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 وقد حددت دراسة للمنتدى االقتصادي العاملي 12 ركنا

تحديد القدرة التنافسية واإلنتاجية للبلد.

 )-( سويرسا 

)-( نغافورة 

  )1+( فنلندا  

 )-1( السويد   

     )+2( هولندا    

 )-( أملانيا      

)-2( الواليات املتحدة األمريكية  

)+2( اململكة املتحدة  

)+2( هونغ كونغ      

  )-1( اليابا            

)+3( قطر            

)-4( الدمنارك        

   )-( تايوان             

 )-2( كندا             

)+1( الرنويج        

 )+3( النمسا  

  )-2( بلجيكا       

 )+1( اململكة العربية السعودية  

 )+5( كوريا الجنوبية  

  )-( اسرتاليا 

 )-3( فرنسا 

  )+1( لوكسمبورغ  

 )+2( نيوزيلندا 

)+3( اإلمارات العربية املتحدة  

 )-4( ماليزيا    

 )-4( إرسائيل 

 )+2( ايرلندا  

    )-( بروناي   

   )-3( الصني 

     )-( أيسلندا 
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 الدرجة الحالية من 03 اقتصادات الكربى يف العامل يف ما يتعلق مؤرش-

التنافسية العاملية 2013-2102
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املؤسسات

البنية التحتية

بيئة االقتصاد الكيل

الصحة والتعليم االبتدايئ

التعليم العايل واإلعداد

كفاءة سوق السلع

كفاءة سوق العمل

تطوير األسواق املالية

االستعداد التكنولوجي

حجم السوق

تطور األعامل

االبتكار



  و املراقبة، مع مرونة تشغيلية عالية ومدونة سلوك أخالقية عامة ومشرتكة.

بفضل التحسينات التشغيلية الجارية التى تتحقق يف غضون السنوات القليلة 

املاضية،فإن ذكاء فريق األعامل هو اآلن قادر عىل تقديم حلول متكاملة يف 

أطر اسرتاتيجية محددة لخلق املزيد من القيمة لعمالئها سواء الخاصة أو 

قطاع األعامل .

التحديد، االنضباط، ،الدقة، املؤهل ،الكفاءة والوضوح هي القيم التي متيز 

 عمل كل واحد من أعضاء الفريق.

نظام متكامل وىف تطور مستمربناه مسار ملحوظ يف عمليات االستحواذ 

واالندماجات االسرتاتيجية والذى يثقل  معلوماته األشغال لتخدم الهدف 

الحقبقى الوحيد لرجل األعامل،و هو: إنتاج القيمة سواء كانت ناشئة من 

خالل  إدارة ثروته أو عن طريق إدارته ملنشأته.

والتنظيم البريوقراطي، يتم وضع االتحاد السويرسي اليوم عىل الساحة العاملية 

 كنقطة رئيسية من التوازن والتوليف.

وقد ساعد التفوق العاملي املركز املايل السويرسي، ونوعية متفوقة من الحياة 

وظروف العمل، وتنظيم دقيق للنظام االجتامعي و أيضا املجموعة املسيطرة 

التى تتعلق بأي فرصة جديدة قادمة من الخارج، لجعل هذا البلد قد يصبح 

قريبا من منفذ طبيعي جهة تلك الرشكات اليوم، بغض النظر عن بلدهم 

األصيل، يرغبون يف االنتقال لتلك األنشطة التي تعرتف بها بال منازع سويرسا 

كمعلم العامل، يحميها من االضطرابات املختلفة واملستمرة ذات الطبيعة 

 االقتصادية ،السياسية واملالية.

