنامية

 2تبني أن النمو واإلهتامم يف األسواق املستهدفة مازال
يف إزدياد .قادرة إذا رغبت عىل أن تحصل عىل قدر كبري من
التمويل املخاطر.

الرشكة املتنامية الراسخة

 3حققت منوا ً كبريا ً ،ونتوقع بأنه سوف يستمر .قادرة
عىل الحصول عىل املوارد اإلضافية الالزمة بسهولة )نقود املخاطر
وأشخاص ملتزمني( .املؤسسون أو املستثمرون من املمكن أن
يبيعوا جزء من أسهمهم أو كلها وأن يستمروا يف الرشكة املتنامية
أو أن يتحولوا إىل تحديات جديدة.

Startup Development phaSeS

Minimum Viable
Product
(MVP)

Growth

Vision & Mission

-2

-1

0

Product
Market Fit

1

Scale

2

3
Time

PRE-STARTUP

Ideation

Potential scalable
product/service
idea for big enough
target market.
Some initial revenue
models for how it
would make money.
One person OR only
a vague team; no
confirmed commitment and/or no right
skills balance in the
team structure yet.

team structure yet

Concepting

Having clear and
meaningful target
with clear direction
for min. 3 years with
milestones to get
there, -> 3, 6, 12, 24,
36 months… Having
team of two or three
core founding people
with balanced ownership. Can also already
have some extended team with lighter
commitment (stock
options and/or cash
compensation).

STARTUP

Commitment

Committed & skills
balanced founding
team. Able to develop
the product/service
(Minimum Viable
Product) without
dependency of
uncommitted external
resources OR already
have initial product/
service developed.
Have signed shareholder agreement between founders, with
milestones, committed time and money
usage, for min. 2+
years with vesting etc.

Validation

Can already show
some user growth
and/or revenue (initial
traction). AND/OR
continue to attract
additional resources
(money or sweat
equity) for equity or
future revenues.
Looking for clear
market validation
(Product Market Fit),
to be able to move
into scaling.
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GROWTH

Scaling

Showing clear, growing and measurable
user/market traction in
big or rapidly growing
target market. Can
and want to scale fast.
AND/OR is able to
attract significant
funding.

Establishing

Achieved great
growth, that can expected to continue
strong. No longer
need to “try” get resources and can get
those easily. Continue
to grow and often
wants to culturally
continue behaving like
a “startup” for as long
as possible. Founders
make exit or continue
biz as usual.

دليل مامرسة العمل الحر

2016

البيزنيس موديل كانفاس ) (Business Model Canvasهو عبارة
عن أداة عمل جديدة عىل وجه الخصوص يف التخطيط للفعالية
التجارية الجديدة ويف تطوير التعامالت مع الزبائن .قم بالتعرف
عىل أداة العمل من عىل الرابط:
www.businessmodelgeneration.com
www.businessmodelcanvas.fi
عندما تتعمق خطة العمل التجاري التقليدية يف منوذج العمل
املعتاد إىل األمور التفصيلية ومناطق العوامل املميزة ،فإنه
باإلستعانة بنموذج البيزنيس موديل كانفاس )Business Model
 (Canvasفإننا نقرتب إىل املناطق الرئيسية للفعالية التجارية
مبستوى أعىل واألخذ بعني اإلعتبار عىل وجه الخصوص التأثري
املشرتك لهذه املواضيع للمستوى العايل يف التخطيط للفعالية.
باإلضافة إىل ذلك فإنه عند وضع الخطة ،يتبني أن معظم مواضيع
الخطة مل تخترب وهدفها هو موقت إىل أن يتم إختبار إدعاءات أو
إفرتاضات الخطة وتكون نتائجها معلومة.

الفكرة الجيدة بسبب قدر العمل املطلوب والتحديات.
لهذا السبب فإنه لتطوير الرشكة املتنامية ،تعترب تشكيلة الفريق
وتطويره هي األساس املركزي للتقييم .عندما يكون الفريق
والفكرة ومنوذج فعالية العمل التجاري جميعها جيدة بأكرب قدر
ممكن ،فإن رشوط النجاح تكون يف أفضل أحوالها.

غالباً عىل كل حال ما يعتقد بأن هذا اإلنصاف هو مبسط جدا ً
ومن حيث املبدأ يوزع عىل الجميع حصص من امللكية بنسب
متساوية .من املمكن أن يكون للمساهمني إمكانيات مختلفة
جدا ً من حيث اإللتزام ومكاثفة الجهود إلنشاء الرشكة وتطورها.
لهذا فإنه يتوجب تقسيم امللكية أيضاً بحيث تتناسب مع مشاركة
كل مساهم بالجهد الزمني واملايل خالل السنني القادمة.

التخطيط للزبائن يلعب الدور الرئييس

عقد املساهم

من املفضل جلب جميع الخطط لتنفيذها من الناحية العملية
وإختبارها عىل الفئة املستهدفة الحقيقية بأرسع وقت ممكن.
يذلك نتجنب هدر املوارد والتخطيط للفعاليات بنا ًء عىل
املعتقدات الخاطئة .الردود بآراء الزبائن هو الطريقة األفضل
واألرخص للتأكد من الفكرة التجارية وإتجاه التنمية الصحيح.

عقد املساهم هو عبارة عن إتفاق مشرتك بني املؤسسني ،يتم
فيه تحديد القواعد املشرتكة الخاصة باملساهمني وتقسيم امللكية
وكذلك حقوق املساهمني وواجباتهم تجاه امللكية.

الفريق وعقد املساهم
تركيبة الرشكة املتنامية والفريق

باإلضافة إىل ذلك فإنه يتطلب من جميع أعضاء الفريق رغبة
حقيقية يف العمل ،ألنه بدون الرغبة الحقيقية فإنه ال معنى
للكفاءة .ونتيج ًة لهذا الكل من تشكيلة الرشكة ومهاراتها
وإلتزاماتها والرغبة الحقيقية أي أهمية الفريق يصبح هذا أكرب
من أهمية الفكرة األصلية الرئيسية.

تقسيم امللكية

ببساطة فإن الفريق الجيد من املمكن أن يحقق نجاح الرشكة
املتنامية من الفكرة املتواضعة أيضاً ،ولكن الفريق اليسء )أو
مامرس العمل الحر مبفرده( نادرا ً ما يكون قادرا ً عىل تحقيق حتى

عندما يتم تطوير الرشكة بالفريق فإنه يثار التساؤل بشأن تقسيم
امللكية وكذلك قواعد العمل املشرتك .يف معظم الحاالت أيضاً
يكون الهدف هو التوزيع العادل واملنصف بأكرب قدر ممكن فيام
بني جميع األطراف.

عن تجميع فريق املؤسسني ،من الجيد لفت اإلنتباه إىل الكفاءات
الخاصة املتنوعة لدى أعضاء الفريق بالنسبة لنموذج العمل
التجاري.
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متويل الرشكة املتنامية
يقوم مؤسسو الرشكة بتقديم موارد الرشكة لإلستعامل مقابل
امللكية .بإمكان الرشكة تنمية مواردها بتنمية قاعدة امللكية.
توفري موارد الرشكة يستمر عىل هذا األساس ،إىل أن تبدأ الرشكة
يف توليد املبيعات ،أي الدخل من األنشطة التجارية .وبطبيعة
الحال ،فإن هدف الفعالية للرشكة التجارية بأكمله هو تحقيق
األرباح ألصحابها.
بالنسبة للرشكة املتنامية فمن املمكن أن يستغرق وقتاً طويالً قبل
أن ينتج الدخل عن املبيعات .إمكانية املساهمني املؤسسني يف
متويل الفعالية مبفردهم محدودة ،لذلك هناك حاجة إىل التمويل
الخارجي لتوفري موارد الرشكة أي إىل املستثمرين ،وكذلك إىل
مساهمني آخرين جدد ،يكون بإمكانهم تقديم املال أو الكفاءة
و/أو جهد العمل مقابل التملك.

