








لقبه كثيرون بأنه رائد العمل الخيري بالمملكة، ولَم ا وقد آلى على نفسه أن يكون معطاءً في الخير 
كوالده؟، فالمتأمل لمسيرة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي ولي العهد، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع، يجده مفعًما بالهم اإنساني، وسباًقا إلى العمل والتطوع؛ بمساهماته الهائلة في 
تأسيس العديد من المنشآت الخيرية العماقة، والتي يشرف على كثيرٍ منها بنفسه.

محمد بن سلمان... 

         عطاء خيري ممتد
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أول الكام
 
منذ تولي خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان 
بن عبد العزيز _ حفظه اه - مقاليد اأمور، 
استبشر الجميع خيًرا حاضًرا وقادًما أكثر إشراًقا. 
في هذا السياق تكتب لنا الجوهرة بنت تركي 
العطيشان رئيس التحرير.

نعم وأكثر

إن أبرز ما يميز مسيرة خادم  الحرمين الشريفين 
طوال عام من حكمه، هو ما أواه من اهتمام 
واضح للمرأة السعودية؛ من خال وضع سياسات 
وخطط تعزز من دورها وتنمي قدراتها في 
شتى المجاات.وبمناسبة احتفال المملكة، 
جاءت مقالة "نعم وأكثر"
 لسمو اأميرة صيتة بنت عبداه.

بريد واستشارات

تناولت أسئلة بريد القراء كيفية التسويق 
لمشروع مطعم مأكوات شعبية، والمهارات 
الواجب توافرها إدارة اجتماعات العمل بطريقة 
احترافية، بجانب اأطر القانونية لتأسيس ناشئة 
في المملكة. 

ملف العدد: 

ركز منتدى التنافسية الدولي - الذي بات أحد 
أبرز الفعاليات على أجندة التجمعات ااقتصادية 
المتخصصة في موضوع التنافسية - في 
نسخته التاسعة، على القطاعات ذات اأولوية 
والتي لها تأثير مباشر على التنمية ااقتصادية 
والبشرية، وتحفيز اابتكار وريادة اأعمال.

رواد اأعمال

نتعرف على تجربة المهندس عبد اه 
عسيريالمتخصص في مجال تطبيقات الهواتف 
الذكية. من ناحية أخرى تمكن علي عاء الدين 
الموظف بشركة الكهرباء من إنشاء مشروع 
التحكم الذكي لتوفير %45 من استهاك 
الطاقة الكهربائية.

إبداع

التقينا الموهوبة مروة عبيد التي بدأت 
مشوارها ببيع مشغوات يدوية مبتكرة في 
المرحلة الثانوية؛ حتى تمكنت من تأسيس 
شركتها الخاصة، كما التقينا «وئام عبد الفتاح» 
صاحبة مشروع «وايز جونيور» لتطوير وتنمية 
المواهب لدى اأطفال..

يقولون الحاجة أم ااختراع؛ لذلك نطوف بك 
عزيزي القارئ في كل بساتين اإبداع؛ لنلتقط 
لك زهرة من كل فن تشم عطرها، لعلها تكون 
لك ملهمة على طريق المبدعين.

تخطيط وإدارة 

تعرف على  الجوانب الثمانية لدور الموارد 
البشرية التي شهدنا تغييرها في اآونة اأخيرة، 
و كذلك كيف تصبح مدرًبا ذاتًيا؟.

ابدأ

ماهو الوقت المناسب إطاق مشروعك؟.

تكنولوجيا:

كيف تستخدم ميزة تطبيق الخلفية   
لتطبيقات IOS 7  على  جهازي اآيفون 
و اآي باد من خال أربع طرق.

تواصل اجتماعي

يوجد نوعان أساسيان من التواصل على اإنترنت؛ 
هما وسائل التواصل ااجتماعي ، وشبكة 
اأعمال على اإنترنت . كيف نتناول تطوير 
الوسليتين، واستخدامهما للحصول على مزايا 
تجارية؟.

امتياز تجاري

كيف تساعد مشروعات الفرنشايز على نمو 
المشروعات الصغيرة وتخلق أعماًا تجارية 
جديدة أسرع من غيرها؟.

مسؤولية اجتماعية

الصدق، والقيم المشتركة، واأثر ، ثاث سمات 
رئيسة يجب توافرها في أي مؤسسة لتكون 
ناجحة.
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 بمرور عام حافل بالخير والعطاء والنماء بتسلم سموه مقاليد الحكم
 في المملكة العربية السعودية.

تتقدم إدارة شركة سواحل الجزيرة إلعالم ريادة اأعمال 
بالتهنئة الخاصة للقيادة الرشيدة 



قائٌد فٌذ .. بقامِة وطن
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الجوهرة بنت تري العطيشان

محلًيا  قوًيا  بعًدا  واكتسبت  وااجتماعي،  وااقتصادي  السياسي  تاريخها  في  جديًدا  منعطًفا  السعودية  العربية  امملكة  دخلت 
وتقوية  الهمم،  وشحذ  امبادئ،  تثبيت  باجاه  اأصعدة،  كل  على  اإيجابي  والتغيير  احراك  من  نوع  بحدوث  ودولًيا،  وإقليمًيا 

الطفرة امنشودة.  اانتماء، وإحداث 
خيًرا حاضًرا  اجميع  استبشر  اأمور،  مقاليد   - اه  – حفظه  العزيز  عبد  بن  املك سلمان  الشريفن؛  احرمن  تولي خادم  ومنذ 
وقادًما أكثر إشراًقا، ما متلكه جالته من صفات جعل منه قائًدا فًذا، كما أنه شخصية محورية جعل االتفاف حوله أمًرا متفًقا 

الرائدة. عليه؛ خال مسيرته 
فكر  ذلك  في  يساعده  للحكم،  كأساس  العدل  يلتزم مبدأ  أنه  غير عنف؛  في  وقوي  غير ضعف،  في  مرن  اأمة، رجل  قائد  إن 
ذلك  في  يلتزم  بل   حاجة،  طالب  كل  عن  محتجًبا  ليس  وهو   ، مبدؤه  فالشورى  قرارات؛  من  يصدره  فيما  ثاقبة  ورؤى  سديد، 
باحكمة؛ حتى إَن دعوته للصاح واإصاح خطت اأفق؛ عبر التزامه بدعوته احاشدة للجميع؛ للشعور بالواجب جاه ما يتجاوز 

احدود أحياًنا .
وأن العالم يعرفه، فقد وجد من ااستجابة إلى ما مكن وصفه باإجماع على دعمه إقليمًيا ودولًيا. وما قيادته لعاصفة احزم 
واإسامية،  العربية  للدول  أمًنا  امملكة  أمن  في  أن  يدرك  أنه  وحمايتها؛  امملكة  بأمن  اهتمامه  على  دليل  إا  اأمل،  وإعادة 

العامي.  للسام  وتأميًنا 
واقع  رسم  في  القوي  ودورها  امملكة،  مكانة  على  التأكيد  إعادة  التاريخية،  بقراراته  وجيزة  فترة  في  املك سلمان  استطاع  وقد 
امنطقة، وإظهارها كدولة قوية تتمتع بالنفوذ، وتقود اأم؛ وهو ماكان مثل صعوبة على أي قائد أن يتخذ مثل تلك القرارات، ما 

لم يكن ملك همة الرجال، وشجاعة الفرسان، مع مسكه بالصبر وااعتدال من غير إسراف.
لقد أعاد خادم احرمن الشريفن، كتابة التاريخ احديث للمملكة في قيادته الناجحة حو امجد والعز والفخر واالتزام؛ من خال 
إمانه بأن شعبه قادر على بلوغ غايات العز والرفاهية، ونيل امطالب من احضارة والعمران، مع االتزام بالهوية؛ مايؤكد أن 

الشعب السعودي قادر على بلوغ آماله.
إن امملكة مقبلة على فتح أبواب النماء والرخاء والسعادة؛ أن قائدها يضع حقيق طموح أبناء وطنه في أعلى درجات اهتمامه؛ 
اأمر الذي بوأ للمملكة مكاًنا سامًيا بن اأم امتقدمة؛ إمانه بأن مستقبلها لن يصنعه سوى سواعد أبنائها؛ باحاد كلمتهم، 
الوطن؛ ليصبحوا قادرين على حقيق منجزات تنموية عماقة، وهم يلمسون وطنية قائدهم، ورغبته  واجتماع قلوبهم على محبة 

اجارفة في تنمية وطنه.
إن جملة التغييرات التي بدأها املك سلمان، وأهمها أن إسهام امرأة والشباب صار أكبر وأكثر عمًقا، وكذلك القرارات القوية 
التي صدرت منذ بداية عهده، تشير إلى ذكاء متقد، وحزم واضح، وتركيز عالٍ، وانضباط تام؛ وهي مؤشرات جعل من املك 

سلمان – حفظه اه - شخصية العام.
العزيز.. الوطن  بقامة  قائد  فهو  لها مليكها؛  امؤثر..وهنيًئا  بقائدها  للمملكة  هنيًئا 

وقادتها وشعبها.   امملكة  اه  وليحفظ 

ريادي مجتمع 

أول الكام
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ريادي مجتمع 

نعم وأكثر
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الباد؛  في  احكم  مقاليد  آل سعود،  العزيز  عبد  بن  املك سلمان  الشريفن؛  احرمن  خادم  تولي  على  عاٌم  انقضى  ما  سرعان 
لتحتفل امملكة بذكرى البيعة، وخاصة النساء، الاتي مسن على أرض الواقع، أن أبرز ما ميز مسيرة املك سلمان طوال العام 
امنصرم، هو ما أواه من اهتمام واضح للمرأة السعودية؛ من خال وضع سياسات وخطط تعزز من دورها، وتنمية قدراتها 

في شتى امجاات؛ وذلك في إطار شراكة فاعلة مع الرجل.
فتبوأت  العسكري؛  وكذلك  والفني،  والطبي  السياسي  امضمار  دخولها  بعد  بصمتها،  ترك  في  السعودية  امرأة  جحت  لقد 
مناصب قيادية عديدة وخاضت –للمرة اأولى- انتخابات امجالس البلدية، كمرشحة وناخبة، ففازت 21 امرأة منهن مقاعد في 

لتثبت جدارتها وقدرتها على امشاركة في خدمة وتنمية امجتمع. البلدية؛  امجالس 
وعلى الصعيدين الطبي والفني، برزت أماء نساء سعوديات، م تكرمهن على ما حققنه من إجازات ملموسة، كما بدأت وزارة 

الداخلية تكثف من استعانتها بالنساء؛ أداء أعمال كانت مقصورة من قبل على الرجال.
العلمية،  قدراتهن  يثبت  ما  الوطنية؛  التنمية  عملية  في  بدورهن  إماًنا  رائدات  تسع  تكرم  م  للمرأة،  العامي  اليوم  مع  وتزامًنا 

فيهن. الرشيدة  القيادة  بثقة  مايؤكد جدارتهن  العملية؛  وكفاءتهن 
واتزال امرأة السعودية حظى بدور محدود نسبًيا، مقارًنة مثياتها في الدول اأخرى، إا أن ما تبنته حكومة خادم احرمن 
الشريفن طوال العام اماضي من سياسات، يؤكد التغيير اجذري للمنظومة الفكرية جاه دور امرأة  في امملكة؛ فقد أصدرت 
5 برامج للتوظيف؛ فحقق معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات في منشآت  12 قراًرا لتنظيم عمل امرأة ضمن  وزارة العمل 

العاملة بامملكة. %24 للجنسيات امختلفة  %76 مقابل  القطاع اخاص بامملكة زيادة بلغت 

اأمرة صيتة بنت عبدالعزيز



لـــــــة طــــا إ

بريد و إستشارات
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يمكنك ااطاع على 
المجلة محتويات 
عبر الرابط التالي:

كيف أقوم بعمل تسويق على اإنترنت لمشروع مطعم مأكوات شعبية؟
جمهور  بن  امشروعات  لتسويق  اأساسية  اأدوات  من  ااجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت   

امتلقن؛حيث حققت عوائد خيالية مع كثير من امشروعات ، كتلك اخاصة بامطاعم. 
 ويتميز كل بلد بوسيلة تواصل اجتماعي يشتهر بها, فهناك شركات متخصصة في التسويق اإلكتروني 
على وسائل التواصل ااجتماعي , كما أن هناك موظفن متخصصن في الكتابة والنشر واإعانات 

اخاصة بوسائل التواصل ااجتماعي. 
لهذا نقترح عليك؛ إما أن تقوم بتعين موظف متخصص أو أن تتعاقد مع شركة متخصصة في التسويق 
اإلكتروني على التواصل ااجتماعي؛ وذلك حتي تسطيع حقيق تسويق جيد منتجك. وفي هذا العدد 
مكنك متابعة موضوع هام عن كيف ينجح عملك عبر وسائل التواصل ااجتماعي ، يتضمن نصائح 

هامة امتعلقة بدور تلك الوسائل في إجاح مشروعك.