يف هذا الصدد، ومؤرش التنافسية )GCI أو مؤرش التنافسية العاملي( التي تم 

إنشاؤها وتحسب سنويا من قبل خرباء االقتصاد الرائدة يف املنتدى االقتصادي 

العاملي تدبري العامل الجزيئ واالقتصاد الكيل بشكل جيد 441 بلدا من 

أجل تحديد مستوى التنافسية العاملية. يف هذا التحليل، فإن مفهوم القدرة 

التنافسية هو أن تفهم عىل أنها نظام من العوامل السياسية واملؤسسية التي 

تحدد اإلنتاجية للبلد. بدوره، مستوى اإلنتاجية لالقتصاد يؤثر عىل العائد 

الذى يؤثر بدوره عىل االستثامر الذى هو العامل الرئييس للتنمية.
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5 مرونة سوق العمل، واإلنتاجية العالية.

قانون العمل الليرباىل وأحكام مواتية ألصحاب العمل	 

البطالة محدودة جدا، و معدل العاملة مرتفع	 

دوافع القوى العاملة،مجموعة العمل كفؤ ومؤهلني و ذوي مهارات 	 

 لغوية جيدة وخربة دولية فوق املتوسط

6 نظام رضيبى معتدل و مناسب.

معدالت الرضائب التنافسية يف أوروبا وجميع أنحاء العامل	 

الرضائب الواردة التي سبق تحديدها	 

إمكانيات التخطيط الرضيبي مثري لإلهتامم	 

7 كفاءة سوق رأس املال، وظروف مواتية.

وهناك مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املرصفية والتأمني	 

الظروف املالية و اإلئتامنية املواتية	 

استقرار عاىل لألسعار / منخفض التضخم عىل املدى الطويل	 

8 إمتياز املدارس:

أرض خصبة لالبتكار.	 

التدريب العميل للجامعات والكليات التقنية مبستوى جيد	 

القطاعات ذات املستوى العاملي، املدارس ،الكليات الخاصة والبحوث 	 

ذات الشهرة العاملية

صلة وثيقة بني البحث والواقع االقتصادي، يشاركوا يف التبادل الدويل يف 	 

مجال البحوث

املساعدة يف تنفيذ االبتكار يف املامرسة.	 

9 الدعم املهنى من خالل املشورة املختصة.

توفري االتصاالت واملجاالت التجارية	 

فرص لتعزيز الرضائب و املالية.	 



تطور القامئة منذ عام 2006

 بعض املزايا التي تتمتع بها املنصة السويرسية:

1 التنافس يف املستوى السياىس و االقتصادى

انشاء الرشكات بسهولة و ضامن حقوق الرشكاء	 

اإلجراءات البريوقراطية و كثافة القواعد	 

حامية كاملة للملكية الفكرية	 

قوانني ضد اإلغراق	 

2 موقع اسرتاتيجي مالئم.

ثالثة من األسواق الرئيسية األربعة التى متثل االقتصادات األوروبية 	 

الرئيسية هم الدول املجاورة لسويرسا.

مركز االتصاالت و النقل بني شامل وجنوب أوروبا	 

مركز بارى بني االقتصاد الغرىب والرشقى و ال يشتمل عىل االقتصاد 	 

األسيوى و ال الرشق أوسطى.

يوجد العديد من املطارات الدولية قريبة و ال يوجد العديد من 	 

املطارات و املهابط الخاصة.

3 بنية تحتية ممتازة، ونوعية عالية من الحياة.

شبكة كثيفة للطرق ،السكك الحديدية واملطار	 

ضامن امدادات الطاقة واملياه وخدمات االتصاالت	 

نظام الرعاية الصحية من الدرجة األوىل	 

مدينة آمنة، والبيئة الصحية	 

النظام اإلداري البريوقراطي ذات فعالية وكفاءة	 

عقلية منظمة وملموسة	 

4 منوذج من كبار رجال األعامل يف العامل.

موقع وظائف أساسية محايدة مقرها يف أوروبا وجميع أنحاء العامل	 

فريدة من نوعها لعلوم الحياة وصناعة الدواء	 

مكان اقتصادى خصب و ال يوجد خزنة أهم منها ىف العامل.	 