اإلتفاق عىل تقسيم امللكية
)1
)2
)3
)4
)5
)6

)7
)8
)9
(10
(11

نتفق عىل طول املدة الزمنية أو مرحلة أخرى للتطور ،إىل أي حد يتم إعداد عقد املساهم )عىل سبيل املثال  3سنوات،
مرحلة لدورة الحياة أو هدف آخر للرشكة  /هدف بيني(.
نتفق عىل إلزامات العمل للمساهمني وعىل الجهد املبذول زمنياً
)عدد الساعات يف األسبوع(.
نتفق عىل املشاركة املالية للمساهمني )رأس املال الرئييس و
تمويل آخر وعىل سبيل املثال ضامنات ديون الرشكة املحتملة إلخ(.
نقسم امللكية بنسب عادلة بالتناسب مع الجهود التي يبذلها املساهمون من ناحية القدر الزمني والقدر املايل ومن
ناحية اإللتزام الزمني
نقوم بتحديد مهام ومسؤوليات املساهمني.
حق املساهمني يف امللكية نربطه بالعناية باإللتزامات عىل النحو الذي تم اإلتفاق عليه .يف حالة عدم قيام املساهم
باإلعتناء بواجباته ،فإنه يتم تحديد الحق يف إعادة الرشاء لألسهم للرشكة )أو ملساهم آخر( وفقاً للسعر اإلسمي املحدد
عن تلك األحزاء التي مل يتم القيام باإللتزامات الخاصة بها.
باإلضافة إىل ذلك بإمكاننا تحديد بيع األمالك بشكل كيل إىل الرشكة بالسعر اإلسمي املحدد يف حالة اإلخالل الواضح
بالعقد.
من املمكن اإلتفاق معاً بشأن امللكية االصلية إلستعامل ملكية معينة إللزام املساهمني الجدد الرئيسيني أو ذوي األقلية
أو للحصول عىل التمويل.
يف تلك املرحلة عندما يكون لدى الرشكة ماالً يك تبدأ يف دفع الراتب ،فيتوجب أيضاً اإلتفاق مسبقاً بشأن دفع الرواتب
ومستواها.
إذا قامت الرشكة عىل سبيل املثال بأخذ قرضاً ،يقدم فيه املساهمون ضامنات ،فيتوجب بأن تكون الضامنات متناسبة
من النسبة يف امللكية.
بإمكان املساهمني تحديث عقد املساهم عند إنتهاء مدة العقد ،أو تغيري اإلتفاق يف أي وقت يف حالة قيام جميع
املساهمني معاً بإقرار ذلك.

مصادر املوارد والتمويل التي التي تفتتح يف مراحل مختلفة
 2الرشكة املتنامية
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الطرح للمنافسة بحقوق ()IPR
اإلسم التجاري الفردي
ت ُعرف الرشكة من إسمها ،لذلك يفضل تخصيص قدرا ً كافياً من
الوقت للتخطيط لإلسم .عندما يكون قد تم النظر يف اإلسم
املناسب ،يفضل قبل تسجيل اإلسم يف السجل التجاري التأكد من
أن اإلسم غري مستعمالً .عىل الرابط www.ytj.fi :بإمكانك
تصفح أسامء الرشكات املوجودة.

حامية الكفاءة األساسية للرشكة
من السهل إستنساخ األفكار .لذلك يفضل بأن تفكر يف الطريقة
املثىل لحامية مهارتك األساسية وفكرتك التجارية ونتائج تطويرك
للمنتج ،يك ال يتمكن املنافسون من اإلستفادة عىل عاتقك بدون
إذناً .الفكرة األساسية لترشيعات قانون امللكية الفكرية هي
توفري الحامية لنتائج العمل الفكري .بذلك يكون لكل رشكة
اإلمكانيات يك تنتفع من املنظومة املوجودة وتحدد وسائل
الحامية الخاصة بها حتى منذ التخطيط للفعالية التجارية.
براءة اإلخرتاع والعالمة التجارية ومنوذج املنفعة وحامية النموذج
تحقق امليزة التنافسية عند إستعاملها معاً أو منفردة .الخطة
املكتوبة بشأن إدارة الكفاءة األساسية واملبنية عىل إسرتاتيجية
الفعالية التجارية للرشكة
تقدم قاعدة جيدة لقرارات الحامية .إذا كانت فكرتك التجارية
ترتبط بحلول تكنولوجية وتريد أن تحميها ،فال تنرشها قبل
مناقشة ذلك مع الخبري .النرش مينع عىل سبيل املثال الحصول
عىل حامية براءة اإلخرتاع.

العالمة التجارية متيز املنتج يف األسواق
الهدف األسايس للعالمة التجارية هو جعل الزبائن يتعرفوا عىل
منتج رشكة معينة )البضاعة أو الخدمة( بحيث
أنه يتميز عام يقدمه املنافسون من منتجات مامثلة أو مشابهة.
العالمات التجارية تلعب دورا ً رئيسياً يف اإلسرتاتيجية التسويقية
للرشكات ،ألنه بفضل العالمات التجارية يكون بإمكان الرشكات
ومنتجاتها أن تتميز عن منافسيها .وبنا ًء عىل ذلك فإن العالمات
التجارية هي أساس بناء السمة التجارية ).(idnärb

التعريف الشبيك يجعل رشكتك يف متناول زبائنك .تحتاج إىل
التعريف الشبيك من أجل صفحات اإلنرتنت الخاصة برشكتك،
والتي تعرف رشكتك عىل شبكة اإلنرتنت .فكّر بعناية يف إسم
رشكتك ويف العالمات التجارية ومالمئة التعريف الشبيك عىل
اإلنرتنت
وقدرة رشكتك عىل التميز يف الوسط املنافس الخاص بها.
معلومات إضافية عن التعريف الشبيك لإلنرتنت:
www.ficora.fi.

شكل الحامية

معلومات عن الوسط التنافيس
يفضل عند التخطيط للفعالية التجارية إستعامل كوسائل
مساعدة ما تقدمه دائرة التسجيالت وبراءة اإلخرتاع من قواعد
بيانات مجانية ،حيث أنه من خاللها ميكنك بسهولة ورسعة أن
تتحقق من الحقوق الصناعية للفاعلني اآلخرين :األسامء التجارية
الفردية والعالمات التجارية والنامذج املحمية ومناذج املنفعة
وبراءات اإلخرتاع .بذلك يكون بإمكانك التحقق من جملة أمور
منها أين ومتى متت الحامية وما إذا كان ملنتجك أو لخدمتك
عوائق تسويقية أو ما إذا كان الحل الذي قمت بتطويره جديد
متاماً وبذلك إمكانية أن يُحصل له عىل براءة اإلخرتاع .معلومات
إضافية ملساعدتك يف التخطيط
www.prh.fi

الهدف من اإلستعامل

مدة الصالحية

براءة اإلخرتاع

يحمي املنتج أو اآللة أو الطريقة

 02سنة ،يف بعض الحاالت  52سنة

منوذج املنفعة

يحمي املنتج أو اآللة

 01سنوات )(2+4+4

العالمة التجارية

وسيلة للتميز يف األسواق

أزيل ،التجديد كل  01سنوات

الحق يف النموذج

يحمي الشكل الخارجي للمنتج

 52سنة )(5+5+5+5+5

اإلسم التجاري الفردي

يحمي إسم الرشكة

أزيل ،إذا كانت الرشكة تبارش عملها

حقوق النرش والتأليف

يحمي العمل الفكري أو الفني

مدى الحياة  07 +سنة

األرسار التجارية

يحمي املعلومة ،التي لها أهمية إقتصادية

إىل أن تصبح علنية
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الروابط املهمة
فينربو ) (Finproهي عبارة عن شبكة من الخرباء عىل مستوى العامل قامت بتأسيسها الرشكات
الفنلندية ،حيث أن مهمتها الوطنية هي التعزيز من تنمية الرشكات الفنلندية وقدرتها عىل
املنافسة عن طريق اإلنتشار الدويل.