التعامل  أستطيع  ا  ومواقف  مشكات  وتواجهني  للعمل  اجتماعات  يومًيا  أعقد 
معها , فكيف أدير اجتماًعا بصورة احترافية ؟

بالشركات  اخاصة  اأعمال  تنظيم  في  كثيًرا  تفيد  التي  امهمة  اأشياء  من  ااجتماعات  إدارة  عملية 
وعاقاتها بالغير , وإدارة أي اجتماع يحتاج إلى مهارات معينة , وابد من اكتسابها؛ وذلك من أجل 

احصول على أكبر قدر مكن من امكاسب. وننصحك قبل كل اجتماع، أن جاوب على ااسئلة اآتية :
هل هذا ااجتماع يساعدك على حقيق أهدافك؟	 
هل لديك خطة لهذا ااجتماع ؟	 
كيف يتماشي الغرض من ااجتماع مع اأولويات ااستراتيجية للشركة؟ 	 
ما النتيجة التي أريد حقيقها من هذا ااجتماع؟ 	 
من ينبغي حضور هذا ااجتماع؟	 
هل ااجتماع مجرد إعادة صياغة لاجتماعات اماضية؟	 
هل حضور ااجتماع يعّد أعلى وأفضل استخدام لوقتك اآن؟	 

في  ناشئة  شركات  تأسيس  اأجانب  اأعمال  لرواد  يتيح  الذي  القانوني  اإطار  ما 
المملكة ؟ وما متطلبات وحجم رأس المال المطلوب ؟

يجوز للُمسَتّثِمر اأجنبي احصول على أكثر من ترخيص مزاولة مختلفة اأنشطة داخل امملكة العربية 
السعودية، على أن تشتمل ااستثمارات على امنشآت امملوكة مستثمر وطني وآخر أجنبي، أو امنشآت 

امملوكة بالكامل مستثمر أجنبي، ويتّم حديد الشكل القانوني للُمنشأة طبًقا للائحة والتعلّيمات.
ويتمّتع امشروع اُمرّخص له بجميع امزايا واحوافز والضمانات التي يتمّتع بها امشروع الوطني حسب 

اأنظمة والتعلّيمات.
ومزيد من التفاصيل ، ادخل على الرابط التالي:

 http://www.riyadhchamber.org.sa/mainpage/astthmar/Pages/nsam.aspx





منتدى التنافسية ... دعوة لاستثمار في 
المملكة :

تسليط الضوء على أهمية اابتكار 
واإبداع في تطوير القدرات واإمكانيات 
ااقتصادية

ريادي مجتمع 

العدد ملف 



تغطية : محمد فتحي

اختتم منتدى التنافسية الدولي دورته التاسعة أعمالها بالرياض، تحت عنوان »تنافسية القطاعات«، 

بحضور أصحاب السمو والوزراء، وحشد محلي وعربي وعالمي من العلماء الرواد والقادة المفكرين 

والباحثين بالمشاركة  في 12 جلسة نقاش عام.
أقيم على هامش المنتدى، »معرض استثمر في السعودية« بمشاركة 25 جهة ما بين مؤسسات حكومية وشركات 

صناعية عماقة وهيئات مالية؛ حيث تم تسليط الضوء على أهمية اابتكار واإبداع في تطوير القدرات واإمكانات 

ااقتصادية والتكامل بين ااستثمارات في القطاعات المختلفة، وسبل ضمان مستويات عالية من الكفاءة اإنتاجية.

ركز المنتدى - الذي بات أحد أبرز الفعاليات على أجندة التجمعات ااقتصادية المتخصصة في موضوع التنافسية 

- في نسخته التاسعة، على القطاعات ذات اأولوية والتي لها تأثير مباشر على التنمية ااقتصادية والبشرية، 

وتحفيز اابتكار وريادة اأعمال، وهي قطاعات: الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، وتقنية المعلومات وااتصاات 

والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات والتي تم مناقشتها بتوسع خال جلسات المنتدى.



التحول  لبرنامج  ــداد  اإعــ مــع  المنتدى  تــزامــن 

تطوير  إلــى  الــهــادف  المملكة  فــي  الــوطــنــي 

اأداء الحكومي، وزيادة اإنتاجية  ، وتفعيل دور 

ورفع  ااستثمار،  دور  وتعزيز  الــخــاص،  القطاع 

وهي  الــدخــل،  وتنويع  مصادر  اإنــفــاق  كفاءة 

قضايا تتداخل مع تلك التي ناقشها المنتدى. 

محافظ  العثمان؛  عبداللطيف  امهندس  أكد 
كلمته  في  لاستثمار   العامة  الهيئة 
ااضطرابات  من  بالرغم  أنه  اافتتاحية 
أن  إا  امنطقة،  منها  تعاني  التي  واحروب 
العام امنصرم شهد حراًكا تنموًيا وتنظيمًيا 
مكثًفا في امملكة؛ حيث م انتهاج سياسات 
واسعة  هيكلية  إصاحات  حقق  وإجراءات 
إنشاء مجلس  الوطني، تاها  ااقتصاد  في 

الشؤون ااقتصادية والتنمية.

في  الخاص  القطاع  دور  تفعيل 
التطوير العقاري

في  كان   ، اإجازات  أهم  أن  إلى  وأشار 
رسوم  وفرض  اإسكان،  قطاع  تنظيم 
لإسهام  امطورة،  غير  اأراضي  على 
القطاع  دور  وتفعيل  السكن،  توفير  في 
وإنشاء  العقاري,  التطوير  في  اخاص 
منظومة  وإصاح  الوظائف،  لتوليد  هيئة 
الدعم احكومي، ورفع كفاءة اإنفاق، وفتح 
في  اأجنبية  للشركات  ااستثمار  مجال 
%100، وإنشاء  قطاع جارة التجزئة بنسبة 
وامنشآت  امشروعات  بدعم  ُتعنى  هيئة 

الصغيرة وامتوسطة.

الشفافية  مــســتــويــات  تحسين 
والمحاسبة

وأشار محافظ الهيئة العامة لاستثمار إلى 

تطبيقها  سيتم  وإجراءات  سياسات  اخاذ 
القطاعات  بعض  طرح  مثل  ؛  مستقبًا 
للخصخصة،  ااقتصادية  والنشاطات 
والتنظيمية  التشريعية  العقبات  وتذليل 
اخاص،  القطاع  أمام  والبيروقراطية 
واحاسبة،  الشفافية  مستويات  وحسن 
ااقتصاد  دعم  في  ستسهم  أنها  مبيًنا 
ضمن  بارًزا  موقًعا  يحتل  الذي  السعودي، 
أسرع  ورابع  العالم،  في  اقتصاًدا   20 أكبر 
الهند  بعد  الـ20  في مجموعة  اقتصاد مًوا 

والصن وإندونيسيا.
وقال إن سجل اإنفاق احكومي في امملكة 
شهد مًوا قوًيا؛ إذ ارتفع من 70 مليار دوار 
مليار   193 حوالي  إلى  2005م،  عام  في 
مؤشرات  وهي  2015م,  عام  في  دوار 
اقتصادية جعلت امملكة حتل امركز الرابع 
وفًقا  الكلي  ااقتصاد  قوة  حيث  من  عامًيا 

لتقرير التنافسية الدولي 2015 / 2016.
للرعاية  ااستثمارية  اخطة  أن  وأضاف 
قيمتها  استثماريًة  فرًصا  ستوفر  الصحية 
ااستثمار  ريال، وتضمنت خطة  مليار  بـ40 
في قطاع التعليم فرًصا قيمتها 25 مليار ريال، 
فيما تبلغ  40 مليار ريال في قطاعي التعدين 

والنقل، و435 مليار ريال في قطاع النقل.
بالتعاون  أعدت  الهيئة  أن  العثمان  وكشف 
امملكة  في  احكومية  اجهات  جميع  مع 
بيئة  تنافسية  لتحسن  شامًا  برنامًجا 
ااستثمار في امملكة، وحل امعوقات التي 
تواجه امستثمرين ضمن توصيات محددة 
وبدأ  مؤخًرا،  اعتماده  م  محددة،  مدد 

بالفعل. تطبيقه 
أوضح  فيها،  اخدمة  ومراكز  الهيئة  وحول 
أنه م تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، 
امدد  تقليص  قرار  تطبيق  ذلك  في  ما 
إلى  ااستثمار  طلبات  في  للبت  الزمنية 

عدد  وتقليص  أقصى،  كحد  أيام  خمسة 
إلى ثاثة، وجعل مدة  امطلوبة  امستندات 
مع  يتناسب  ما  مرونة؛  أكثر  التراخيص 
عاًما،   15 إلى  تصل  مدة  النشاط  تفعيل 
مستثمر  تأشيرة  إصدار  ضوابط  ووضع 
ااستثمارات  مكن  بهدف  اأعمال  لرواد 
تطوير  سياق  في  وامستهدفة  امبتكرة، 
الهيئة  تقدمها  التي  للخدمات  شامل 
للمستثمرين بالتعاون مع اجهات احكومية 

اممثلة في مراكز اأعمال.

