الخدمات االستشارية للمؤسسات الصغرية

هل ترغب بزيادة حجم أعاملك؟
امتلك املعرفة.
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يف هذا الكتيب نرشح املزيد عن:
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• أنشطتنا الرئيسية (صفحة )8
• خطوات تنفيذ املرشوع (صفحة )10

متتد اعاملنا يف  30بلدا ً يف جنوب ورشق أوروبا وشامل إفريقيا وآسيا
الوسطى.

عملنا
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إن كنت تبحث عن النجاح ،فنحن
نعرف الطريق.
نحن موجودون ملساعدة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة 1عىل النمو والنجاح ثم النمو مجددا ً ،مام
يجعل هذه املؤسسات عوامل تحفيز لكل من االقتصاد من مناحل العسل يف باكو إىل صناعة الكشمري يف
املحيل الذي تعمل فيه واملنطقة التي تقع فيها.
منغوليا ،ومن مكيفات الهواء يف مرص إىل السياحة
نحن نجمع عمالءنا مبستشارين محليني ودوليني
البيئية يف الجبل األسود ،تتمتع شبكتنا من الخرباء
ميكنهم املساعدة يف تحقيق نقلة نوعية يف مختلف
مبهارات إدارة الجودة والتسويق والهندسة وما هو
املؤسسات .ابتداء من املؤسسات الصغرية التي تتطلع أكرث .نحن نعرف ما الذي يجب القيام به ،ونعرف
للنمو إىل تلك املؤسسات التي توشك عىل التحول إىل كيف نقوم به.
مؤسسات عاملية ،تقدم شبكتنا من املنفذين واملفكرين سواء كان موقعاً إلكرتونياً جديدا ً ،أو نظاماً إلدارة

واملستشارين ذوي الخربة املساعدة لعمالئنا ليك يرتقوا
بأعاملهم ويبدؤوا بالتطلع ملا هو أكرب.

الجودة ،أو إسرتاتيجية تسويقية أو حتى هيكالً جديدا ً
متاماً للحوكمة ،سنعمل معك لتحديد أفضل مرشوع
يناسب احتياجاتك .ومن ثم سندعمك طوال مراحل
املرشوع ،مستخدمني يف ذلك خربتنا التي متتد ألعوام
ليك نضمن أن يحقق املرشوع أفضل النتائج .وبعد
ميض عام عىل انتهاء كل مرشوع ،نعود لقياس التأثري
الذي حققناه ،ونتائجنا تتحدث عن نفسها.

ساعدنا مصنع «يت هاوس» للبورسلني يف
كازاخستان عىل تطبيق معايري جودة دولية ليك
يبدأ يف التصدير مام أسهم يف زيادة عائداته
بثالثة أضعاف.

يف العام الذي ييل املرشوع:2
 68يف املائــة ( )68%مــن عمالئنــا متكنـوا مــن زيــادة حجــم
مبيعاتهم  -مبتوســط قــدره30يف املائة  -و 56يف املائــة()56%
متكن ـوا مــن زيــادة معــدل اإلنتاجيــة مبتوســط قــدره  26يف
املائة،مــا ادى اىل توســع أعاملهــم.
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بلدا ً باإلضافة إىل االتحاد األورويب ومنظامت أخرى
وكذلك البنك األورويب إلعادة البناء والتنمية نفسه.
للمزيد من املعلومات عن تقاسم التكلفة ،تفضل بزيارة
موقعنا عىل الرابط التايلwww.ebrd.com/knowhow :
يغطي نطاق عملنا تشكيلة واسعة من املؤسسات
يف  30بلدا ً .لقد فعلنا هذا بنجاح عرب أوروبا وغريها
ألكرث من  20عاماً ،وساعدنا أكرث من  20ألف مؤسسة
منذ مطلع التسعينيات .لقد اكتسبنا ثروة من املعرفة
املرتاكمة وشبكة فريدة من الخربة .إن كنت تبحث عن
النجاح ،فنحن نعرف الطريق.