عىل الرغم من نقص املواد الخام، ظلت هامة عىل الصعيد العاملي 	 

لتجارتها

قانون الرشكات والرضائب بسيط وموثوق به ومشرتك	 

انتقائية الرتكيز عىل الكيف وليس الكم واسع النطاق	 

الرشكات واألنشطة 
التجارية

عقد أسهم

القسم التجاري 
وتطوير األعامل

أمن الحاسوب وعلوم 
الحاسوب

املشورة املالية

   1      2013-2012

1      2012-2011  

1      2011-2010 

1      2010-2009  

2      2009-2008  

2      2008-2007  

4      2007-2006
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SWISS RESEARCH &
DEVELOPMENT

- 
- 

- 
- 

OPS

تحليل وإعادة اكتساب

الرشكات
إدارة األسهم  رشاء بيع أصولها 

اجتامعات عمالء

مساهمة

متابعة
ردود الفعل

إحاطات

أفضل الحلول

وحدات األعامل 
االسرتاتيجية

االثر املايل 
للمنظمة 
القانونية 

التسعري التوقيت

االستحواذ و اإلدارةالعروض

الذكاء يف ادارة االعامل

تخطيط مراجعة العقارات
الحسابات الرضيبية
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SWISS VENTURE
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النهج الكالسييك

تحديد املشكل

إنتاج

التعاون والتنمية بصمت الخاصه
 لحاميت البيانات

تخزين البيانات   األفراد الرشكات

تحليل املشكلة
االنتهاء من

 التدخل والتخطيط

تقييم نتائج

التدخل املقرتحة

النهج الديناميىك

التنمية أمان علوم الكمبيوتر إدارة الرثوة

حل مشكلة



حدة متويل الرشكات	 

هذا هو وحدة األعامل املسؤولة عن متويل الرشكات كأداة لتطوير 

القدرة التنافسية وزيادة الكفاءة من خالل إدارة وتطوير األدوات 

واإلجراءات البسيطة واملعقدة التي تؤدي إىل خلق قيمة اقتصادية 

ومالية ومنظمة.

وحدة العقارات	 

وحدة تشغيل األعامل ىف التقييم وادارة و تطوير ملكية  العقارات 

 الخاصة للعمالء أو ذات الصلة بعملها.

تقدم الوحدة الخدمة للمشورة الكاملة التي هي بالتأكيد خارج 

البحوث البحتة ، بيع العقارات، دمج عقد خدمات استشارية، الرضائب، 

واالستثامر بالنسبة الحتياجات محددة.

 وحدة التخطيط للرضائب و الحسابات	 

فمن وحدة األعامل أنشطتها وتهدف ليس فقط للتحقق، دحض كل 

مشكلة اقتصادية، ولكن أيضا تسليط الضوء عىل أوجه القصور يف مراقبة 

 املشاريع والتخطيط واإلدارة و ايضا الفرص للتحسني.

 وحدات األعامل



SwiSS 
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االستثامر التجارى السويرسى: دينامييك للغاية وله استدعاء دويل قوي، لديه 

دالالت مرموقة ومتميزة من االبتكار املنهجي الذي يتناول بصفة خاصة مع 

 كل املشاريع املقدمة كجزء من صالحياتها.

الخرباء االستشاريني يستطيعون تلبية احتياجات عمالئهم 360 درجة وقبل 

كل يشء عىل بينة من الفرص والتهديدات التي متثل التغيري الرسيع لألنظمة 

االقتصادية يف جميع أنحاء العامل وتوليد املزيد واملزيد عىل املدى القصري، 

 وعىل استعداد للتصدى ألى نوع من املشاكل.

النشطاء املهنيني عىل استعداد كامل الستخدام كل الطاقة الحركية التى 

تحتاجها التغيريات الكبرية ىف الوقت الحاىل و هم قادرين و مؤهلني عىل 

التفاعل بشكل مستقل يف أي منطقة من مناطق العامل، دون الحاجة إىل 

 االعتامد عىل هياكل مكلفة.