تنويع مصادر الدخل

لاستثمار  العامة  الهيئة  محافظ  وأّكد 
أن  أيضا،  العثمان  عبداللطيف  امهندس 
في  العاملة  للشركات  جاذبة  بيئة  للمملكة 
مجال ااستشارات، افتً إلى أن حجمه في 
وبقيمة   ،%  22 بنسبة  موً  شهد  السعودية 
تصل إلى مليار دوار سنوًيا. فيما أّكد خبير 
هبوط  أن  اإدارية  ااستشارات  مجال  في 
السعودية فرصة للسعي  النفط منح  أسعار 

إلى التغيير وتنويع مصادر الدخل.
العامية  الشركات  أمام  إن  العثمان  وقال 
العاملة في مجال ااستشارات فرًصا فريدة 
امملكة  إقبال  السعودية  السوق  لدخول 
على تناول موضوعات كتنمية أفكار اابتكار 
والتطوير والتعليم، وسعي اأجهزة احكومية 
إلى إعداد استراتيجياتها، مع رغبة الشركات 

العائلية في الدخول إلى سوق اأسهم.
التوقعات  أن  ااستثمار  هيئة  محافظ  وبّن 
تشير إلى أن العقد امقبل سيشهد مزيدً من 
وااستراتيجية  التحتية  البنى  مشروعات 
 500 تتجاوز  بقيمة  الدولة  عليها  تعمل  التي 
احكومي  القطاعن  أن  مؤكدً  دوار،  مليار 
متنوعة  فرص  إيجاد  على  يعمان  واخاص 
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للتطوير وحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، مع 
التكامل مع  لتحقيق  اخاص  القطاع  استمرار 
السوق العامية، مشيًرا إلى سعى »الهيئة« إلى 
استقطاب امزيد من امنظمات العامية وعقد 
تسهيات  تقدم  خال  من  معها،  شراكات 
حفزها على ااستثمار في السوق السعودية.

وأوضح عبداللطيف العثمان أن الهيئة تعتزم 
تسمح  السنوات  متعددة  رخصة  إصدار 
للمستثمر ااستراتيجي بتمديد فترة الترخيص 
إلى  لفترة تصل  اأولى،  السنة  انقضاء  بعد 
15 عاًما قابلة للتجديد، مع حق امستثمرين 

في  واجملة  التجزئة  قطاعي  في  اأجانب 
امتاك مؤسساتهم بنسبة تصل إلى 100 %.

مجاات ااستثمارات المتاحة

عن  ااستثمار  وزارة  كشفت  جهتها،  من 
الطاقة،  وهي  لاستثمار،  امتاحة  امجاات 
الصحية،  والرعاية   ، التحتية  والبنية  والنقل 
نظام  مامح  أبرز  تتمثل  حيث  والتعليم؛ 
ااستثمار اأجنبي في إمكانية املكية الكاملة 
وامشروعات  وامعدات  وامصانع  للشركات 
واممتلكات، وامعاملة امتساوية للمستثمرين 
اأجانب واحلين، ومنظومة متكاملة ومحفزة 
لاستثمار، تشمل التسهيات واخدمات الازمة 
في  ومرونة  ااستثمارية،  امشروعات  إقامة 

نقل وخصيص أسهم الشركات بن امساهمن 
لاستثمارات  امجال  إتاحة  للوائح،  وفقا 
فيما  اإقتصادية  القطاعات  اأجنبية في كافة 

عدا أربعة أنشطة تتعلق بالسيادة واأمن.

جذب ااستثمارات في القطاع الصحي
وفي السياق أكد خالد الفاح؛ وزير الصحة، 

ما  مدى  أظهر  الدولي  التنافسية  منتدى  أن 
لتنافسية  تعزيز  من  الوطني  التحول  يتيحه 
مستقبل  وبناء  اقتصادها  وتقوية  امملكة 
مشرق لشبابها ، مشيًرا إلى امنتدى أبدى 
سيتيحها  التي  بالفرص  كبيًرا  اهتماًما 
جذب  الصحة  وزارة  في  التحول  برنامج 

ااستثمارات في القطاع الصحي.
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جولة بالمعرض

جولت »رواد اأعمال«  في امعرض امصاحب 
حكومية  جهات  فيه  شاركت  والذي  للمنتدى 
صدارة  شركة  مع   البداية  فكانت  وخاصة، 
للكيميائيات، والتي تأسست في أكتوبر2011م؛ 
مدير  العزاز؛   اه  عبد  محمد  يقول  حيث 
إن  والتحويلية  الكيميائية  الصناعات  تطوير 
»صدارة« مشروع مشترك بن شركة الزيت 
داو  »وشركة  »أرامكو  السعودية  العربية 
 75 كيميكال »داو«، بحجم استثمارات يبلغ 
مليار ريال؛ بهدف إيجاد منتجات كيميائية 
من  حيث  التخصص؛  وعالية  متنوعة 
تغيير  ريادي في  لها دور  أن يكون  امتوقع 
البتروكيماويات،  صناعة  في  اللعبة  قواعد 
امنافسة  العامية  الشركات  بن  من  لتكون 

في هذا امجال.

مجمع »باسكيم« بالجبيل
 

امستوى  عامي  مجمًعا  »باسكيم«  ُيعد 
للصناعات الكيميائية والتحويلية، بالتعاون 
وينبع،  للجبيل  املكية  والهيئة  صدارة  بن 
مربع  كم   12 مساحة  على  إنشاؤه  يجري 
اجديد  الصناعي  صدارة  مجمع  بجوار 
لدعم  الثانية،  الصناعية  اجبيل  مدينة  في 
امشروعات الكيميائية والتحويلية ؛ ليساهم 
في زيادة الناج احلي اإجمالي من خال 
زيادة فرص التوظيف، واحد من ااستيراد، 

ورفع القيمة امضافة للصادرات. 
زيت  الوسيطة:  صدارة  منتجات  وتشمل 
التكسير،  وحدة  من  امنتج  اخفيف  الوقود 
وحدة  من  امنتج  الثقيل  الوقود  وزيت 
العطريات،  وحدة  ومشتقات  التكسير، 

ومنتجات أخرى مكن تطويرها.

منتجات مكملة

ستكون  صدارة  منتجات  أن  العزاز  ويوضح 
منتجات  من  حالًيا  موجود  هو  ما  مكملة 
كيميائية وبتروكيماوية متوافرة محلًيا،  وفي 
امبادرات  عن  الناجم  امتنامي  الطلب  ظل 
مشروعات  من  العديد  لتطوير  احكومية 
وامجمعات  التحتية  والبنية  اإسكان 
اجديدة  امنتجات  هذه  مثل  فإن  الصناعية، 
ستساهم في توفير بيئة خصبة إيجاد العديد 
التحويلية، تشمل  الفرص في الصناعات  من 
العزل  ومواد  الاصقة،  وامواد  الدهانات، 
وامواد  اإنشاءات،  قطاع  في  تدخل  التي 
والزيت  الطاء،  ومواد  والفوم،  الباستيكية، 

امركبات،  صناعة  قطاع  في  تدخل  والتي 
ومواد التعبئة والتغليف، وامنظفات، ومكونات 
امنتجات  صناعة  في  تدخل  التي  التطبيقات 
امضافة  وامواد  ااستهاكية،والكيماويات 
والغاز،  النفط  صناعة  في  تستخدم  التي 
التجميل،  ومواد  وامنظفات،  ,الصابون، 
ومنتجات العناية الشخصية اأخرى، وغيرها.
لرواد  مكن  أنه  اه   عبد  محمد  ويؤكد  
اأعمال دراسة الفرص ااستثمارية العديدة 
ظل  في  موه  امتوقع  اخدمات  قطاعات  في 
امساند  والتصنيع  التصنيع،  قطاع  مو 
مرتبطة  غير  تصنيع  عمليات  يشمل  والذي 
النهائية  امنتجات  لدعم  محددة  بتكنولوجيا 

في سلسلة القيمة الكيميائية.
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ريادي مجتمع 

يلقبه الشـارع السعـــودي برائد الحـــراك الشبابيموضوع الغالف
صاحب السمو الملكي اأمير محمد بن سلمان...

 حنكة سياســـية وعطــاء ريادي



عام  احجة  ذي   15 في  الشاب  اأمير  ُولد 
السادس  اابن  وهو  1985م،  1405هـ، 

درجة  على  حاصل  سلمان،  املك  أبناء  من 
املك  جامعة  من  القانون  في  البكالوريوس 

سعود، وكان ترتيبه الثاني على دفعته.
مدارس  في  العام  تعليمه  تلقى  كما 
اأوائل  العشرة  أحد  وكان  الرياض، 
إضافة  العامة،  الثانوية  في  امملكة  على 
والبرامج،   الدورات  من  العديد  تلقيه   إلى 

السمو  صاحب  على  القيادة  مهارات  وظهرت 
وقت  منذ  سلمان  بن  محمد  اأمير  املكي 
الذي جعل من حوله يتنبأون بأن  مبكر؛ اأمر 
يكون ذا شأن في امستقبل، وقد تقلد صاحب 
السمو املكي اأمير محمد بن سلمان مناصب 
بالعمل  بدأ  عدة خال مسيرته  امهنية، حيث 
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الرياض: رواد اأعمال
اأقتصادية  الشؤون  مجلس  في  سلمان  بن  محمد  أحاديث  من  لكثير  المتأمل 
تجاه  بالمسؤولية  شــعــوره  ومــدى  الشبابي  بالهم  مفعم  يــجــده  والتنمية 
الذي  الشاب  فاأمير  بهم،  واارتقاء  الشباب  تخص  التي  والنشاطات  اأعمال 
الشخصيات  أبـــرز  مــن  هــو  الــشــبــابــي،  ــحــراك  ال بــرائــد  الــســعــودي  الــشــارع  يلقبه 
ويرى  الــريــاديــة.  المنشآت  تأسيس  في  كبير  بشكل  تساهم  التي  السعودية 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  اأمير  الملكي  السمو  صاحب  نشأة  أن  كثيرين 
اأقتصادية  الشؤون  مجلس  ورئيس  الدفاع  وزير  العهد  ولي  ولي  سعود  آل 
والتنمية، في كنف والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الشبابي  الحراك  تطوير  في  النظر  وُبعد  الحكمة  منه  يتشّرب  جعله  سعود  آل 
الريادي  العمل  بالمملكة، ليسطر سيرة ومسيرة شكلت حضورا قويا في مجال 
حتى توج برائد العمل الشبابي تثمينًا لجهوده في دعم  مبادرات رواد اأعمال 

الشباب، وإبراز نجاحات الشباب السعودي في المحافل المحلية والدولية .