تقوم دائرة التسجيالت وبراءة اإلخرتاع ) (PRHبتسجيل الرشكات واملؤسسات والجمعيات وكذلك
تبحث يف براءات اإلخرتاع ومناذج املنفعة والعالمات التجارية وحامية النامذج وتقوم مبنحها.
باإلضافة إىل البالغات والطلبات نقدم خدمات تعليم ومعلومات إستشارية متنوعة .من املمكن
التعامل معنا إلكرتونياً أيضاً.

www.finpro.fi

www.prh.fi

 Liiketoimintasuunnitelma.comهو عبارة عن خدمة مجانية عىل شبكة اإلنرتنت من أجل
التخطيط للفعالية التجارية للرشكة الجديدة .من املمكن من خالل الخدمة إعداد الجزء املكتوب
للخطة وكذلك حسابات التمويل وإمكانية الربح والبيع وكذلك التنبؤات بالناتج .الحزمة النهائية
من املمكن تحميلها كملف ) (FDPموحد.

وظائف مراكز إلو ) (ELYهي جملة أمور منها إستشارات الرشكات ومتويلها وخدمات التطوير
والدعم املبني عىل العمل وتعليم القوى العاملة واألمور املتعلقة بالشئون الزراعية والسمكية
واألمور املتعلقة بالهجرة ومشاريع التمويل الرتكيبي لإلتحاد األورويب .فرق تووتهفاوال
) (Tuoteväyläملراكز إلو ) (ELYتقوم بتقييم األفكار الجديدة واإلبتكارات وتقدم توصياتها بشأن
الفعاليات املتوجب القيام بها بعد ذلك لتطوير اإلبتكار.

www.liiketoimintasuunnitelma.com

www.ely-keskus.fi

معلومات عن الرضيبة وعن إلتزامات الرشكة األخرى للرشكات الجديدة ومامريس العمل الحر
الجدد .تم جمع األمور األساسية لكل نوع رشكة يف صفحات فرعية خاصة بها ما عدا الرضيبة
وكذلك التأسيس والتسجيل يف مختلف السجالت واملحاسبة وكذلك ضامن التقاعد والبطالة عن
العمل واألمور املتعلقة بالتأمني.

الشخص املهتم مبامرسة العمل الحر ومامرس العمل الحر البادئ لفعالية مامرسة العمل الحر
بإمكانه أن يحصل عىل نقود البدء عند توفر رشوط معينة .من املمكن الحصول عىل معلومات
أيضاً من دائرة العمل واملوارد املعيشية عن مختلف اإلمكانيات التعليمية التي تستهدف العازمني
عىل أن يصبحوا مامرسني للعمل الحر.

www.vero.fi

www.te-palvelut.fi

تيكيس ) – (Tekesمركز تطوير التكنولوجيا واإلبتكار هو عبارة عن ممول ومنشط لفعاليات
التحديث واإلبتكار للرشكات والجامعات ومؤسسات التعليم العايل وللمشاريع واألبحاث التي
تشكل تحديدا ً ملؤسسات البحث .نساعد الرشكات يف تحويل الفكرة القابلة للتطوير إىل فعالية
تجارية بتقديم التمويل وخدمات الخرباء.

خدمة شبكة اإلنرتنت لألوريتوس صومي ) (YritysSuomiتبني نوع املساعدة التي من املمكن أن
تحصل عليها الرشكة أو مامرس العمل الحر لتأسيس الرشكة وتنميتها وتطويرها .األوريتوس صومي
) (YritysSuomiتستهدف عىل وجه التحديد الرشكات يف منطقة العاصمة وضواحيها .من السهل
إستعامل املعلومات املوجودة يف مكان واحد ،حيث أنها معلومات حديثة معارصة وشاملة.

www.tekes.fi

www.yrityssuomi.fi

جامعة هلسنيك هي عبارة عن مؤسسة علمية دولية ،حيث أنها تعمل يف أربع أ ْحرام جامعية يف
هلسنيك ويف  71بلدية أخرى يف
فنلندا .البحث ذو املستوى العايل يخلق معلومات جديدة ،يتم من خاللها تعليم مجموعة واسعة
من الخرباء يف مختلف املجاالت ويتم اإلستفادة منها يف صنع القرار املجتمعي ويف الحياة التجارية.

في ّنفريا أو أي يي ) (Finnvera Oyjهي عبارة عن رشكة متويل خاص متلكها دولة فنلندا .فهي
تقدم لزبائنها جملة أمور منها القروض والضامنات وإستثامرات رأس املال .في ّنفريا تقوم بتمويل
فعالية مامرسة العمل الحر التي تستويف بالرشوط املبنية عىل فكرة تجارية جيدة وفعالية تجارية
قابلة للربح.

www.helsinki.fi/yliopisto

www.finnvera.fi
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املفردات الخاصة بالرشكات
مامرسة ُس ُبل املعيشة ) :(ELINKEINOTOIMINTAهي عبارة عن فعالية تجارية
مبختلف أنواع الرشكاتُ .س ُبل املعيشة هي عىل سبيل املثال خدمات النقل والفنادق وخدمات
املحاسبة وعمل املطاعم.

التعاقد الباطن ) : (ALIHANKINTAهو العمل املشرتى من خارج الرشكة من العامل أو من
املنتج املستقل.
املامرس املهني ) :(AMMATINHARJOITTAJAهو مامرس للعمل الحر والذي يعمل
يف مهنته بدون أن يكون لديه مكان عمل ثابت أو قوى عاملة خارجية .الفارق األكرب بينه وبني
املامرس التجاري هو الحق يف املحاسبات األحادية املبسطة .املامرس املهني من املمكن أن يعمل
عىل سبيل املثال كمدلكاً أو خياطاً أو نجارا ً يف البناء )أنظر أيضاً فقرة املامرس التجاري(.

الجباية املسبقة ) :(ENNAKKOPERINTÄمن املمكن أن تحدث كإقتطاع مسبق حسب
نسبة اإلقتطاع الرضيبي الشخصية التي توجد بالبطاقة الرضيبية وتدفع مسبقاً.
اإلستقطاع املسبق ) :(ENNAKONPIDÄTYSهو اإلستقطاع الرضيبي عن الراتب أو عن
تعويضات العمل.

العمل الكسبي ) :(ANSIOTOIMINTAهو العمل الذي يستهدف به الحصول عىل دخالً
مالياً أو دخالً ذو قيمة مالية.

يوم إستحقاق الدفع ) :(ERÄPÄIVÄهو عىل سبيل املثال اليوم األخري لدفع الفاتورة.

املمتلكات العينية ) :(APPORTTIOMAISUUSتعني تلك املمتلكات التي تم إستثامرها
يف الرشكة بخالف اإلستثامرات املالية .املمتلكات العينية من املمكن أن تكون ممتلكات فقط لها
قيمة مادية بالنسبة للرشكة .اإللتزام بتأدية العمل ال ميكن أن يكون ممتلكات عينية .السعر
التدويني للسهم من املمكن دفعه مبمتلكات عينية عند تأسيس رشكة املساهمة .املمتلك العينية
من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال أدوات العمل القيمة والسيارة التي سوف تستعمل يف
مامرسة الفعالية التجارية.

منطقة اإليتا ) :(ETA-ALUEاملنطقة اإلقتصادية األوروبية تضم كل من الدول األعضاء يف
اإلتحاد األورويب باإلضافة إىل ذلك آيسلندا وليختنشتاين والرنويج.
الدول األعضاء يف اإلتحاد األورويب )(EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOT
“يف سنة  :”2014هولندا وبلجيكا وبلغاريا وأسبانيا وإيرلندا وبريطانيا العظمى )بريطانيا

العظمى وشامل إيرلندا اململكة املتحدة وجبل طارق( وإيطاليا والنمسا واليونان وقربص والتفيا
وليتوانيا ولوكسومبورج ومالتا والربتغال وبولندا وفرنسا ورومانيا والسويد وأملانيا وسلوفاكيا
وسلوفينيا وفنلندا والدامنرك وجمهورية التشيك واملجر وإستونيا.