استفادت رشكة “بوشني كوجاك” املقدونية
ملنتجات األلبان من خربتنا لتحسني أساليبها
الخاصة بالتسويق والرتويج والتعبئة ،مام أسهم
يف زيادة حجم مبيعاتها بـ.20%

1نعمل مع املؤسسات الخاصة اململوكة من قبل املواطنني املحليني
والتي تحقق عائدات سنوية حتى  50مليون يورو أو التي يبلغ
إجاميل قيمة ميزانيتها العمومية أقل من  43مليون يورو .للمزيد من
املعلومات عن رشوط األهلية الخاصة بنا ،تفضل بزيارة موقعنا عىل
الرابط التايلwww.ebrd.com/knowhow :
 2البيانات مبنية عىل نتائج األعوام 2016-2014

امــا عــى مســتوى ايجــاد فــرص عمــل جديــده اشــار  51يف
املائــة ( )51%مــن توفــر فــرص عمــل جديــده و زيــادة عــدد
القــوى العاملــة لديهــم مبتوســط قــدره 23يف املائــة.
 18يف املائــة مــن عمالئنــا متكنـوا مــن الحصــول عــى متويــل
خارجــي لدعــم تطورهــم و منوهــم.
لكن هذا ليس كل يشء .فقد ساعدنا أيضاً الرشكات
عىل تحسني عملية اتخاذ القرار وخفض النفقات .ميكن
ملشاريعنا أن تقود املؤسسة إىل استحداث خطوط
إنتاج جديدة ،أو التوسع يف أسواق جديدة ،أو التأهل
لشهادات اعتامد جديدة ،أو خفض استهالك الطاقة
ونفقات الطاقة ،أو تغيري منهجها الخاص باملوارد
البرشية تغيريا ً كلياً .أياً كانت أهدافك ،فنحن منتلك
املعرفة لنساعدك عىل تحقيقها.

مبساعدتنا ،متكنت رشكة صناعة األثاث
الرتكية «أركوبا» من التوسع يف أسواق عاملية
جديدة وخفض استهالكها للطاقة
ومضاعفة عائداتها.

العمل معنا يوفر يف التكاليف أيضاً .فمن خالل رشاكاتنا
مع املانحني نتمكن من تقاسم تكلفة املشاريع معك.
تتضمن قامئة املانحني الذين يتعاملون معنا حوايل 20
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مشاريعنا

نحن نعرف كيف نجعل
كل مرشوع مالمئاً
ملؤسستك.
الخدمات االستشارية

تغطي االستشارات مجاالت خربة متخصصة تتضمن:

إذا كانت رشكتك بحاجة إىل نوع محدد من الخربة
العملية ،أي املعرفة الفنية الخاصة بكيفية تأسيس
موقع إلكرتوين عىل سبيل املثال أو استحداث نظام
إلدارة الجودة يستويف معايري األيزو ،ميكننا دعم
مجموعة متنوعة من املشاريع املشابهة .عادة ما
تتضمن هذه املشاريع العمل مع مستشارين محليني
مؤهلني وغالباً ما متتد لحوايل أربعة إىل ستة أشهر.

• اإلسرتاتيجية
• التسويق
• التنظيم
• العمليات
• التكنولوجيا
• الحلول الهندسية
• إدارة الجودة
• اإلدارة املالية
• كفاءة الطاقة والبيئة.
لجعل مؤسستك أكرث تنافسية ،يعتمد خرباؤنا عىل
أحدث وأفضل املامرسات وطرق التفكري يف املجاالت
اعاله ويطبقونها .نعرف كل واحد من مستشارينا
الذين يبلغ عددهم  6آالف معرفة شخصية ،وجميعهم
يستوفون معايرينا الصارمة.

إن كنت بحاجة ملساعدة يف التسويق ميك ّنا تقديم
كافة أشكال املساعدة لك ،من إجراء األبحاث إىل
بناء العالمة التجارية إىل التجارة اإللكرتونية.

نعمل عن قرب معهم لتقديم استشارة عىل أعىل
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مستوى من الجودة ملؤسستك .هدفنا هو بناء سوق
تنافسية قوية للخدمات االستشارية يف كل دولة
تواصل االزدهار لوقت طويل بعد رحيلنا.

التي تجلبها تلك األدوار .وهم أيضاً يعرفون األساليب
اإلدارية الفعالة حقاً ويعرفون كيف يكيفونها لتلبي
احتياجات كل مؤسسة عىل حدة.