كمستشار بهيئة اخبراء ومن ثم أنتقل مستشارُا 
بإمارة منطقة الرياض، وله عديد من امبادرات 

والنشاطات التنموية.
تقلد اأمير محمد بن سلمان عدة مناصب خال 
مشواره امهني، الذي امتد إلى عشر سنوات، 
من  العديد  وله  احر،  العمل  ممارسة  وابتدأه 
من  حصل  التنموية،  والنشاطات  امبادرات 

خالها على العديد من اجوائز. 
قبل البدء في مارسة مهامه في اخدمة العامة 
خرجه  وبعد  السعودية  العربية  امملكة  في 
من اجامعة، من خال عمله كمستشار متفرغ 
امملكة  في  الوزراء  مجلس  في  اخبراء  بهيئة 
العربية السعودية انتقل بعدها من هيئة اخبراء 
بامرتبة احادية عشرة ليكون مستشارً خاصً 
أمير منطقة الرياض، وأثناء ذلك استمر عمله 
كما  اخبراء،  هيئة  في  متفرغ  غير  كمستشار 
للتنافسية،  الرياض  مركز  عامً  أمينً  عمل 
إدارة  رئيس مجلس  ومستشارً خاصً لسمو 
في  عضوا  عمل  كما  العزيز،  عبد  املك  دارة 

اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.
مستشار  سلمان  بن  محمد  اأمير  ُعّن  ثم 
خاًصا لسمو أمير منطقة الرياض، وانتقل من 
الثالثة  الرياض وهو في امرتبة  إمارة منطقة 
عشرة، وعن مستشارا ومشرفً على امكتب 
اخاص والشؤون اخاصة لولي العهد، وذلك 
آنذاك،  العهد  واية  املك سلمان  تولي  ُبعيد 
حتى صدر أمر ملكي بتعين اأمير محمد بن 
ومستشارً  العهد  ولي  لديوان  رئيسً  سلمان 
ملكي  أمر  وصدر  وزير.  مرتبة  له  خاصً 
الدفاع  وزير  بتعيينه مشرفً عامً على مكتب 
باإضافة إلى عمله ثم صدر أمٌر ملكي بتعيينه 
وزيًرا للدولة عضًوا مجلس الوزراء، باإضافة 
رئيس  تعيينه  قرار  صدر  واحقا  عمله،  إلى 
اللجنة التنفيذية في دارة املك عبد العزيز. ثم 

صدر قرارا ملكيا بتعيينه وزيًرا للدفاع. 
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عضو مجلس إدارة جمعية البر 
بمنطقة الرياض

عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

عضو المجلس التنسيقي اأعلى 
للجمعيات الخيرية بمنطقة 
الرياض

عضو مجلس أمناء مؤسسة 
ابن باز الخيرية

رئيس مجلس إدارة مدارس 
الرياض )مدارس غير ربحية(

الرئيس الفخري للجمعية 
السعودية لإدارة

رئيس مجلس اأعضاء الفخريين 
لجمعية اأيادي الحرفية

رئيس اللجنة التنفيذية في 
دارة الملك عبدالعزيز

نائب رئيس جمعية الملك 
سلمان لإسكان الخيري

أحد مؤسسي جمعية ابن باز الخيرية 
لتيسير الزواج ورعاية اأسرة.

رئيس مجلس إدارة مركز 
الملك سلمان للشباب

عضو فخري للجمعية الوطنية 
الخيرية للوقاية من المخدرات

شركة اأمان للمقاوات والتجارة والصيانة المحدودة
لصاحبها عبد الله العودة وأبناءه

تهنئ

 وتقدم خالص تهانيها وصادق تمنياتها بمناسبة مبايعته ملكا للمملكة مبتهالً سموه 
إلى الباري جل وعال أن يمده بعونه وتوفيقه استكمال مسيرة الخير والنماء والنهضة 

واازدهار في المملكة وخدمة قضايا اأمتين العربية وإاسالمية وأن يديم عليه 
موفور الصحة والعافية.

المبادرات الريادية
لولي ولي العهد نشاطاٌت خيرية ومبادراٌت اجتماعية متعّددة، حيث تأثر بعمل والده املك سلمان بن عبدالعزيز 
في امجال غير الربحي، وأّسس مؤسسة خيرية حمل امه وهي مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
اخيرية »مسك اخيرية« التي يرأس مجلس إدارتها، التي تهدف إلى دعم تطوير امشاريع الناشئة والتشجيع 

على اإبداع في امجتمع السعودي، وكذلك لديه عضوية في عديد من امجالس واللجان.

بن  محمد  اأمير  املكي  السمو  صاحب  أّسس 
سلمان بن عبدالعزيز مؤسسته اخيرية »مسك 
ربحية،  غير  خيرية  مؤسسة  وهي  اخيرية«، 
وتنمية  التعلم  وتشجيع  لرعاية  أهدافها  تكِرس 
مستقبل  أجل  من  الشباب  لدى  القيادة  مهارات 
وتسعى  السعودية،  العربية  للمملكة  أفضل 
البرامج  إيجاد  خال  من  اأهداف  هذه  لبلوغ 
في  والعامية  امنظمات احلية  مع  والِشراكات 
مختلف امجاات، وكذلك مع مجموعة متنوعة 
اخيرية  »مسك«  تستثمر  حيث  احاضنات،  من 
طاقات  وإطاق  الفكري  امال  رأس  تطوير  في 

الشباب السعودي.

وأقامت مؤسسة »مسك« ثاث فعاليات كبرى، 
هي )مغردون سعوديون(: بثاث نسخ في اأعوام 
يجمع  حدٌث  وهو   ،2015 و   2014 و   2013

الشباب الفاعلن في »تويتر« في القضايا احلية، 
حدث  وقد  اإبداعية،  اأفكار  مناقشة  وأيضً 
كثيف. متحدثً وسط حضور   50 من  أكثر   فيه 

باإعام  تهتم  مبادرة  وهو  »شوف«:  ملتقى 
لدى  الوعي  رفع  في  وتسهم  الرقمي  امرئي 
وأهم  اإحصائيات  أحدث  وتستعرض  الشباب 

امجال  هذا  بصناعة  امتعلقة  اموضوعات 
أقيم  وقد  امتخّصصن،  من  عدٌد  فيه  وحدث 

مرتن. »تديكس« الشباب واأطفال:
عديدً  اخيرية  »مسك«  مؤسسة  أقامت  كما 
العمل  على  وشجعت  الشبابية  الفعاليات  من 
»شارك«،  الفعاليات  ضمن  ومن  التطوعي، 
»كمل«، »تديكس الشباب«، و)تديكس اأطفال(.
عديد  على  سلمان،  بن  محمد  اأمير  وحصل 
احافل،  من  عديد  في  وُكِرم  اجوائز  من 
لدعم  القيادية  العام  شخصية  جائزة  ومنها: 
من  اممنوحة  2013م،  لعام  اأعمال  رواد 
محمد  لأمير  اأوسط«  الشرق  »فوربز  مجلة 
مركز  إدارة  مجلس  رئيسً  بصفته  سلمان  بن 
املك سلمان للشباب، »تثمينً جهوده في دعم 
رواد اأعمال الشباب، وإبراز جاحات الشباب 

السعودي للعالم.

ريادي مجتمع 

موضوع الغالف

دعم الشباب و »مسك 
الخيرية«
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 وتقدم خالص تهانيها وصادق تمنياتها بمناسبة مبايعته ملكا للمملكة مبتهالً سموه 
إلى الباري جل وعال أن يمده بعونه وتوفيقه استكمال مسيرة الخير والنماء والنهضة 
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»عائلية« : 33 % من الشركات العائلية 
الخليجية طبقت الحوكمة بدقة

إصدار أول كتاب بالعربية 
حول استراتيجيات التسويق الرقمي

من  الرابع عشر  العدد  الشرقية،  غرفة  أصدرت 
بقضايا  ُتعنى  التي  الفصلية  »عائلية«  نشرة 
وأخبار الشركات العائلية محلًيا وإقليمًيا وعامًيا.

الغرفة  إطاق  بشأن  تقريًرا  العدد  تضمن 
الذي  العائلية«،  الشركات  »حُول  ملتقى 
شركة  مع  بالتعاون  امقبل،  مارس  في  يقام 
السوق امالية السعودية )تداول(، كما تضمن 
برنامجها  إطاق  في  الغرفة  استمرار  العدد 
العام  خال  العائلية«  لأعمال  »استشارات 
الذي حققه  الكبير  الرواج  بعد  وذلك  اجاري؛ 

البرنامج العام اماضي.
خبرة  بيوت  مع  بالتعاون   - البرنامج  يقدم 
أصحاب  واضحة  طريق  خريطة  متخصصة- 
اأعمال العائلية، فيما يتعلق بطرق استدامة أعمالهم 

وانتقال شركاتهم حو احوكمة دون تعقيدات. 
ومراجعة  تغطية  على  كذلك  النشرة  واحتوت 
بالشركات  امتعلقة  والقرارات  اأحداث  أبرز 
العائلية؛ بتسليطها الضوء على ما أقره مجلس 

في  امتخصصة    iCLICK شركة  أطلقت 
استشارات و خدمات التسويق واإعام الرقمي، 
استراتيجيات  في  العربية  باللغة  كتاب  أول 

التسويق الرقمي وكيفية التخطيط له.
وقال حام الكاملي؛ خبير التسويق اإلكتروني 
مبسط  بشكل  طريق  خارطة  يقدم  الكتاب  إن 

ريادي مجتمع 

متابعـــــات

في نوفمبر اماضي حوكمة شركات التأمن، 
اأول  العائلية  الشركات  ملتقى  تغطيتها  مع 
السمو  صاحب  خاله  حّث  الذي  باإحساء، 
على  التجارية  الغرف  جلوي،  بن  بدر  اأمير 

إنشاء مراكز خدمة امنشآت العائلية.
وقدمت النشرة موذجن لتجربتن رائدتن من 
الشركات العائلية اخليجية؛ اأولى في شركة 
وكيف  القابضة،  امطوع  عبداه حسن  أبناء 
ستن  مدار  على  أجيالها  بن  التوافق  ساد 
عاًما ، وجربتها حو التحول من تضامنية إلى 

مقفلة، ثم خطتها للتحول الكامل.
مجموعة  في  الثانية،  التجربة  وجسدت 
التي  مسقط(  )في  تاول  جي  دبليو  شركات 
أعمالها  استدامة  على  احفاظ  استطاعت 
خليجية  شركة  وهي  اخامس،  اجيل  حتى 
افت  بحضور  وحظى  النشاطات،  متعددة 
في دولتي اإمارات والكويت ويعمل بها حو 

10 آاف موظف. 

من  ُيعضد  للشركات  جديد  نظام  من  الوزراء 
معاملة  ويضمن  الشركات،  حوكمة  مبادئ 
التي  الائحة  وكذلك  الشركاء،  جميع  عادلة 
السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  أصدرتها 

وعملي لكيفية بناء خطة استراتيجية للتسويق 
مجال  في  اممارسات   أفضل  وفق  الرقمي، 
التسويق الرقمي  مساعدة اأفراد و الشركات 
التسويق  في  متكاملة  استراتيجية  بناء  على 
الرقمي ووضع مؤشرات لقياس اأداء، واختيار 
أفضل القنوات الرقمية، وحليل الوضع احالي 
للقنوات الرقمية، باإضافة إلى وضع اأهداف 
بشكل ذكي وسلس، كما يتناول الكتاب بعض 
اأدوات التقنية الازمة التي تساهم في بناء و 

تنفيذ هذه ااستراتيجية بشكل احترافي.
اختيار  الرئيسة  اأسباب  أحد  أن  وأضاف 
العربي  احتوى  ضعف  هو  اموضوع،  هذا 

السوق  بالرغم من مو هذه  امجال،  هذا  في 
كبيرة  فجوة  وجود  على  عاوة  هائل،  بشكل 
في  اأعمال  ورواد  الشركات  من  كثير  لدى 

اخطط ااستراتيجية للتسويق الرقمي.
وأشار إلى أن الكتاب هو أحد اخطوات الرئيسة 
التي أقدمت عليها شركة iclick  لتعزيز احتوى 
مجال  في  عربية  مراجع  وتوفير  العربي، 
التسويق الرقمي، ومواقع التواصل ااجتماعي 
والتحليل الرقمي لنشر ثقافة التسويق الرقمي 
ولتوضيح  واخليجي،  العربي  امجتمع  في 
هذا  في  احديثة  واأساليب  التقنيات  أفضل 

اجانب بشكل سلس.
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إنشاء مركز مشترك أبحاث ااتصاات 
المستقبلية مع هواوي