رضيبة القيمة املضافة ) :(ARVONLISÄVERO)(alvهي رضيبة إستهالكية يدفعها
املستهلك يف مثن املنتج أو الخدمة إىل الرشكة ،وتقوم الرشكة بدفعها إىل دائرة الرضائب .يقوم
مامرس العمل الخر بإضافة رضيبة القيمة املضافة إىل مثن بيع املنتج أو الخدمة .املعدل الرضيبي
العام )النسبة املئوية الرضيبية( يف فنلندا هي .%42

امليزة ) :(ETUUSهي يف العادة مال يحق للشخص عىل سبيل املثال طبقاً للقانون .وهي
مكونة من جملة أمور منها ميزة التقاعد.

املم اَاَالك التجاري ) :(BUSINESSENKELIهو عبارة عن شخص عادي يقوم بإستثامر جهده
بالقيام بالعمل و/أو ماله يف الرشكة املتنامية .املم ََالك التجاري من املمكن أن يعمل باإلضافة إىل
إستثامراته يف رأس املال عىل سبيل املثال كعضو يف اإلدارة أو كراعي للرشكة أو أن يساعد يف إنشاء
عالقات التواصل والتعاون.

السعر ) :(HINTAهو عبارة عن تعويضاً مالياً يدفع عن البضاعة أو عن إستعاملها أو عن
الخدمة.
السلعة ) :(HYÖDYKEالخبز والحليب واملنتجات األخرى التي تستعمل فورا ً هي عبارة عن
سلع إستهالكية تستعمل ملرة واحدة .السلع اإلستهالكية ذات اإلستهالك املطول هي عىل سبيل
املثال الغسالة وجهاز التلفاز حيث أن مدة إستعاملها تكون طويلة .ت ُنتج هذه السلع اإلستهالكية
أو سلع إستهالكية جيدة عن طريق اإلنتاج السلعي .وهذه عىل سبيل املثال املواد الخام واآلالت
والوقود.

السعر اإلجاميل ) :(BRUTTOHINTAهو السعر كامالً دون أي تخفيضات ويحتوي عىل
الرضيبة أيضاً.
امليزانية ) :(BUDJETTIهي عبارة عن التقييم اإلقتصادي للرشكة واملستهدف تحقيقه يف فرتة
زمنية محددة .حيث يتم فيها تحديد األهداف اإلنتاجية والتكليفية.

حقوق امللكية الفكرية ) :(IMMATERIAALIOIKEUDETتحمي الحقوق غري املادية
مثل التقنيات والتشكيل والعالمات التجارية والعالمات التعريفية األخرى .حقوق امللكية الفكرية
هي حقوق فردية أي أنه يحق لصاحب الحق فقط إستخدامه أو الشخص الذي حصل عىل رخصة
منه ألن يستخدم املنتج أو العمل التجاري أو الفني يف الفعالية املهنية .حقوق امللكية الفكرية
تقسم عموماً إىل حقوق التأليف والنرش )العمل الكتايب أو الفني( والحقوق الصناعية )عىل سبيل
املثال براءة اإلخرتاع والنموذج النافع والنموذج والعالمة التجارية وحق إسم العمل التجاري(.

التعامل بني الرشكات ) ،(B-to-B (BUSINESS-TO-BUSINESSأو ) :B2Bيعني
التعامل بني الرشكات .عىل سبيل املثال من املمكن أن تكون موجهة فقط للرشكات أي أنها تعامل
بني الرشكات ).(ssenisub-ot-ssenisub
الصادر الحسايب ) :(DEBETيف املحاسبة تدون الوقائع الحسابية يف أرقام حسابات مختلفة.
الصادرات املتأتية من الجهة اليرسى ) (tibed/tebedوالجهة اليمنى اإلئتامن ) (tiderkأي الوارد.

املبتكر ) :(INNOVATIIVINENتعني الحلول الجديدة أو التجديدية القابلة للتسويق.

األفراد الخاصون مامريس العمل الحر ) :(ELINKEINONHARJOITTAJATيقسمون
إىل املامرسني املهنيني واملامرسني التجاريني .أنظر صفحة 92

اإلستثامر ) :(INVESTOINTIهو إستثامر .صادر ذو تأثري طويل املدى ينتظر منه تحقيق
ناتج خالل أكرث من فرتة حسابية واحدة .اإلستثامر غري املاد ّي ميكن أن يستهدف التعليم أو البحث
أو حتى حامية البيئة .اإلستثامرات املادية من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال اآلالت واملعدات.
القطاع العام ) :(JULKINEN SEKTORIهي الجهات التابعة للدولة والبلدية وتقوم
بالعناية بإدارة الدولة وكذلك تقوم بوظائف أخرى منها التعليم والدفاع عن البلد والرعاية الصحية.
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تاجر املقطّع ) :(JÄLLEENMYYJÄهو عبارة عن رشكة بيع تعمل يف التوسط بني املنتج أو
الخدمة األصلية والزبون املستهلك النهايئ.

رأس املال املستخدم ) :(KÄYTTÖPÄÄOMAهو رأس املال السائل الذي تستعمله الرشكة
ويُحتاج إليه لدفع املصاريف الثابتة واملتغرية.

املجاسبة املزدوجة ) :(KAHDENKERTAINEN KIRJANPITOتعني بأنه كل
حدث تجاري يتم تدوينه يف رقمي حساب ،أي حسابات الديبيت )تدوين الصادر( ورقم حساب
الكريديت )تدوين الوارد( .التدوينات الحسابية للمحاسبة املزدوجة تبني من الناحية األخرى
السبب يف حركة النقود ومن الناحية األخرى الحساب النقدي املستعمل .يتم إعداد القرار الحسايب
للمحاسبة املزدوجة بنا ًء عىل تواريخ الفواتري وإستنادا ً إىل إيصال الخدمات )عىل أساس االستحقاق(،
حيث أن ذلك يتضمن حسابات الناتج للفرتة الحسابية واملوازنة وكذلك البيانات بشأن امللحقات
وتفاصيل املوازنة .اآلخرين بخالف املامرسني املهنيني يتوجب عليهم القيام مبحاسبة مزدوجة.

الفاعلية القانونية ) :(LAINVOIMAتعني أن قرار معني كحكم قضايئ ملحكمة أو أي قرار آخر
للسلطات قد أصبح نهائياً ومن غري املمكن يف العادة نقضه حينئذ.
ُمقر قانونياً ) :(LAKISÄÄTEINENهناك قانون أو قوانني متس شيئاً معيناً وتحدد كيفية
التعامل حينئذ .توجد عىل سبيل املثال تأمينات طوعية ميكن للشخص أن يقرر بنفسه إذا ما أراد
أخذها ،ولكن التأمينات املقرة قانونياً هي إجبارية عىل الجميع.
متويل اإليجار ) :(LEASING-RAHOITUSهو عبارة عن تأجري طويل املدى إلستعامل
املمتلكات أي آلة أو جهاز يتم جلبه ،ولكن ملكيته ال تتحول إىل املستعمل ،بل يدفع أجرا ً بدل
إستخدامها وترد بعد ذلك إىل مالكها .بتمويل اإليجار يكون من املمكن الحصول عىل اآللة أو
الجهاز إلستعامله دون اإللتزام بدفع الكثري من املال أثناء لحظة الجلب أي أنها تكون أرخص من
رشائها لتملكها.

إمكانية الربح ) :(KANNATTAVUUSيوصف هل تنتج الفعالية ربحاً أم خسارة .يعترب
العمل التجاري من املمكن أن يربح عندما يكون الفرق بني صادر ووارد العمل التجاري موجباً أي
تبقى نقود لدى الرشكة )ربح(.
السعة ) :(KAPASITEETTIيقصد بها القدرة عىل األداء أو اإلنتاج .عىل سبيل املثال كم
تستطيع الرشكة أن تنتج من بضائع يف فرتة زمنية معينة.

الفكرة التجارية ) :(LIIKEIDEAتبنى الفعالية التجارية عىل الفكرة التجارية ،والتي هي عبارة
عن وصف عن فائدة املنتج أو الخدمة وعن األسواق أو مجال العمل وكذلك عن كيفية تسويق
الفكرة.