قادرون عىل اتخاذ قرارات أفضل والوصول إىل أفضل الحلول واملامرسات 

يف وقت قصري. ولها مكاتب يف لوغانو وجنيف، وقد وضعت االستثامرات 

التجارية السويرسية منهجية لتحليل االحتياجات واالفرتاضات لألعامل 

التجارية لعمالئها والتي متكنها من االستفادة الكاملة من املهارات التي تجعل 

تفويض ثم جوانب مختلفة من وحدات األعامل الفردية .

الرشكات ديناميكية وملموسة ومحددة مبا فيه الكفاية لتكون قادرة عىل فهم 

السياق الحايل الذى يعرضها السوق اليوم  بعقالنية ومنطقية مبا فيه الكفاية 

لندرك أن القدرة عىل جعل األعامل التجارية الجيدة اليوم هي مسألة متزايدة 

من االنفتاح من حيث املواجهة املستمرة مع املنافيس ليس فقط ولكن أيضا 

مع مورديها )السلع أو الخدمات ( بدال من عمالئها الذين هم اليوم أكرث وأكرث 

 دولية.
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دوره هو مساعدة الرشكات املساهمة بشكل مبارش يف التنمية التنظيمية 

،التجارية والصناعية. وذلك بفضل شبكة عالئقية الصعيدين الوطني والدويل 

BIG، و يسعى أيضا إليجاد ، خلق وتطوير فرص جديدة بشكل مبارش 

 لألعامل التجارية.

هو املسؤول ليس فقط لتنظيم والسيطرة عىل األعامل العادية يف اإلدارة 

ولكن أيضا توفر لهم مجموعة كبرية من املهنيني املؤهلني وذوي الخربة يف 

مجاالت وأسواق من أجل الوصول إىل أفضل النتائج عىل املدى القصري ، مع 

احرتام القيد من حيث التكلفة.

وال سيام تطويره  بشكل مستمر يخلق فرص عمل جديدة لألبحاث يف 

األسواق من خالل تحديد أصحاب املصلحة املؤهلني واملهتمني للمشاركة 

يف منو األعامل املقرتحة. وبالتايل نشاطها ال يقترص عىل بناء عالقة تجارية 

فقط ولكن التحقق من كفاءة وجودة املحاور فضال عن قدرتها الكبرية عىل 

املشاركة يف األعامل املقدمة.

ىف العديد من الحاالت قد شارك)Swiss Research&Development( اعم  

ىف وحدات األعامل األخرى للفريق، من صفر إىل مشاريع تجارية إضافية 

من تجميع هيكل التميز والخربة واملوارد يف كثري من األحيان يف األسواق 

والقطاعات واملناطق الجغرافية.

وحدة التعاون والتنمية	 

هذه الوحدة تعمل عىل نحو فعال ،معالج و مطور ملرشوع بهدف تغيري 

موضع التميز يف السوق السويرسية و / أو األسواق الدولية.
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املجموعة السويرسية القابضة هو هيكل املعنية مبارشة يف تلك املؤسسات 

التي تحتاج إعادة هيكلة، وإعادة تنظيم قبل أن ميكن “بدء” تطوير نجاح 

 املشاريع.

دوره هو االستيالء عىل، آفاق زمنية أكرث أو أقل تقييدا   لترصف الحق، أسهم يف 

الرشكات و رشكات أخرى التي تعترب آفاق النمو و هى مثرية لالهتامم من قبل 

 املحللني للمجموعة.

اعتامدا عىل مستوى توازن صيغة املبادرة وجدت يف الرشكة املستهدفة 

وبالتايل تعقيد مجموعة فينرش القابضة السويرسية املخطط قررت يف اتفاق 

 كامل مع صاحب العمل حجم عملياتها، وبالتايل حجم الرشكة املساهمة.