زيادة مساهمة المرأة 
السعودية فى سوق 
العمل 

 ملتقى التميز المؤسسي 
يبحث نشر المعرفة في 
مجاات إدارة اأعمال

للعلوم  العزيز  عبد  املك  مدينة  وَقعت 
“هواوي”  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  والتقنية 
وااتصاات،  امعلومات  تقنية  حلول 
ااتصاات  لتقنيات  جديد  مركز  إطاق 
ااتصاات  تطوير  بهدف  امستقبلية، 

امملكة. في  امعلومات  وتقنية 
الدكتور  وقع امذكرة صاحب السمو اأمير 
رئيس  سعود؛  آل  محمد  بن  سعود  تركي 

امملكة  في  اأخرى  والبحثية  التعليمية 
مجال  في  العلمي  باابتكار  اارتقاء  من 
النطاق  ذات  واخامس  الرابع  اجيل  شبكة 
امتعلقة  البحثية  القدرات  وبناء  العريض، 
وتطويرها،  امستقبلية  الاسلكية  بالتقنيات 
أرض  على  تطبيقاتها  مختلف  وترجمة 
السعودين  للباحثن  ستتوفر  حيث  الواقع، 
في  الباحثن  مع  سوًيا  للعمل  الفرصة 

شركة هواوي.
وبن موه أن الطرفن سيعمان على تطوير 
اجيل  لتقنية  الداعمة  الاسلكية  التطبيقات 
مايعرف  أو  العريض،  النطاق  ذات  الرابع 
اأمد(،  طويل  )التطور   LTE تقنية  باسم 
الشركات  امشروع،  من  يستفيد  أن  متوقًعا 
السلكية  ااتصاات  مجال  في  العاملة 

والاسلكية، ومراكز البحوث واجامعات.
الفارس؛  فارس  بن  أنس  الدكتور  وقال 
التميز  مراكز  برنامج  على  امشرف 
يهدف  اجديد  امركز  أن  بامدينة  امشتركة 
شراكات  وبناء  العلمي،  البحث  حفيز  إلى 
اأبحاث  ومراكز  اجامعات  مع  استراتيجية 
والشركات العامية الرائدة؛ إتاحة امجال 
للباحثن السعودين لاستفادة من اخبرات 

العامية في شتى مجاات امعرفة.

شركة  رئيس  ياج؛  وتشارلز  امدينة، 
هواوي في الشرق اأوسط.

سعود،  بن  تركي  الدكتور  اأمير  وأوضح 
أن إنشاء امركز يأتي تنفيًذا لاتفاقية التي 
املك  الشريفن  احرمن  خادم  بين  وقعت 
بينج  جن  وشن  عبدالعزيز  بن  سلمان 
إلى  يهدف  حيث  الشعبية؛  الصن  رئيس 
وامؤسسات  امدينة  في  الباحثن  مكن 

نسبة  زيادة  برو  بي  لشركة  التنفيذي  امدير  العاصي؛  روا  توقعت 
مساهمة امرأة السعودية فى سوق العمل وارتفاع فرص التوظيف لهن 
خال العام اجاري على خلفية جاحها في حقيق معدات إنتاج عالية 
في مواقع العمل احكومي واخاص، مشيرة إلى أن نسبة توظيف امرأة 

شهدت زيادة مستمرة خال السنوات العشر اأخيرة.
 2005 عام  في  السعودية  امرأة  عمل  بدايات  بأن  العاصي  وتضيف 
كانت بسيطة فيما تشهد اآن حضوًرا قوًيا في ظل توجهات السياسة 
أمامها  الصعاب  تذليل  جاهدة  حاول  حيث  ؛  لها  الداعمة  السعودية 
لتكون مساهًما رئيًسا في دفع عجلة التنمية ااقتصادية ورفع مستوى 

كفاءتها؛ إذ تشكل امرأة 50 % من امجتمع.

الفترة  في  امؤسسي  التميز  ملتقى  الرياض،  مدينة  تستضيف 
احلين  اخبراء  من  خبة  بحضور  اجاري،  فبراير    24-21 من 
وعروض  ومحاضرات  تدريبية  عمل  ورش  لتقدم  والعامين 

وخبراتهم. لتجاربهم 
اأعمال  إدارة  مجاات  في  امعرفة  نشر  إلى  املتقى   يهدف 
التنفيذ، ويسلط  ااستراتيجي وحتى  التخطيط  بدًءا من  وامنظمات، 
وامنظمات  اأعمال  إدارة  في  الرئيسة  امجاات  على  الضوء 
ااستراتيجية،  واإدارة  البشرية،  اموارد  وإدارة  القيادة،  تشمل 
وإدارة إجراءات العمل، وإدارة اأداء، وإدارة اابتكارات، وهندسة 

اأعمال، والتحول امؤسسي، وإدارة اجودة. 
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علي عاء الدين:

مشروع »التحكم الذكي« وفر 45 % 
من استهاك الطاقة الكهربائية 

هدفي تقديم خدمة لأفراد في المنازل والمنشآت التجارية والحكومية

اإبداع قوة داخل النفس تظهر وتنمو مع البيئة المحيطة

ناجحة انطاقة 

رواد اأعمال
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الدين  عــاء  علي  المهندس  يكن  لــم 
السعودية  الكهرباء  بشركة  الموظف 
أنـــه ســيــكــون ســبــًبــا في  آنــــذاك، يعلم 
السعودي  المواطن  استهاك  تقليل 
ارتفاع  ظل  في  الكهربائية  الطاقة  من 
ــذي كــان  ــ ااســتــهــاك الــكــهــربــائــي، وال
ُيعادل تسعة أضعاف متوسط استهاك 
الفرد في أكبر أربع دول عربية من حيث 
استمرت  مسيرة  فبعد  الــســكــان،  عــدد 
الكهربائية،  الــهــنــدســة  فــي  ــا  عــاًم  25

نظام  لتصميم  اختراع  براءة  على  حصل 
يتحكم في اأجهزة الكهربائية ويرشد 
والفنادق  بالمنازل  الكهرباء  استهاك 
اأخرى،  التجارية  والمنشآت  والمصانع 
الــوقــت والجهد والــمــال  بــذلــك  مــوفــًرا 
ااختراع  هذا  المستخدميين.حول  على 

أجرينا معه الحوار التالي ..

من هو علي عاء الدين في سطور؟
مهندس كهرباء حكم آلي، خريج 1988م من 
جامعة املك سعود، وعملت بشركة الكهرباء 
في  واشتغلت  عاًما،   13 حوالي  السعودية 
شركة خاصة حوالي 12 سنة . واآن أدير 

مشروعي اخاص »التحكم الذكي«.

ما مدى مساهمة اأسرة في تكوينك 
كمخترع ؟

شخصيتي  تكوين  على  تأثير  أسرتي  كان 
كمخترع؛ بالتحفيز على التفكير، وإيجاد حلول 
للمشكات؛ فكانت تستخدم سياسة محفزة لي 
منذ نعومة أظفاري،  وكانت تشجعني وإخوتي 
على حل مشكاتنا بطرق ابتكارية، وبعيًدا عن 
النمطية وعمل مكافآت مجزية لنا عندما يجد 

أحدنا حًا مشكلة ما بفكرة مبتكرة.

حدثنا عن مشروعك: »التحكم الذكي«، 
وما بداياتك مع ااختراعات؟

حديث  تشغيل  نظام  الذكي«؛  »التحكم 
إنشاء حسينات وظيفية مهمة في امنازل 
خاله  من  مكن  الشركات،  و  امصانع  و 
بفتحها  الكهربائية  اأجهزة  في  التحكم 
وإغاقها دون احاجة إلى توصيل مزيد من 

اأساك أو تكسير في احوائط.
إلكترونية  كروت  خال  من  النظام  ويعمل 
متطورة جًدا، قادرة على إرسال واستقبال 
كابات  عبر  الكمبيوتر  وإلى  من  البيانات 
البيانات  مع  يتعامل  ثم  ومن  الكهرباء؛ 
بإرسال  امعد  البرنامج  حسب  امرسلة 
الكروت  إلى  الكمبيوتر  من  اأوامر 
أو  فصل  مثل  اأوامر؛  لتنفيذ  اإلكترونية 
زيادة سرعة  أو  تقليل  أو  إغاق  أو  تشغيل 

احرك وغيرها.
وااستخدام  التركيب  بسهولة  النظام  ويتميز 
تركيبه  ومكن  عالية،  وسامة  جودة  معايير 
امجهزة  غير  القدمة  وامنشآت  امنازل  في 
الفنادق  في  تركيبه  مكن  كما  حكم،  بكابات 
وامستشفيات وامدارس وامساجد بكل سهولة.

فكرة جديدة

ــمــشــروع عن  ــل تــخــتــلــف طــبــيــعــة ال وهـ
غيره؟ 

فكرة  على  يقوم  فامشروع  بالتأكيد؛ 
على  يعتمد  حكم  نظام  عن  عبارة  جديدة، 
نقل البيانات عبر كابات الطاقة الكهربائية 
توفير  يتم  وبذلك  بامنشأة؛  اخاصة 
وسيلة  لدينا  ويصبح  الكهرباء،  كابات 
جهيز  تتيح  التكاليف  منخفضة  حكم 
امباني القدمة؛ إذ ايتطلب اأمر تأسيًسا 
النظام  تركيب  فترة  أن  كما  البناء،  أثناء 
في امنشأة قصيرة جًدا ، وبهذه اخاصية 
يكون لدينا ثاثة أنظمة ذكية؛ وهي امنازل 

الذكية، ونظام الترشيد الكهربائي.
وقد جحنا في توفير استهاك الطاقة الكهربائية 
من   %  45 من  بأكثر  الوطنية  البنوك  أحد 
اماء  وزارة  إشراف  حت  الكهرباء  استهاك 
في  بدايتي  وكانت  امشروع،  على  والكهرباء 

هذا امشروع منذ حو عشر سنوات.

إلى  امشروع  يهدف  عامة،  وبصورة 
في  امجتمع  أفراد  جميع  خدمة  تقدم 
والقطاعات  التجارية  وامنشآت  امنازل 
في  الذكي  التحكم  ويسهل  العسكرية، 
واإضاءة  التكييف  أجهزة  استخدام 
احرارة  درجات  في  التحكم  مع  واأمن، 
اأمنية  الكاميرات  ومراقبة  والتبريد 
في  التحكم  إلى  إضافة  اإنذار،  وأجهزة 
كان  أينما  اأبواب  وإغاق  وفتح  الستائر 
الشخص ومن أي مكان، سواء كان داخل 

اموقع أو خارجه.