ونحن نعرف أن هذا أسلوب ناجح %85 .من
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مستشارينا الدوليني لديهم
مشاريعنا قُيمت كمشاريع «ناجحة جدا ً» أو «ناجحة» ،شبكة من املعارف يف القطاع بنوها عرب مسريتهم
مام يعني أنها لبت احتياجات املؤسسات وكان لها
املهنية ،وعادة ما يساعدون عىل بناء عالقات ينتج
تأثري بارز عىل أدائها.
عنها تعامالت تجارية بني موردين ومشرتين وعالقات
رشاكة .لدينا يف قاعدة بياناتنا أكرث من  2500خبري يف
 %84من عمالئنا مل يسبق لهم التعامل مع مستشار
خارجي قبل البدء يف املشاريع الخاصة بهم ،لكن عند مختلف القطاعات من  73بلدا ً ،وتنمو شبكتنا كل عام.
تقييم املشاريع بعد عام ،قال  %95من عمالئنا إنهم
مع الخربة العملية التي تجلبها هذه املشاريع ،يصبح
مستعدون لالستعانة بخدمات مستشار مجددا ً ،وحوايل عمالؤنا أكرث إنتاجية وأكرث دراية بأسواقهم وبالتايل
نصفهم قالوا إنهم قاموا بذلك بالفعل.
أكرث تنافسية .ويف الواقع قال  %70من رؤساء تلك
الرشكات إن تقييمهم لفرص نجاح رشكاتهم أصبح
الخربة يف مجال عمل املؤسسة
أفضل أو أفضل بكثري عقب تلك املشاريع ،وقُيمت أكرث
إن كنت تتطلع للمنافسة عىل املستوى العاملي ،فلدينا من  %85من تلك املشاريع عىل أنها «ناجحة جدا ً» أو
«ناجحة».
أيضاً فرص للعمل مع مستشارين دوليني يتمتعون
بأكرث من  15عاماً من الخربة يف اإلدارة العليا اكتسبوها
يف نفس مجال عمل املؤسسة .سيشارك كل مستشار
خربته العملية معك أو مع فريق اإلدارة الخاص بك
مبارشة ،وذلك ملساعدة رشكتك عىل تحسني أدائها
ووضع إسرتاتيجية منو قابلة للتحقق.
تتضمن هذه املشاريع مراجعة إسرتاتيجية لكل
جوانب املؤسسة ،من املبيعات والتسويق والتصدير
إىل االستثامر والتخطيط املايل واإلسرتاتيجي .يسهم
مستشارونا الدوليون بخربتهم الواسعة التي اكتسبوها
يف نفس النشاط ،وهم عىل علم بأحدث العمليات
والتقنيات الناجحة .هؤالء املستشارون تولوا أدوارا ً
يف اإلدارة التنفيذية ،لذا فهم يفهمون التحديات

نحن نعمل يف كل قطاع ونشاط تقريباً،
من الطعام والرشاب إىل الصناعات إىل
تجارة التجزئة.
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أنشطتنا الرئيسية
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من االستشارات إىل التمويل ،نحن
نعرف الطريق.

املصادر ،سواء كانت تلك املصادر هي البنك األورويب
إلعادة البناء والتنمية أو أياً من مؤسساتنا املالية
الرشيكة أو مستثمرين آخرين .وبعد الحصول عىل
مبلغ االستثامر ،نساعد العمالء عىل تحقيق أهدافهم
واتخاذ قرارات إنفاق رأساميل صحيحة وتحسني نظام
حوكمة الرشكات الذي يتبعونه وإدارة منوهم.

إتاحة الخربة العملية
نعرف أن العثور عىل املستشار الصحيح هي
مهمة صعبة .لهذا نعمل عن قرب مع شبكتنا من
املستشارين املحليني ملساعدتهم عىل تعزيز خربتهم
العملية .عن طريق برامجنا للتطوير املهني ،نساعد
املستشارين عىل تطوير مهاراتهم ليك يلبوا احتياجاتك
بشكل أفضل.

نساعد  2.000مؤسسة عىل االبتكار سنوياً.

أياً كان موقعك ،ميك ّنا مساعدتك عىل تلقي االستشارة
التي تحتاجها للتغلب عىل املشاكل التي تعوقك عن
الوصول إىل األسواق األكرب مثل املتطلبات اللوجيستية
أو جودة املنتجات أو املعرفة بالسوق .حوايل نصف
مشاريعنا تكون مع مؤسسات من خارج العواصم.

يف األعوام الثالثة األخرية ،ضاعفنا عدد
املستشارين املستعدين لتقديم املساعدة لك.

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة .ميكننا مساعدة
مؤسستك عىل جذب االستثامرات عن طريق وضع
خطط تجارية أو إجراء دراسات جدوى أو تطوير
االنظمة املحاسبية مبا يستويف املعايري الدولية .نوجه
العمالء الجاهزين للحصول عىل التمويل إىل أنسب

لدى البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية
حوايل  200مؤسسة مالية رشيكة عرب املنطقة.