والهدف هو فقط لتسهيل الواقع الذي تدخل يف طريقها للنمو، ودعم ذلك 

مع درجة عالية من الكفاءة املهنية هيكل يف كل مجال يحتاج اىل اكرث من 

منصة اليقني يرجع إىل املوارد الالزمة واملتاحة )مثل البنية التحتية لإلنسان ، 

 املالية، التكنولوجيا والدراية(.
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تتميز بدرجة عالية من الكفاءة املهنية مرتافق إىل أسلوب يف العالقة مع 

العميل ومبتكرة يف الحلول املقرتحة، ونشاط BE.MAIN )حيث أن الرشكة 

املسؤولة عن تطوير اإلدارة والتنظيم واملالية للمجموعة وعمالئها( وتتحقق 

يف عنرص التحكم، تخطيط وتنفيذ االسرتاتيجيات املالية واالستثامر يف جميع 

 أنحاء العامل ذات القيمة املضافة العالية.

بشكل خاص، ميكن BE.MAIN من خالل هذا النهج الواضح، العميل و 

الراسخ مع العميل )سواء كان فردا أو كيانا واحدا( ميكن يطور من الرغبة 

البسيطة أو الحاجة اىل خطة استثامرية محددة تهدف يف املقام األول إىل 

 تقليل املخاطر وتعظيم الكفاءة.

 BE.MAIN بفضل أكرث من 04 عاما من الخربة يف  هذا املجال املعتمد ، أدرك

اليوم اسرتاتيجيات التنويع، وتحسني وتوطيد محافظ األدوات املالية باستخدام 

 طرق مالية بسيطة، ذات سيولة عالية ومفهومة.

الخدمات

تم تصميم خدماتنا ومقصودا لعمالء القطاع الخاص والرشكات وعمالء 

 املؤسسات.

استشارات األعامل:

تحليل وإعادة الهيكلة وتوحيد ديون الرشكات )سواء املالية والعرض(	 

تحليل وتنظيم وإدارة األصول واألعامل الخاصة للعميل	 

تحليل وتقييم اسرتاتيجية الرشكة لصالح العمالء	 

مشورة املالية:

التحليل والتقييم، وإدارة املراكز املالية الفردية و / أو املحافظ الحايل 	 

وفقا لبيانات املخاطر عىل السوق والعملة

بناء من املنتجات املالية املخصصة فيام يتعلق باحتياجات العميل و 	 

توجهاته.

بناء منوذج للمحافظ التحليىل الكمي واملقارنة	 

إدارة األصول:

إدارة الكاملية و / أو موافقة من موقف العميل املالية.	 

be.main Sa
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أحد الرشوط األساسية لنجاح أي رشكة تنوي عىل النمو والتطور واالزدهار هو 

أمن أصول املعلومات واملعرفة وكذلك اتصاالت األعامل.

عوملة األسواق، وتطوير عمليات تدويل عىل نطاق أوسع من أي وقت مىض 

من خالل االستعانة مبصادر خارجية أو عمليات إعادة التوطني، وفتح منطق 

التعاون عرب الحدود كلها من العنارص التي يف الواقع قد يعرض الرشكة لخطر 

 فقدان الكفاءات األساسية واالسرتاتيجية يف الدراية.

BE.iT جعل نظام املؤسسات أكرث أمنا واستقرارا، منظم و متطور من خالل 

توفري منصة ذات القيمة املضافة املرتفعة، التي أدىل بها املهنيون املختصون 

 واملهرة، وتحديد العملية.

القدرة عىل هيكلة نظم اتصاالت فعالة وكفؤة واملحمية يسمح للرشكة 

بتحقيق وصيانة وتطوير املزايا التنافسية مثل جعلها تكسب املزيد و املزيد 

 من السوق املهمة و االسرتاتيجية.

BE.iT يدرك، من خالل هيكل ملكيتها، ودمج وتوحيد البنية التحتية 

والربمجيات الالزمة لضامن حراسة الرشكة بسهولة، وإدارتها تخضع لسيطرة 

 محكمة بذكاء مع الهدف النهايئ لجعلها مستقلة كام متكاملة.
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