قصة كفاح

لــكــل إنـــجـــاز قــصــة كـــفـــاح، حــدثــنــا عــن 
الظروف التي ساهمت في ذلك؟

عندما  الصغر،  منذ  كفاحي  قصة  بدأت 
العمل  أجز  عمل؛  أي  حلوًا  أبتكر  كنت 
أدق  وبصورة  اآخرين  عن  مختلف  بشكل 
وأسرع ومجهود أقل. وعندما التحقت بكلية 
أنفذها  التي  امشروعات  كانت  الهندسة، 
مع   ذلك  وكان  مبتكرة،  فكرة  على  تقوم 
ظهور الكمبيوتر؛ حيث كنت أعمل تصميمات 
جديدة من خاله، وأنهي واجباتي في زمن 
قياسي باستخدامه، فكانت الواجبات تعطي 

نتائج صحيحة ودقيقة. 
علي  تشجع  التعليمية  البيئة  كانت 
في  بالعمل  التحقت  وعندما  اابتكار، 
رؤسائي  ساعدني  الكهرباء،  شركة 
وذلك  واابتكار؛  البحث  على  كبير  بشكل 
وداخلية  خارجية  دورات  في  بابتعاثي 

التجارب. وعمل معمل متكامل إجراء 

هل تم ترجمة هذا ااختراع عملًيا ؟
نعم م ترجمة ااختراع بشكل عملي، فقد 
أكثر  في  الذكية  امنازل  نظام  تركيب  م 
وبكفاءة  جاحه  وأثبت  فلل  مجمع  من 
التي  امشابهة  اأنظمة  على  وتفوق  عالية 
نظامنا  تفوق  وقد  حكم.  كابات  تستخدم 
على غيره من حيث الكفاءة وقلة التكاليف، 
العائلة  متطلبات  ليطابق  مصمم  أنه  كما 
السعودية؛ أن نظام امنازل الذكية مكون 
وكهرباء  مياه  خزانات   ( مراقبة  نظام  من 
اخروج وحمايتها(، ونظام  أبواب  ومراقبة 
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حماية )حماية امنزل من السرقة (، ونظام 
الري(،  الستائر،  ،اإنارة،  )التكييف  حكم 

للمساكن. الكهربائي  الترشيد  ونظام 
وقد م  تركيب النظام في أحد البنوك الوطنية، 
فتم  والكهرباء؛  اماء  وزارة  إشراف  حت 
بحمد اه توفير أكثر من 45 % من استهاك 
اإقبال علي  اه  واحمد   ، السنوي  الكهرباء 
امنتج رائع من امجتمع خاصة أنه يصنع 

داخل أرض الوطن .

نجاح نظام الترشيد الكهربائي

وهل  فيها،  شاركت  التي  الفعاليات  ما 
حصلت على شهادات تقدير؟

العزيز  عبد  املك  مدينة  احتفال  فى  شاركت 
البترول  وزير  معالي  بحضور  للتصنيع، 
شهادة  على  حصلت  امعدنية.وقد  والثروة 
بعد  والكهرباء  اماء  وزارة  من  وتقدير  شكر 
أكثر  بتوفير  الكهربائي  الترشيد  نظام  جاح 
الكهربائية في  الطاقة  من ٤٥٪  من استهاك 
أحد البنوك الوطنية؛ حيث قامت الوزارة بعمل 
تركيب  وم  الوفرة،  حساب  دقيقة  حسابات 
عداد إلكتروني دقيق حساب الوفرة بدقة، وبعد 
التحكم  نظام  بنجاح  الوزارة  مهندسي  قناعة 

الذكي بالترشيد أصدروا لنا الشهادة بذلك.

الطاقة؛ وبالتالي جاء اختراعنا ليتحكم في 
السيطرة  في  كما جحنا  واإنارة،  التكييف 
على الهدر الناج عن سوء استخدام الطاقة 
فتطور النظام ليشمل الترشيد في استخدام 

الطاقة الكهربائية. 

أنظمة ذكية تخدم المجتمع

هناك  وهــل  للمستقبل؟  تطلعاتك  مــا 
ابتكارات أخرى تعتزمون إطاقها ؟

ذكية  أنظمة  ابتكار  للمستقبل،  تطلعاتي 
حكم  نظام  في  وأفكر  امجتمع.  خدم 
وامدارس  امساجد  في  يستخدم  ذكي 
الكهربائية  الطاقة  توفير  على  يساعد 
من  امنشأة  داخل  البيئة  كفاءة  ومراقبة 

جودة اإنارة والهواء.

كيف ترى اإبداع ؟
مع  وتنمو  تظهر  النفس  داخل  قوة  اإبداع 
ومكن   ، واأسرة  والتربية  احيطة  البيئة 
عند  اإبداعية  اموهبة  تنمية  لأسرة 
استشعارها بوجود موهبة في أحد أفرادها.

المخترعين  تواجه  التي  المعوقات  ما 
تـــــــرى دور  ــف  ــ ــيـ ــ وكـ عـــــــــام؟  بـــشـــكـــل 
في  والــخــاصــة  الرسمية  الــمــؤســســات 

رعاية الموهوبين؟ 
التي تواجه  أكثر امعوقات  التمويل من  ُيعد 
والبحث  التجارب  تتطلب  إذ  امخترعن؛ 
إجراء  ومعامل  كثيرة  أمواًا  والتطوير 
اأسرة  اكتشاف  عدم  ذلك،  التجارب.يلي 
أهملوا  اكتشفوها  وإذا  أفرادها  أحد  موهبة 
ترعى  الدولة   أن  اه  واحمد  تنميتها. 
اموهوبن وتوجد لهم امعامل عبر مؤسسات 

مثل بادر للتصنيع امتقدم. 

هل جاء اختراعك من إحساسك بمشكلة 
المواطن، أم جاء مصادفة بحثية؟

نظام  بوجود  منياتي  الفكرة،  بداية  كانت 
سفر  أثناء  السرقة  من  امنزل  يحمي  ذكي 
العائلة في فترة  اإجازات. وبعد جاحنا في 
نظام  وجود  أهمية  احظنا  الذكية،  امنازل 
ذكي يحافظ على استهاك الطاقة الكهربائية 
أيًضا، ويقلل الهدر الناج من سوء استعمال 

كان أسرتي تأثير على 
تكوين شخصيتي كمخترع؛ 

بالتحفيز على التفكير، 
وإيجاد حلول للمشكات 

79 - رواد اأعال - فراير - 282016





اقتحمنا  المجال التقني 
لقلة الشركات السعودية 
في هذا القطاع

المهندس عبد الله عسيري

ناجحة انطاقة 

رواد اأعمال
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في وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية 
جزءًا ا يتجزأ من حياة البشر حول العالم، 
بعدد يبلغ نحو  ملياري مستخدم، اتجه 
العمل  الــشــركــات فــي ســوق  مــن  كثيٌر 
تطبيقات  اســتــخــدام  إلـــى  الــســعــوديــة 
بــالــهــاتــف الـــجـــوال ذات طــابــع دعــائــي، 
التجارية  الــمــشــروعــات  أصــحــاب  خــاصــة 
في  والناشئة،  والمتوسطة  الصغيرة 
مقدمتها شركة »وقود التقنية«، التي 
الله  عبد  المهندس  نجاحها  وراء  يقف 
عسيري المتخصص في مجال تطبيقات 
عن  حــاورنــاه  والــذي  الذكية،  الهواتف 

أبرز مشروعاته، وأشياء أخرى... 

من هو عبد الله عسيري في سطور؟
مجال  في  متخصص  تقني  أعمال  مهندس 
تطبيقات الهواتف الذكية. أتواجد بنقطة التقاطع 
ما بن التقنية واأعمال؛ حيث أستغل دراستي 
في التقنية بربطها مع خبرتي في مجال إدارة 

اأعمال و إنشاء الشركات الناشئة.

حــدثــنــا عـــن شــركــتــك ، ومـــا دالــــة هــذا 
ااسم؟ 

جدة،  مقرها  سعودية  شركة  التقنية  وقود 
امواقع  وتصميم  تطوير  في  متخصصة 
الذكية  اأجهزة  تطبيقات  و  اإلكترونية 
على  وذلك  احكومية؛  واجهات  للشركات، 
الشركة  تأسست  محترف.  عمل  فريق  يد 
في نهاية 2013 على يد 3 مؤسسن هم عبد 
اه عسيري و محمد ملياني و قاسم باغر. 
»وقود«  إطاق  باعتبار  اخترنا امها،  وقد 
بأن  نؤمن  وحن  الطاقة،  يوِلد  ما  كل  على 
الطاقة في كثير  التي نقدمها ستولد  التقنية 

من الشركات و اأعمال.

ــاذا عــن الــتــمــويــل؟ وكــيــف واجــهــت  ومــ
مشكاته؟

أكبر  من  اعتقادي  في  التمويل  يظل 
امنطقة؛  في  اأعمال  ريادة  معضات 
تتصرف  التي  اجهات  وجود  لندرة  وذلك 
بطريقة  امال  برأس  لاستثمار  ميزانيتها 
جريئة. وقد واجهنا مشكلة بعدم ااعتماد 
 ٪  100 عاتقنا  على  فتحملنا  التمويل  على 
من  وظائفنا  تركنا  حيث  امخاطرة؛  من 
للعمل  وتفرغنا  الشركة،  في  اأول  يومنا 
ليل نهار حتى مكَنا بفضل اه عز وجل من 

تقوم أساسات الشركة.

لمواقع  تطبيًقا   45 مــن  أكثر  نــفــذتــم 
إلكترونية خال سنتين ، ماذا أضافت تلك 

التطبيقات للقطاع التقني؟ 
التفويج  تطبيق  مشروعاتنا،  أبرز  من 
أكثر  استخدمه  الذي  للحجاج  اإلكتروني 
من ألفي منظم من اجهات احكومية القائمة 
التطبيق على  تنظيم احج؛ حيث سهل  على 
يخص  فيما  بينهم  فيما  التواصل  امنظمن 
ذكية  بطريقة  مخيماتهم  من  احجاج  تفويج 
خاصية  استخدام  فتم  ودقيقة؛  وسهلة 

»وقود 
التقنية« ذاتية 
التمويل ..ولها 
استثمارات 
في مشروعات 
أخرى 

اإبداع 
ليس

 كافًيا لتحويل 
الفكرة إلى 
منتج فعلي 
على أرض 
الواقع

31 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com



احصول على امواقع اجغرافية في التطبيق 
النماذج  واستبدال  بدقة،  اأماكن  لتحديد 
الورقية بأخرى رقمية على التطبيق؛ لتكون 
أكثر  واإباغ  امعلومات  تبادل  عملية 
حن  التقنية  قوة  تظهر  وهنا  ودقة.  سرعة 
يتم تسخيرها بالشكل الصحيح؛ حيث وفر 
اجهات  على  وامال  واجهد  الوقت  التطبيق 

امنظمة وزاد من دقة امعلومات امدونة.
محادثة  نظام  أيًضا،  مشروعاتنا  ومن 
إحدى   )Whatsapp( غرار  على  متكامل 
بحيث  موظفيها،  بن  استخدامه  اجهات 
يكون أكثر ماءمة لاستخدام امهني،  يقدم 
عملنا  كما  امعلومات،  أمن  مقاييس  أعلى 
أيًضا على شبكة تواصل اجتماعية داخلية 
مشابه  مط  على  اجهات  بإحدى  خاصة 

.Linkedld للتطبيق امشهور
أما عن اإضافة على القطاع التقني احلي، 
ناحيتن:  من  مباشرة  غير  بصورة  فكانت 
الصناعات  توطن  في  اإسهام  هي  اأولى 
التقنية؛ أن قيامنا بالعديد من امشروعات 
التقنية عالية امستوى أعطى انطباًعا متاًزا 
في  تقدمه  السعودية  للشركات  مكن  عما 
ترسية  زيادة فرص  وبالتالي  امجال؛   هذا 
امشروعات على الشركات السعودية التقنية. 
أما الناحية الثانية فهي تأهيل الكوادر الوطنية 
للعمل على إنتاج و صناعة امشروعات تقنية 
أو  بامنطقة  بيعها  وإعادة  شرائها  من  بدًا 
في  فقط؛ حيث متلك  القيام على صيانتها 
شركتنا مواهب تقوم بالعمل على تطوير هذه 

التقنيات ؛ما ينتج كوادر وطنية بخبرة تقنية 
ميزة في هذه امجاات احديثة.