االبتكار

نشجعك عىل االبتكار عن طريق مساعدتك عىل
ندرك أن هناك تحديات معينة تواجه النساء والشباب
استحداث ثقافة إدارية جديدة وتحسني عمليتك
يف عامل األعامل .ولهذا السبب لدينا برامج خاصة تقدم
اإلنتاجية وتبني تكنولوجيا جديدة ،مام يؤدي إىل
اإلرشاد والتوجيه طويل األمد بهدف تقديم دعم إضايف
تحسني الخدمات التي تقدمها وتوسيع نطاق
لرائدات األعامل.
منتجاتك.
نعرف أن هناك الكثري من العوامل التي تلعب دورا ً يف
زيادة حجم مؤسستك ،ولهذا نبذل أقىص جهد ممكن إتاحة التمويل
ملساعدتك عىل تحقيق طموحاتك.
الحصول عىل متويل يُعد واحدا ً من أبرز التحديات
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كفاءة املوارد والبيئة
يساعد اختصاصيونا العمالء عىل مواجهة القضايا
املهمة املتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
وحامية البيئة بطريقة اقتصادية .وألن خدمة تقديم
الخربة يف مجال كفاءة املوارد هي عادة خدمة ليست
متوافرة عىل نطاق واسع ،فإننا نعمل بجد لبناء هذه
الخربة لدى املستشارين املحليني ليك نجعلها متاحة
أكرث لك.

ميكننا مساعدتك عىل خفض تكاليف الطاقة
الخاصة بك وتقليل تأثريك عىل البيئة.
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كيفية التقديم

إرشادك عرب مراحل العملية.
نحن نعرف الطريق.

 .2اتصل بنا
 .3حدد احتياجات مؤسستك

 .1مؤسسة صغرية أم متوسطة؟

 .1مؤسسة صغرية أم متوسطة؟ نعمل مع املؤسسات
الصغرية إىل املتوسطة من كافة القطاعات تقريباً.
للمزيد من املعلومات عن رشوط األهلية الخاصة بنا،
تفضل بزيارة موقعنا عىل الرابط التايل:
www.ebrd.com/knowhow

 .4اخرت خبرياً .لدينا شبكة من مئات الخرباء املحليني
والدوليني وهذه الشبكة تنمو سنوياً .االختيار األخري
يعود إليك ،ولكن كن عىل ثقة أن كل خبري لديه
سجل ناجح موثق يف تقديم االستشارات ذات
الجودة العالية.

 .2اتصل بنا .ميكنك االتصال بنا عرب الهاتف أو الربيد
اإللكرتوين ،أو ترتيب زيارة إىل مكاتبنا للتحدث مع
أحد موظفينا.

 .5بارش إدارة مرشوعك .نستفيد من خربتنا التي
تجاوزت العرشين عاماً يف كل مراحل املرشوع .ندعمك
عىل امتداد العملية بأكملها ،ونحرص عىل أن يبقى
املرشوع عىل مساره السليم ويحقق أفضل النتائج مام
يؤدي إىل عمل نقلة نوعية يف مؤسستك.

 .3حدد احتياجات مؤسستك .هل تحتاج إىل نظام
إلدارة الجودة؟ ميكننا مساعدتك عىل تطبيق نظام
كهذا .وقد تكون رشكتك بحاجة أيضاً إىل نظام أكرث
فعالية إلدارة املوارد البرشية أو إسرتاتيجية تسويقية
جديدة؟ نبدأ كل مشاريعنا بالعمل مع العميل لتحديد
أي قضايا متثل عائقاً أمامهم واملشاريع التي ميكن أن
تساعدهم يف امليض قدماً .معاً ،نقوم بتحديد املرشوع
وأهدافه.

 .6النجاح .الفوائد ال تنتهي بانتهاء املرشوع .فبعدها
نجلس معك لنخطط للمرحلة التالية .قد تشتمل هذه
املرحلة عىل إطالق منتج جديد أو توفري متويل جديد
أو تحقيق توفري يف النفقات أو حتى إرشاك مستشار
للعمل عىل جانب آخر من جوانب عمل مؤسستك.
سنعود إليك بعد عام لنطلع عىل التقدم الذي أحرزته.
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 .4اخرت خب ريا ً

 .6النجاح
 .5بارش إدارة مرشوعك
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