التدفق املايل ) :(KASSAVIRTAهو املال الذي يتدفق إىل داخل صارف الرشكة عن املنتجات
أو الخدمات التي تم بيعها وكذلك النقود التي تتدفق إىل خارج صارف الرشكة أيضاً.

العالمة التجارية ) :(LIIKEMERKKIأو ما يعرف بالشعار “ ”ogolوهو عبارة عن تعريف
مسجل أو راسخ للرشكة ،والذي بواسطته يتمكن الزبائن متييز الرشكة عن منافسيها.

التغطية ) :(KATEيقصد بالتغطية املال املتوفر يف الحساب القابل لإلستعامل .يقصد بالتغطية
املبيعية الفرق بني دخل املبيعات والتكاليف املتغرية املبارشة للمنتج.

منوذج العمل التجاري ) :(LIIKETOIMINTAMALLIيعكس ما يحدث يف الرشكة بحيث
يكون من املمكن إنتاج املنتج أو الخدمة .هو عبارة عن وصف للفعاليات املختلفة للرشكة وكيفية
تأثريها عىل بعضها البعض.

املصاريف الثابتة ) :(KIINTEÄT KULUTهي تكاليف الفعالية التجارية ،والتي ال تعتمد
عىل كمية اإلنتاج يف فرتة زمنية قصرية ولكن تبقى ثابتة .عادة ما تكون املصاريف الثابتة مكونة
من جملة أمور منها إيجار مكان العمل والرواتب واملحاسبة وكذلك التكاليف املرتتبة عن إستعامل
اآلالت.

خطة الفعالية التجارية ) :(LIIKETOIMINTASUUNNITELMAهي عبارة عن خطة
مكتوبة بشأن كيفية تحقيق الفكرة التجارية عملياً .حيث أنها تتضمن تقييامً عن العوامل املؤثرة
عىل إمكانية الربح وحسابات املبيعات والحاجة إىل التمويل واملوارد املالية.

املنافسة ) :(KILPAILUبإمكان الرشكة أن تستعمل يف تسويقها وسائالً ميكنها من خاللها
التميز عن الرشكات األخرى املامثلة .وسائل املنافسة من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال املوقع
واملنتجات والجودة والسعر واإلتاحية .مضاد املنافسة هو اإلحتكار ،حيث يكون أن متارس العمل
فيه رشكة واحدة فقط وهي بذلك تستطيع أن تقرر السعر الذي تريده ملنتجاتها ،ألنه ال توجد
منافسة .ترشيعات قانون املنافسة ترشع املنافسة اإلقتصادية .أنظر أيضاً املنافسة املبارشة وغري
املبارشة.

التبادل التجاري ) :(LIIKEVAIHTOهي الكمية من املال التي تحصل عليها الرشكة من
فعاليتها التجارية مثل بيع البضائع والخدمات يف فرتة زمنية معينة عىل سبيل املثال يف الشهر أو
يف السنة بدون رضيبة القيمة املضافة .التبادل التجاري ال تكون مخفضة منه املصاريف الثابتة
واملتغرية الناشئة عن عملية البيع.

اإلفالس ) : (KONKURSSIيعني إفالس الرشكة ،حيث ينتهي العمل وجميع املمتلكات
القابلة لإلستخراج تحول إىل نقود لسداد الديون املرتتبة عىل فعالية العمل التجاري .اإلفالس من
املمكن أن يبديه املدين بنفسه أو مببادرة من الدائن.

الربح التجاري ) :(LIIKEVOITTOهو عبارة عن كمية الناتج الحسايب ،الذي يتم حسابه
بتنقيص املصاريف الثابتة واملصاريف املتغرية واملستبعدات من التبادل التجاري .الربح التحاري
هو ربح الفعالية التجارية قبل تقسيم األرباح.

الفائدة ) :(KORKOهو عبارة عن صادر يعرض كنسبة مئوية يدفع عن القرض املا يل املعطى
لإلستخدام .كآخذا ً للقرض ومسددا ً له يفضل إختيار أقل فائدة ممكنة ويف املقابل يف حالة إيداع
املال البحث حينئذ عن أكرب وارد ممكن للامل .الفائدة الثابتة تبقى كام هي طوال مدة القرض،
ولكن الفائدة املتغرية مرتبطة باملعدل الفائدي بحيث أنه يتم التدقيق فيها من حني إىل آخر.

السيولة ) :(LIKVIDITEETTIتعني اإلستعداد الدفعي للرشكة أي القدرة عىل دفع
املستوجبات حتى تاريخ اإلستحقاق.
املامرس املهني ) :(LIIKKEENHARJOITTAJAهو عبارة عن مامرس للعمل الحر لديه
مكان ثابت ملامرسة الفعالية أو أنه يقوم بتشغيل أشخاص آخرين .يتوجب عىل املامرس التجاري
أن يقوم مبحاسبة مزدوجة )مالحظة :قارن مع املامرس املهني(.

اإلئتامن أو الوارد ) :(KREDITيف املحاسبة تدون األحداث اإلقتصادية يف أرقام الحسابات،
حيث أنه يطلق إسم وارد أو إئتامن ) (tiderkعىل الجهة اليمنى من رقم الحساب وعىل الجهة
اليرسى يطلق إسم الصادر أي ديبيت ).(tibed/tebed

رشط الدفع ) :(MAKSUEHTOتوضيح يف العقد عن موعد وكيفية دفع سعر البيع إىل البائع.

النقطة الحرجة ) :(KRIITTINEN PISTEتعني قيمة التبادل التجاري الحسابية التي يكون
ناتجها للرشكة قيمته صفر .يف تلك الحالة ال تنشأ ال أرباح وال خسائر.

املصاريف املتغرية ) :(MUUTTUVAT KULUTهي عبارة عن مصاريف رشاء املواد
والخدمات والتي تختلف وفقاً لقد السلعة أو الخدمة املباعة .هذا يعني بأن القدر من املال الذي
نحتاج إليه عند جلب عىل سبيل املثال املواد الخام للمنتج الذي يتم بيعه.

املرصوف ) :(KÄYTTÖPÄÄOMAهو عبارة عن مصطلح يستخدم يف املحاسبة لوصف
مصاريف الفعالية التجارية أو جز ًء من املصاريف.

رشوط البيع ) :(MYYNTIEHDOTمتس األمور املتفق عليها يف الصفقة التجارية ،عىل سبيل
املثال السعر والجودة واملدة الالزمة للتسليم.
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املرجع ) :(REFERENSSIهو عىل سبيل املثال أقوال سابقة للزبون ويستعمل املرجع لبناء
الثقة.

هامش الربح ) :(MYYNTIKATEهامش الربح هو القدر من املال الذي يبقى للبائع يف يده،
عندما يتم خصم التكاليف املبارشة )املتغرية( املتعلقة بإنتاج املنتج أو الخدمة من السعر الذي
دفعه الزبون .هامش الربح ال يأخذ بعني اإلعتبار التكاليف الثابتة للفعالية التجارية .كلام كانت
النسبة املئوية لهامش الربح أقل ،كلام كانت الرشكة بحاجة أكرث إىل التبادل التجاري ،يك تكون
الفعالية التجارية قابلة للربح.

امليزان ) :(SALDOهو يف محاسبة الرشكة الفارق بني مبالغ الصادر والوارد .يف املستخرج
الحسايب امليزان هو قيمة الحاصل أو الدين.
املقطع ) :(SEGMENTTIهو عبارة عن جزء معني من الكل ،عىل سبيل املثال فإنه من
املمكن تقسيم الزبائن طبقاً للعمر والتعليم ومستوى الدخل إىل مقاطع مختلفة .بعملية التقطيع
يكون من املمكن جعل الخدمة أو املنتج وتسويقه يستهدف فئة معينة من الزبائن وبذلك يكون
بإمكاننا الحصول عىل ميزة تنافسية.