وما مزايا التطبيق على الهاتف الذكي 
بصورة عامة؟

من أهم مزايا وجود تطبيق للهواتف الذكية 
العامة  تعزيز  التجاري،  خاص مشروعك 
الذهنية  الصورة  أو  مشروعك  التجارية 
منتجك.  أو  شركتك  عن  امستهلك  لدى 
الوقت احالي، رما يعطي عدم وجود  وفي 
تطبيق للهواتف الذكية منتجك أو مشروعك 
بتطوير  اهتمامك  بعدم  للمستخدم  صورة 
منتجك أو مشروعك ليتوافق مع ااجاهات 
احديثة؛ وهو ما قد يكون له تأثير سلبي غير 

مباشر على مستقبل مشروعك أو منتجك.
هـــل واجـــهـــت يـــوًمـــا احـــتـــمـــال تــوقــف 
ومــا  معينة؟  مشكلة  بسبب  مــشــروع 

رؤيتكم لارتقاء بهذا المجال؟
لتوقف  احتمالية  أي  اه  بفضل  نواجه  لم 
عوامل  أهم  جيًدا  درسنا  أننا  امشروع؛ 
فتاشيناها،  الناشئة،  امشروعات  توقف 

وفي مقدمتها مشكات التمويل.
الشركة  مؤسسي  أحد  بالفعل  واجه  وقد  
الواعد  لتوقف مشروعه  أدت  مشكلة مويل 
»وقود  إطاق  قبل  أسسه  قد  كان  الذي 
اجتماع،  أول  في  قررنا  لذلك،  التقنية«. 
بناء شركتنا بطريقة جعلها في غير حاجة 
استثمار  من  خارجي  مويل  مصدر  أي 
التقنية«  »وقود  بأن  نفخر  واآن  غيره.  أو 
ذاتية التمويل ،بل وبدأت في ااستثمار في 

مشروعات أخرى صغيرة.

التقنية   ــلــمــشــروعــات  ل تــقــيــيــمــك   ــا  مـ
الريادية  بالمملكة،وهل قطاع ااتصاات 
محفز  بالمملكة  المعلومات  وتقنية 

لتنفيذ مشروعات نوعية ؟
فرواد  بامملكة،  واعدة  مشروعات  هناك 
لرما  و  عاٍل.  إبداعي  حس  لديهم  اأعمال 
دعمهم  م  لو  وضوًحا  أكثر  النتائج  كانت 
لتحويل  كافًيا  اإبداع  ليس  إذ  أكبر؛  بشكل 
و منافس على  إلى منتج فعلي قوي  الفكرة 

أرض الواقع.
امعلومات  وتقنية  ااتصاات  قطاع  وُيعد 
محفًزا بشكل كبير للدخول فيه، اسيما في 
التطبيقات؛  في مجال  ،وخاصة  الوقت  هذا 
السوق  حجم  أولها  أسباب:  لعدة  وذلك 
الكبير، في وقت مثل فيه مستخدمو الهواتف 
امملكة،  سكان  تعداد  من   ٪  85 الذكية 
 18 لنحو  اإنترنت  مستخدمي  عدد  ويصل 

مليون مستخدم. 
هذه اأرقام تعني أن السوق بالفعل ضخم 
عدد  زاد  بلغ  حيث  متواصل؛  مو  وذو 
بنسبة   بامملكة  اإنترنت  مع  امتعاملن 
قلة  ، عاوة على  العام اماضي  ٪ عن   25

كبيرة  شعبية  لها  التي  احلية  التطبيقات 
)أكثر عشرة تطبيقات مستخدمة في هواتف 
و  (؛  أجنبية  هي  السعودين  امستخدمن 
في  احلية  امنافسة  تكون  تكاد  بالتالي 

معظم التصنيفات معدومة.  
وأيًضا،  ا ننسى توجه امملكة إلى ااقتصاد 
فيه  امعلومات  تقنية  ُتعتبر  والذي  امعرفي 

أبرز 
 مشروعاتنا 
تطبيق ساعد 
على  التفويج 
اإلكتروني 
للحجاج
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التي  العوامل  كأهم  الرئيس،  العصب  هي 
محفًزا  اآن  القطاع  هذا  في  الدخول  جعل 

للمستثمرين ورواد اأعمال.

لـــمـــاذا دخــلــت هـــذا الــمــجــال رغـــم قلة 
الشركات السعودية العاملة فيه؟ 

بأن  اعتقادنا  أهمها  عديدة  أسباب  هناك 
بالنسبة  للتحسن  كبير  مجاًا  هناك 
الشركات،  قبل  من  امقدمة  للخدمات 
جودة  ناحية  من  خارجية  أو  محلية  سواء 
ااستخدام،   وسهولة  والتصميم  التطوير 
وبالتالي  امجال؛  لهذا  امشرق  وامستقبل 
الشركات  ،وقلة  أعلى  النجاح  فرص 
متازة  فرصة  هناك  وبالتالي  السعودية؛ 

للدخول في هذه السوق.

ــل واجــهــتــك مــعــوقــات فـــي هــذا  وهــ
المجال ؟

امواهب  إيجاد  في  امعوقات  أكبر  مثلت 
حداثة  أن  امجال؛  هذا  في  امتخصصة 
قليل جًدا؛  امواهب  امجال جعل عدد هذه 
الكبرى  الشركات  إقبال  يكون  وبالتالي 
ناشئة،  كشركة  وحن  عالًيا.  عليهم 
بتقدم  الكبرى  الشركات  انستطيع مقارعة 
هذه  كان خطي  لذا  منافسة؛  مادية  حوافز 
فقضينا  الصعوبة؛  غاية  في  أمر  العقبة 
وقًتا طويًا في البحث عن امواهب امتميزة 
على  ناشئة  شركة  في  الفارق  تصنع  التي 

احفزات امادية في الشركات الضخمة.

اإلــكــتــرونــيــة  لــلــتــجــارة  مــواقــع  تصميم 
طلبات  عــدد  فما   ، خدماتكم  مــن  جــزء 

التي  والخاصة  الحكومية  المؤسسات 
طلبت تصميم مواقع لها؟

متوقع   وهذا شيء  في مو،  عاٍل   الطلب 
عبر  امتسوقن  عدد  خطي  ظل  في 
بالسعودية  اإلكترونية  التجارة  مواقع 
مستمرة. زيادة  شخص،وفي  ماين   8

التجارة  مواقع  طلبات  عدد  بلغ  وقد 
طلًبا    20 وقود   شركة  من  اإلكترونية 

في العام اماضي.  

كيف يمكن لرواد اأعمال ااستفادة من 
تطبيقات اأجهزة الذكية في اأنشطة 

التسويقية لشركاتهم؟
تعتمد اإجابة على نشاط الشركة، فهناك 
التطبيق؛  عبر  لها  التسويق  يسهل  أنشطة 
أنشطة  إلكتروني  متجر  تطبيق  عمل  مثل 
مواعيد  حجز  تطبيق  عمل  أو  السلع،  بيع 
العميل  ربط  تطبيق  عمل  أو  للعيادات، 
سيارات  للشركات  بالنسبة  اخدمة  مقدم 
إلى  حتاج  أنشطة  أيًضا  وهناك  اأجرة. 
التطبيق  جعل  طريقة  إيجاد  في  إبداع 
امثال؛  سبيل  فعلى  أعمالها.  يسوق 
السيارات  وشركات  امتاحف  تستطيع 
التسويق لنفسها بعمل تطبيق يعمل بتقنية  
Augmented Reality أو الواقع امضاف؛ 

خاصة  معلومات  إظهار  طريق  عن  وذلك 
التطبيق  تشغيل  عند  مثًا  أثرية  قطعة  عن 
تشغيل  أو  اأثرية،  القطعة  أمام  ووضعه 
بوضع  سيارة  عن  التطبيق  في  فيديو 

السيارة.  أمام  الهاتف 
وأيًضا، تستطيع شركات الطيران استخدام 
Virtual Reality؛  اافتراضي  الواقع  تقنية  

بتواجده  اإحساس  من  امستخدم  لتمكن 
في درجة رجال اأعمال على من طائراتهم 

وهو منزله.
اأعمال  رواد  على  ينبغي  نقطة  وهنالك 
أو  التسويق  أن  إليها،وهي  اانتباه 
الذكية ليس  التوسع عبر تطبيقات اأجهزة 
دائًما، فاأمر  بالضرورة هو احل اأفضل 
يعتمد بشكل كلي على استراتيجية الشركة 
العائد  يكون  فقد  ومجالها،  وتوجهها 
ضعيًفا  للشركة  تطبيق  لعمل  ااستثماري 
استراتيجية  وفق  التطبيق  عمل  يتم  لم  إذا 

مرسومة للوصول أهداف محددة.

ــزة الــمــحــمــولــة  ــهـ ــأجـ وهـــــل يــمــكــن لـ
التجارة  نمو  فــي  إيجابًيا  المساهمة 

اإلكترونية بالمملكة؟
مبيعات  من   ٪  50 من  أكثر  أن  ؛  تأكيد  بكل 
التجارة اإلكترونية في السعودية تتم من خال 
من  إذ  تزايد؛  في  والنسبة  الذكية،  الهواتف 
امتوقع وصولها إلى 70 ٪ في العامن القادمن.

50 ٪ من 
مبيعات التجارة 
اإلكترونية 
بالمملكة من 
خال الهواتف 
الذكية
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الموهوبة مروة عبيد:

دخلت ريادة 
اأعمال بصنع 
مشغوات 
يدوية مبتكرة 
في المرحلة 
الثانوية

لم أستسلم 
لعائلتي 
ومارست العمل 
التجاري بنجاح

ناجحة انطاقة 

هن واأعمال

الــريــادي:  الــوســط  فــي  عليها   يطلقون 
الموهوبة،وبيت اإبداع واابتكار ، وألقاًبا 
أخرى حصدتها  مستشارة اإبداع والتطوير 
بالمملكة  ــال  ــمــ اأعــ وريـــــــادة  اإداري 
ريادة  عالم  في  انطاقها  منذ  والخليج، 
اأعمال عندما كانت على عتبات المرحلة 

الثانوية في صيف 1988م .
ــروة عــبــيــد طريقها  الــدكــتــورة مــ شــقــت 
المشغوات  بعض  ببيع  العالم  هذا  نحو 
28 عاًما,  ابتكرتها سًرا قبل  التي  اليدوية 
من  فتاة  على  العار  من  كــان  وقــت  في 
وخاصة  بالتجارة،  العمل  مرموقة،  عائلة 
في تلك السن الصغيرة. ورغم ماواجهها 
في  نجحت  ،لكنها  مجتمعية  قيود  مــن 
ــركـــة »كـــمـــت«..كـــيـــف كــانــت  تــأســيــس شـ
مواجهة  فــي  نجحت  وكــيــف  مسيرتها، 

التحديات ؟ اإجابة في هذا الحوار.
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من مروةعبيد في سطور؟
اإداري  التطوير  و  اابتكار  مستشارة   -
كل  في  مؤسسة  وشريكة  اأعمال  وريادة 
وااستشارات«  اإبداعية  لإدارة  »كمت  من 
بجدة، وشركة »محرك اابتكار« لاستشارات 

اإدارية بتركيا.
- مدربة معتمدة في التصميم اابتكاري من 

شركة EP و IDEO في كندا. 
اأعمال  ريادة  برنامج  تطوير  - مستشارة 
اانسيابية بحاضنة قطر لأعمال وموجهة 

)coach( للمشروعات الريادية الشبابية.
بامركز  والتطوير  التدريب  مستشارة   -

. )IMC( الطبي الدولي بجدة
اأعمال  ريادة  برامج  تطوير  مستشارة   -
 )coach( وموجهة  القرى  أم  بجامعة 

للمشروعات الريادية الشبابية.
في  عمل  ورش  ومقدمة  برامج  مصممة   -

مجال اابتكار والقيادة وفرق العمل. 