السعر الصايف ) :(NETTOHINTAهو سعر املنتج الذي ال يستهدف تخفيض أي يشء منه
بعد.
صايف الناتج ) :(NETTOTULOSيدل عىل ناتج الفعالية التجارية للرشكة بعد الرضائب.
يُحصل عىل صايف الناتج بتنقيص املصاريف املتغرية واملصاريف الثابتة والرضائب من التبادل
التجاري للرشكة .الناتج من املمكن أن يكون ربحاً أو خسارةً.

اإللتزام ) :(SITOUMUSهو عبارة عن تعهد ملزم .وهو يعني بأن الشخص يجب أن يقوم
بفعل ما إلتزم به أو ما تعهد بأن يقوم به.

السهم ) :(OSAKEهو جزء من امللكية لرشكة املساهمة .مالكو األسهم ميلكوا كمية معينة
من األسهم أي جز ًء من الرشكة .فهم لديهم وفقاً لحصتهم يف امللكية سلطة التصويت يف الرشكة
وبإمكانهم أن يحصلوا عىل أرباحاً أي عىل تعويض عن رأس املال الذي يستثمروه يف الرشكة يقابل
حصتهم يف األسهم .من املمكن تحديد يف النظام األسايس لرشكة املساهمة ما هي سلطة التصويت
للمساهمني والحق يف األسهم.

نقود البدء ) :(STARTTIRAHAهو عبارة عن دعم تقديري ملامريس العمل الحر الجدد
كعمل أسايس .من املمكن التقدم بطلب الدعم من مكتب العمل واملوارد املعيشية .يتوجب
تقديم الطلب قبل البدء يف مامرسة فعاليات العمل التجاري.
فعالية الصلة أو العالقة ) :(SUHDETOIMINTAهي عبارة عن فعالية مستمرة ،تسعى
الرشكة من خاللها إىل الوصل بنفسها إىل الدوائر الهامة مثل رشكاء التعاون املشرتك وتَفَهم الزبائن
وتسجيعهم ودعمهم .يُقصد نفس اليشء باملخترص فعالية – البي أر )أي العالقات العامة PR-
.(toiminta

املصاريف الجانبية للراتب ) :(PALKAN SIVUKULUTهي عبارة عن مدفوعات مقرة
قانونياً ،يتوجب عىل الرشكة دفعها إىل دائرة الرضائب باإلضافة إىل الراتب اإلجاميل الذي يدفع
إىل عاميل رشكة التأمني .املصاريف الجانبية للراتب هي عبارة عن مدفوعات الضامن اإلجتامعي
وتأمني تقاعد العمل والتأمني ضد الحوادث والتأمني ضد البطالة وكذلك مدفوعات التأمني الجامعي
عىل الحياة.
الرشكة العائلية ) :(PERHEYRITYSتكون عندما ميلك الرشكة بشكل أسايس أفراد العائلة أو
األقارب املقربني.

املنافسة املبارشة وغري املبارشة ) :(SUORA JA EPÄSUORA KILPAILUيف
املنافسة املبارشة تقوم رشكة أخرى بالتنافس بشكل منفتح مع رشكتك وتقدم نفس املنتجات
والخدمات .يف املنافسة غري املبارشة فإن رشكة أخرى تقوم بتقديم منتجات أو خدمات مختلفة عن
رشكتك ولكنها تلبي نفس األغراض .فعىل سبيل املثال مطعم البيتزا يتنافس بطريقة غري مبارشة مع
مطعم الهامبورجري ،ولكنه يتنافس بطريقة مبارشة مع مطعم البيتزا اآلخر.

رشكة – يب كو ) :(PK-YRITYSتعني رشكة صغرية ) 05 – 5شخصاً( أو رشكة متوسطة الحجم
) 51 – 250شخصاً( .الرشكة املكونة من أقل من خمسة أشخاص تعرف بإسم الرشكة الصغرى
).(mikroyritys

الكفالة ) :(TAKAUSاملقصود بها أن الكافل يتعهد بدفع ديون املستدين إىل مانح الدين ،إذا مل
يكن املستدين قادرا ً عىل سداد الديون بنفسه .الكفالة من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال ديناً
خاصاً أو ضامناً مشرتكاً أو ضامناً عاماً أو ضامناً إستكاملياً.

املستبعدات ) :(POISTOTاملمتلكات املستعملة التي أستهلكت ،مثل اآلالت واملعدات
وتكاليف الجلب حيث أنها تخفض يف املحاسبة عن تلك الفرتة عندما يكون مازال املستبعد له
فائدة إقتصادية )فرتة إستخدام السلعة(.

الضامنة ) :(TAKUUيف محل بيع البضائع يكون البائع مسؤوالً عن العيوب والنواقص يف السلعة.
يف العادة يعطي البائع للزبون سلعة جديدة بدل السلعة التي بها عيباً أو يرجع إىل الزبون املبلغ
الذي دفعه عن السلعة .فرتة الضامنة تحدد طول املدة التي يكون فيها البائع مسؤوالً عن سلعته.

سعر اإلغراق ) :(POLKUHINTAيعني السعر الذي يكون أدىن بكثري ولدرجة غري معقولة من
سعر تكاليف اإلنتاج وأسعار األسواق العامة.

العرض ) :(TASEهو عرض ملزم عن رشوط صفقة تجارية )عىل سبيل املثال السعر ومدة
التسليم( لطرف آخر )إىل البائع أو املشرتي( لعقد الصفقة أو العقد.

اإلشاعة ) :(PUSKARADIOهي تسمية للمعلومات غري الرسمية التي يقولها الناس لبعضهم
البعض .اإلشاعة من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال دردشة عا ّمة يف مكان العمل أو كتابات عىل
منتديات املحادثة عىل اإلنرتنت .املعلومات التي تتداول عن طريق اإلشاعة ال تكون دامئاً صحيحة.

املوازنة ) :(TASEهي عبارة عن حساب تابع للقرار الحسايب للرشكة ويقيس ممتلكات ودبون
الرشكة يف فرتة زمنية معينة .يف املوازنة فإن الرشكة تقوم بإعداد قامئة باملمتلكات التي متلكها
الرشكة تحت عنوان الصادر ) ،(tebedويف املقابل قامئة تحت عنوان الوارد ) (tiderkبخصوص رأس
املال الخاص بالرشكة والديون.

بضائع البقالة ) :(PÄIVITTÄISTAVARAهي البضائع اإلستهالكية التي تستعمل يومياً،
عىل سبيل املثال جميع أنواع املواد الغذائية والصابون وأوراق التواليت.

الفرتة الجسابية ) :(TILIKAUSIهي الفرتة الزمنية للمحاسبة )عاد ًة  21شهرا ً( ،يتم فيها
توضيح ناتج الرشكة )=الربح أو الخسارة( .يف حاالت إستثنائية من املمكن أن تكون الفرتة
الحسابية للرشكة أقرص أو أطول من  21شهرا ً )عىل كل حال  81شهرا ً كحد أقىص( ،عند البدء يف
الفعالية أو إنهائها أو عند تغيري موعد القرار الحسايب )قانون املحاسبة(.

رأس املال ) ”(PÄÄOMAهو عبارة عن مال أو ممتلكات )ممتلكات عينية( يقوم مامرس
العمل الحر بنفسه أو شخص آخر مبنحها للرشكة .رأس املال من املمكن تقسيمه إىل رأس املال
الخاص ورأس املال األجنبي .رأس املال الخاص يتضمن باإلضافة إىل رأس املال الذي أستثمر يف
الرشكة كذلك رأس املال املتجمع من الدخل التموييل .رأس املال األجنبي هو ناتج عن أن جهة
خارجية قد إستثمرت يف الرشكة وهذا يتوجب سداده.

القرار الحسايب ) :(TILINPÄÄTÖSهو عبارة عن عملية حسابية ،يتم إعدادها عن الفرتة
الحسابية .يوضح فيها ناتج الرشكة ومدى ثرائها .يتم القيام بها مرة يف العام .يقوم مدقق
الحسابات بالتدقيق يف القرار الحسايب إذا كانت الرشكة ملزمة بالقيام بتدقيق الحسابات ،أو إذا
كانت هناك رغبة يف القيام بالتدقيق الحسايب طوعاً.

التمويل ) :(RAHOITUSفعالية مامرسة العمل الحر تتطلب ماالً .التمويل من املمكن أن
يكون املال الخاص مبامرس العمل الحر أو دخالً متويلياً أو قرضاً أو دعامً عا ّماً.
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مجال العمل ) :(TOIMIALAيحدد نوع الفعالية التجارية الذي ميكن للرشكة أن متارسها.

املتجر الشبيك ) :(VERKKOKAUPPAهو متجر يعمل عن طريق شبكة اإلنرتنت.

فكرة  -الفعالية ) :(TOIMINTA-AJATUSهي عبارة عن وصف للغرض من فعالية
الرشكة ،أي السبب يف وجود الرشكة .الفكرة التجارية للرشكة هي عبارة عن خطة الفعالية ،والتي
تبني كيفية تحقيق فكرة الفعالية عملياً.

التشبيك ) :(VERKOSTOITUMINENيقصد بالشبكات الرشكاء التجاريني الذين يضفون
عىل الرشكة قيمة إضافية .من املمكن التشابك أيضاً مع املنافسني ،فعىل سبيل املثال يف الدعاية
بوضع إعالناً مشرتكاً يف الجريدة.

الرئيس التنفيذي للرشكة ) :(TOIMITUSJOHTAJAيقوم بإدارة األمور اإلدارية للرشكة
طبقاً إلرشادات وتعاليم إدارة الرشكة .فهو مسؤوالً عن أن محاسبة الرشكة هي طبقاً للقانون
ويحرص عىل أن الرعاية باألموال قد نُظمت بطريقة موثوق بها .يتوجب عىل الرئيس التنفيذي
للرشكة إعطاء املعلومات الالزمة لإلدارة وأعضائها للقيام بوظائف اإلدارة.

فائدة التأخري ) :(VIIVÄSTYSKORKOبعد يوم دفع الفاتورة أي يوم إستحقاق الدفع
يجب أن تدفع فائدة ،أي دفع إضايف إذا مل يتم دفع املبلغ األصيل حتى يوم إستحقاق الدفع .وفقاً
لقانون الفائدة فإنه ال يجوز أن يجبى من املستهلك فائدة تأخري قيمتها أعىل من فائدة التأخري
العا ّمة املقرة قانونياً.

الجمركة): (TULLAUSعند إسترياد أو تصدير بضائع من أو إىل البلد ،فإنه يتعلق بذلك إجراءات
رضيبية وإدارية .تتم تسوية الجمركة مع سلطات الجامرك ) > www.tulli.fiللرشكات(.
يتم تعبئة إستامرة بالغ عن الجمركة ،تقدم من خاللها معلومات عن البضاعة عىل سبيل املثال عن
قيمتها إىل السلطات.

الربح ) :(VOITTOالربح التجاري هو عبارة عن قيمة الناتج الحسايب الحاصل من تنقيص
املصاريف املتغرية واملصاريف الثابتة وكذلك املستبعدات من التبادل التجاري .الربح التجاري هو
عبارة عن ناتج الفعالية التجارية قبل تقسيم الربح.
تقسيم الربح ) :(VOITONJAKOهو ربح الرشكة القابل للتقسيم .من املمكن دفع الربح
للاملكني من ناتج الفعالية التجارية بعد دفع الرضائب.

التمويل الدخيل ) :(TULORAHOITUSيقصد بالتمويل الدخيل فارق الدخل واملصاريف
الناتجة عن العمل التجاري اليومي للرشكة .التمويل الدخيل هو عبارة عن طريقة مستهدفة يف
املقام األول لتمويل فعالية الرشكة.

تأمني أويل ) :(YEL-VAKUUTUSهو تأمني تقاعدي إجباري ملامرس العمل الحر ،ووفقاً
له يدفع ملامرس العمل الحر تقاعد الشيخوخة وتقاعد العمل وكذلك دعم إعادة التأهيل .كام أن
مقدار جميع البدائل النقدية اليومية للكيال مثل البدل النقدي اليومي عن املرض واألمومة واألبوة
تعتمد عىل أساس تأمني أويل ) (YELالذي تم اإلبالغ عنه يف دخل العمل ملامرس العمل الحر.
أنظر صفحة 42

حساب الناتج ) :(TULOSLASKELMAهو عبارة عن جزء من القرار الحسايب للرشكة.
األجزاء األخرى هي املوازنة والتقرير عن الفعاليات والبيانات امللحقة .حساب الناتج يعرض الدخل
أي الناتج التابع للفرتة الحسابية واملرصوفات التابعة للفرتة الحسابية أي املصاريف كحساب عىل
هيئة حساب تخفييض .من املمكن متابعة ناتج الفرتة الحسابية )الربح أو الخسارة( لفرتة معينة
من حساب الناتج.

املحاسبة األحادية البسيطة ) :(YHDENKERTAINEN KIRJANPITOيف املحاسبة
األحادية البسيطة يتم التدوين وفقاً لحركة األموال )بنا ًء عىل الدفع( املصاريف والدخل والفوائد
والرضائب واإلستعامل الشخيص للبضائع وللخدمات .فهي توصف دخل ومصاريف الرشكة .يف
املحاسبة األحادية البسيطة يتضمن القرار الحسايب عىل حسابات الدخل وال يتم إعداد موازنة
خاصة .يجوز للمامرس املهني أن يقوم مبحاسبة فردية مبسطة إذا رغب يف ذلك.

دورة الحياة للمنتج ) :(TUOTTEEN ELINKAARIمنتج الرشكة لديه دورة حياة،
حيث أنها تبدأ بأعامل التطوير وتنتهي عندما يقل بيع املنتج ويصبح اإلحتفاظ به من ضمن قامئة
املعروضات غري مجدياً.
تويل ) :(TyELهو تأمني التقاعد للعامل ،حيث يتم إبرامه مع رشكة التأمني التقاعدي .أنظر
صفحة 54

مجال العمل العام ) :(YLEISTOIMIALAمن املمكن تسجيله عىل أنه مجال عمل الرشكة.
حينئذ يكون بإمكان الرشكة أن متارس جميع أنواع الفعاليات التجارية املمكنة.

ميزة البطالة عن العمل ) :(TYÖTTÖMYYSETUUSمن املمكن أن يدفع للعاطلني عن
العمل الباحثني عن عمل من قبل مؤسسة التقاعد الوطني أي الكيال ) (aleKكميزة البطالة دعم
سوق العمل أو البدل النقدي اليومي األسايس أو البدل النقدي اليومي املرتبط بالدخل لصندوق
البطالة.

مامرس العمل الحر ) :(YRITTÄJÄهو شخص يقوم مبفرده أو مع أشخاص آخرين مبامرسة
الفعالية التجارية عن طريق الرشكة .الهدف من الفعالية هو تحويل إمكانية الفعالية التجارية إىل
ربح.
حاضن الرشكات ) :(YRITYSHAUTOMOيساعد الرشكة املبتدئة ،بحيث أن يكون
بإمكانها أن تنمو وتتطور .حاضن الرشكات يقدم للرشكات عىل سبيل املثال أماكن مامرسة العمل
وخدمات الخرباء واإلستشارات والتوجيه والتعليم وإمكانيات عقد عالقات التشابك .يقوم مامرس
العمل الحر بإبرام عقدا ً موقتاً مع حاضن الرشكات.

صندوق البطالة ) :(TYÖTTÖMYYSKASSAيدفع ألعضائه العاطلني عن العمل بدل
نقدي يومي مرتبط بالدخل .هذا يعني أن مقدار البدل النقدي اليومي تعتمد عىل الراتب السابق.
اإلنضامم إىل صندوق البطالة هو عبارة عن عمل إختياري .يف فنلندا توجد صناديق بطالة منفصلة
للموظفني وأخرى ملامريس العمل الحر.

نوع الرشكة ) :(YRITYSMUOTOأنواع الرشكات التي من املمكن تسجيلها يف فنلندا هي
الفرد الخاص مامرس العمل الحر )إسم العمل التجاري الفردي  (toiminimiوالرشكة العامة ورشكة
الرشاكة املحدودة ورشكة املساهمة والتعاونية وكذلك أنواع الرشكات األندر وهي رشكة املساهمة
العا ّمة ورشكة أوروبا .نوع الرشكة يؤثر يف تحديد مسؤولية مامرس العمل الحر والحد األدىن لعدد
األشخاص املؤسسني للرشكة والرضائب وتقسيم األرباح وكذلك يف رسوم التسجيل يف املرحلة األولية
والحد األدىن من رأس املال الالزم.

الحصيفة ) :(VAKAVARAISUUSكلام كان للرشكة رأس مال أكرب خاصاً بها مقارن ًة مع
رأس املال الخارجي ،كلام كانت رشكة حصيفة أكرث.
الضامنة ) :(VAKUUSبالضامنة يسعى مانح اإلئتامن إىل ضامن إستحقاقاته .فعىل سبيل
املثال دفع اإليجار املسبق ملدة شهرين أو ثالثة أشهر كإيجارا ً مسبقاً الذي يتم دفعه عند إستئجار
أماكن العمل .الضامنات تقسم إىل ضامنات حقيقية وضامنات فردية .الضامن الحقيقي يعني
مسؤولية دينية عينية .يتم إقران ممتلك معني بدل الدين .الضامنة الفردية تعني أن املسؤولية
الدينية الفردية تؤخذ من دين آخر .الضامنة الفردية تعني عىل سبيل املثال الكفالة.

إعادة تنظيم الرشكة ) :(YRITYSSANEERAUSوهو يعني تحسني وضع الرشكة .عند
القيام بإعادة التنظيم يتم خفض التكاليف ،عىل سبيل املثال
بالتقليل من القوى العاملة والسعي لزيادة الناتج بالتكثيف من حركة رءوس األموال .إعادة تنظيم
الرشكة هي عبارة عن فعالية تتم املوافقة عليها من قبل القضاء ،يتم من خاللها التحسني من
فعالية الشخص التابع لرشكة واملثقل بالديون وهدفها هو تحقيق إعادة هبكلة الديون.

الكتاب الديني ) :(VELKAKIRJAهو عبارة عن مستند ،يدون فيه أطراف الدين وقيمة
الدين والجدول الزمني للسداد وفائدة الدين ،وهذا ما يسمى بالكتاب الديني.
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لنتعاون ملصلحة مامرسة العمل الحر
حقوق امللكية الفكرية
مكتب الرهونات سيبّو الينه أو أي )(Patenttitoimisto Seppo Laine Oy
خدمات اإلنرتنت ،الصفحات الشخصية عىل شبكة اإلنرتنت
كودينس أو أي )(Codens Oy
إيدياكونه أو أي )(Ideakone Oy
تخلص من القلق زيرفانت أو أي )(Zervant Oy
الميا أو أي )(Lamia Oy
إيسولتا أو أي )(Isolta Oy
التعليم
معهد إي كو أس  /برونو النج أو أي )(Bruno Lange Oy
إيدوبويل )(Edupoli
جامعة العلوم التطبيقية هآقا – هيليا )(Haaga-Helia
معهد – التسويق
راستور أو أي )(Rastor Oy
مكاتب الشئون القانونية
أويل بوهياكاليّو أو أي
مكتي املحاماة أدفيس ّ
)(Advise Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy
مكتب املحاماة بورينيوس )(Borenius
فونديا أو أي )(Fondia Oy
مكتب املحاماة يويتيتيوم أو أي )(Justitum Oy
مكتب املحاماة نورديك الو أو أي أ يب )(Nordic Law Oy Ab
مكتب املحاماة أم كو  -الو أو أي )(MK-Law Oy
مكتب املحاماة نورديا )(Nordia
مكتب املحاماة ليجيستيوم أو أي )(Legistum Oy
مكتب املحاماة ليندبالد & كو )(Lindblad & Co
مكتب الشئون القانونية تورونني & أقناتيوس )(Turunen & Ignatius
فيال ليكس أو أي )(Villa Lex Oy
ّ
الدفع
هولفي باميينت سريفيسيز أو أي )(Holvi Payment Services Oy
التسويق
فونيكتا أو أي )(Fonecta Oy
مكتب التسويق بوش! )! (Pushرشكة مساهمة أو أي )(Oy
أونيكوفا )(Unikuva
األخرى
الجمعية املسجلة ديقيس أر أو )(Diges ry
مدينة هلسنيك
كاوبّليهتي أو أي )(yO ithelappuaK
كونتاكتيفريكّو صومي أو أي )(yO imouS okkreVitkatnoK
نوكيا أو أي يي )(jyO aikoN
دائرة التسجيالت وبراءة اإلخرتاع
أسس رشكة يف أو أي )(yO fi sytirY atsureP
صومني أوريتوسكاوبات أو أي )(yO tapuaksytirY nemouS
فووتيكنو أو أي )(yO onketouV
البنوك
هيلسنقني أو يب بانيك أو أي يي )(Helsingin OP Pankki Oyj
نورديا بانيك أو أي يي )(Nordea Pankki Oyj

حجز املواعيد لإلستشارات:
هاتف(09) 310 36360 :
www.newcohelsinki.fi

التمويل
الجمعية املسجلة املستثمرين الخاصني الفنلنديني – فيبان
)(Fiban-Suomen Yksityissijoittajat ry
في ّنفريا أو أي يي )(Finnvera Oyj
إنفيسدور )(Invesdor
مدققو الحسابات
أم أس – ريفيسور أو أي )(MS-Revisor Oy
شبكة مدققي الحسابات الفنلنديني أو أي
)(Suomen Tilintarkastajaverkko Oy
تدقيق الحسابات يت .فريكّيال أو أي )(Tilintarkastus T. Virkkilä Oy
خدمات اإلدارة اإلقتصادية
أ يس يس أورالندو أو أي )(Acc Orlando Oy
أكّوونتأون أو أي )(AccountOn Oy
خدمات اإلدارة اإلقتصادية أكتريه )(Actire Taloushallintopalvelut
ديقيتاسيه أو أي )(Digitase Oy
أي – خدمات الحسابات أو أي )(E-Tilipalvelut Oy
فينتاكس أو أي ) / (Fintax Oyمكتب الحسابات هوسو أو أي
)(Tilitoimisto Husu Oy
خدمات الحسابات هاماري كو أو )(Hamarin Tilipalvelu Ky
إكونوميكس أو أي )(Iconomix Oy
إنّوفوروم أو أي )(Innoforum Oy
ي .سييكافوو كو أو )(J.Siikavuo Ky
تالينوم )(Talenom
الشبكة اإلقتصادية الفنلندية أو أي )(Suomen talousverkko Oy
مكتب املحاسبات سايف أو أي )(Tilitoimisto Safe Oy
تيليتوبّاريت أو أي )(Tilitopparit Oy
تيليدووناري أو أي ) / (Tiliduunari Oyالحزمة األساسية
كريستاّيتالوس أو أي )(CristalliTalous Oy
إستشارات النقل أو أي )(Kuljus Consulting Oy
صناديق البطالة عن العمل
صناديق البطالة عن العمل
للمامرسني املهنيني للعمل الحر وملامريس العمل الحر
صندوق البطالة عن العمل الفنلندي ملامريس العمل الحر
رشكات التأمني
رشكة التأمني إف أو أي )(If Vakuutusyhtiö Oy
رشكة التأمني للبطالة عن العمل فارما )(VARMA
الهيتابيوال )(LähiTapiola
تأمينات بوهيوال أو أي )(Pohjola Vakuutus Oy
منظامت مامريس العمل الحر
جمعية هلسنيك لألشغال اليدوية وللصناعة
)(Helsingin Käsityö-ja Teollisuusyhdistys
الغرفة التجارية ملنطقة هلسنيك
مامريس العمل الحر لهلسنيك أر أو )(Helsingin Yrittäjät ry
الغرفة التجارية لشباب الكيسكوسبويستو )Keskuspuiston
(Nuorkauppakamari