كيف كانت بداياتك في عالم اأعمال ؟ 
كانت بدايتي عام 1988 في امرحلة الثانوية، 
حينما قررت ابتكار بعض امشغوات اليدوية 
امبتكرة وبيعها سًرا بواسطة إحدى زمياتي؛ 
أنه كان من العار في ذلك الوقت على فتاة 
من عائلة مرموقة العمل بالتجارة، وخاصة 
مشغواتي  اقت  الصغيرة.  السن  تلك  في 
إلى  الطلبات  حجم  فاضطرني  كبيًرا  رواًجا 
وحينما  عملي.  فريق  إلى  فردين  إضافة 
انكشف أمرى، رفض أهلي فكرة عملي السري 
من  دراستي،بالرغم  في  بالتركيز  وطالبوني 

أنني كنت من اأوائل حينذاك.

وهل استسلمِت؟
1990 وعند  بالطبع، لم أستسلم، ففي عام 
دخولي اجامعة، اجهت إلى اأعمال الفنية 
ذات  الزجاجية  األواح  بتصنيع  وقمت 
اخط  فن  باستخدام  اإسامية  الزخارف 
سًرا  ببيعها  قمت  الثانية  العربي.وللمرة 
وعند زيادة الطلب عليها، فكرت أنا وزميلة 
م  لكن   ، صغيرة  شركة  تأسيس  في  لي 
التوقف  اأهل على  أخرى من  مرة  إرغامي 
عن العمل التجاري؛ أن ذلك كان مرفوًضا 

في الوسط ااجتماعي الذي أنتمي إليه.

لم أتنازل عن حلمي

وكيف كان تصرفك؟
وفي عام 1992، أسس والدى مركًزا طبًيا، 
حلمي  عن  أتنازل  لم  أنني  يعلم  يكن  ولم 
دخلت  قد  وأنني  جارية،  شركة  إنشاء  في 
بالفعل كشريك مؤسس لشركة متخصصة 

في جارة وتوزيع امستلزمات الطبية. ولكن 
امفروضة على  والقيود  اخبرة  لنقص  نظًرا 
احظ؛  يحالفنا  لم  امجال  هذا  في  امرأة 
فكانت ثالث جارب الفشل التي مررت بها. 

في  اجامعة  من  خرجت   1994 عام  وفي 
بالواقع  أصطدم  اأعمال  إدارة  خصص 
احر  التجاري  العمل  من  امرأة  يحرم  الذي 
حينئذ ؛ فكان خياري الوحيد هو العمل في 
عائلتي.  إليه  تنتمي  الذي  الصحي  القطاع 
وبناًء عليه، حصلت على ماجيستير الصحة 
العامة خصص إدارة امستشفيات؛ فعملت 
التخطيط  في  واسيما  التخصص،  هذا  في 
ااسترتيجي حتى عام 2004. وعندها قررت 
التوجه للعمل احر كمستشار للتطوير اإداري 
لبعض اجهات الصحية والبنكية؛ أنهما فقط 

القطاعان امتاحان أمامي وقتئٍذ كامرأة.
في  امرأة  دور  تزايد  حينما   ،2010 عام  حتى 
فاطمة  شريكتى  مع  قررت  التجاري،  العمل 
اإدراة  مجال  في  أول شركة  تأسيس  مصلي 

شاركت في تصميم وتنفيذ برامج ريادة أعمال 
تابعة لجامعة أم القرى
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والتي  »كمت«  باسم  وااستشارات  اإبداعية 
والقطاع  التجاري  للقطاع  خدماتها  توجه 
من  العديد  قدمت  سواء.  حد  على  الصحي 
ااستشارات وعقدت ورش عمل متخصصة في 
امجال اإداري ومجال اابتكار، بعدما حصلنا 
على شهادة معتمدة في ذلك التخصص. وكان 
لنا دور بفضل اه، ثم أسامة نتو في امشاركة 
في تصميم وتنفيذ بعض برامج ريادة اأعمال 

التابعة جامعة أم القرى. 
من  مجموعة  مع  أسست   ،2014 عام  وفي 
والكويت  ومصر  السعودية  من  الشركاء 
امنيعي،  هاني  امهندس  رأسهم  وعلى 
شركة »محرك اابتكار« لتقدم ااستشارات 
والبرامج التدريبية في مجاات اابتكار وريادة 
اأعمال والقيادة. وقد عانت هذه الشركة من 
بعض مشكات التسجيل والتأسيس في الوطن 
العربي؛ حتى م إشهارها مؤخًرا في تركيا، 
مجال  في  مشروعات  مجموعة  تنفيذ  بعد 
الناشئة،  للشركات  اأعمال  وريادة  اابتكار 
للقطاع  تطويرية  وبرامج  استشارات  وتقدم 

اخدمي في كل من الكويت وقطر والبحرين.  
وفي عام 2015، شاركت في تأسيس شركة 
فرعية متخصصة في تقدم احلول اابتكارية 
في القطاع الصحي في دبي، تابعة للشركة 
اأم »إيديوميد« امتخصصة في إدارة وتقدم 

اخدمات الصحية في دولة اإمارات. 

متعددة النشاطات

رائدة أعمال ، استشارية، كاتبة، مصممة 
برامج ، ابتكار وتطوير إداري، أين تجدين 

نفسك ولماذا؟ وهل أثرت تلك اأنشطة 
في شخصيتك الريادية؟

أجد نفسي في كل ما يتعلق بتصميم وتنفيذ 
ريادة  مجال  في  واسيما  اابتكار،  برامج 
 coaching( اأعمال والقيام بعملية التوجيه
الوطن  في  اأعمال  لشباب   )& mentoring

العربي. إنني أؤمن بضرورة تفعيل ما يسمي 
بالتصميم اابتكاري أو اابتكار امبني على 
اأعمال  رائد  مِكن  أنه  اإنسان؛  حاجات 
من اخروج مشروعات جارية مبتكرة يوجد 
من  يزيد  ما  السوق؛  في  فعلي  طلب  عليها 

جدواها التسويقية وامالية على حد سواء. 
وعليه، فإن أهمية تطبيق اابتكار امبني على 
حاجات اإنسان ا تقتصر فقط على قطاع 
الشركات  إلى  وإما متد  الناشئة  الشركات 
وامنظمات بكل أنواعها، سواء كانت ربحية 
أو غير ربحية؛ أن اابتكار أصبح ضرورة 
ملحة؛ لضمان ااستدامة في السوق في ظل 
التنافسية و التغيرات ااقتصادية امتاحقة. 
لذا، كان لنا دور في تقدم ااستشارات لتلك 

القطاعات أيًضا. 
كاتبة  نفسي  أعتبر  فا  كاتبة،  كوني  أما عن 
محترفة، بل هواية أمارسها من عمر 12 سنة. 
وأغلب ما يخطه قلمي هو عن احياة ااجتماعية 

وفنون العاقات وبعض اأمور الفلسفية. 

مؤسسات داعمة لإبداع

هــل لــديــنــا مــؤســســات داعــمــة لــإبــداع 
بالمملكة؟ 

تدعم  عديدة  مؤسسات  بامملكة  يوجد 
دعم  »صندوق  منها  امبتكرين،  و  امبدعن 
اابتكار« التابع جامعة املك عبد اه، وبرنامج 
»موهبة« التابع مدينة املك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، وشركة »وادى مكة للتقنية«، ونادي 
القرى  أم  اأعمال بجامعات  وريادة  اابتكار 

وجازان واأميرة نورا وغيرها.

ــا الــمــعــوقــات الــتــي تــحــد مــن دعــم  ومـ
المبدعين؟

تتمثل أكثر امعوقات لدعم امبدعن في ضعف 
مجهزة  ابتكار  معامل  توافر  وعدم  التمويل 
وتعقيدها  اإجراءات  بطء  وكذلك  كافية، 
لتأهيل  ماسة  حاجة  هناك  وكذلك  أحيانا. 

القيام  على  القادرة  الريادية  الكوادر  وتوفير 
بعملية التوجيه و امتابعة للمشاريع اابتكارية. 
دعم  في  قصور  وجود  نغفل  ا  كذلك،  و 
اابتكار في امؤسسات التعليمية كامدارس 
وبعض اجامعات. وا أعنى بذلك ضرورة 
احال  يصل  ا  لكي  لابتكار  مناهج  وجود 
من  ومذاكرتها  حفظها  يتم  مادة  لكونه  به 
أجل دخول ااختبار وحسب، بل أعني هنا 
مجموعة من برامج التدريب العملي التطبيقي 
في عمر  اأولى  الدراسية  امراحل  تبدأ من 
باإضافة  اابتكاري،  الفكر  لتنمية  الطفل؛ 
إلى العمل على تطوير امناهج التعليمية لكي 

تدرس بطرق مبتكرة. 

القيادة بتحليل  نتائج تحليل دائرة  تقول 
ــعــاون  ــت ــتـــثـــمـــارات فـــي مــجــلــس ال ااسـ
الخليجي أن المؤسسات في المنطقة 
العالمية  القياسية  المعايير  تواكب  ا 

لتدريب رواد اأعمال، مارأيك؟
هناك بعض القصور في برامج تدريب رواد 
لوجود  وذلك  اخليج؛  منطقة  في  اأعمال 
خلط كبير بن التدريب اإداري أو الريادي، 
البشرية.  التنمية  بتدريب  يعرف  ما  وبن 
القياسية  امعايير  ماهي  هو:  والسؤال 
الدراسة؟  تلك  إليها  استندت  التي  العامية 
وهل هذه امعايير مناسبة لبيئة السوق في 

منطقة اخليج العربي؟ 
رغم  القصور،  ذلك  إنكار  بالفعل  مكن  ا 
وتأهيل  لدعم  موجهة  تدريبية  برامج  وجود 
مقارنة  بجودتها  تتميز  والتى  اأعمال  رواد 
حاجة  على  بناًء  مصممة  لكونها  مثياتها؛ 
السوق، ويدخل اابتكار كجزء أساسي منها، 
واسيما اابتكار امبني على حاجات اإنسان.

كلمة اخيرة؟
أماؤهم  تتوج  فيه شبابنا  أجد  بيوم  أحلم 
مثل بيل جيتس وستيف جوبز، ليس أنهم 
لديهم  أن  بل  فحسب،  ماين  أصحاب 
وخدم  تسويقي  رواج  لها  متميزة  ابتكارات 

مجتمعاتهم بصورة إيجابية. 
استغنت  وقد  بادنا  فيه  نرى  بيوم  أحلم 
بعوائد  لتستبدله  اأسود  الذهب  عوائد  عن 
امشروعات الريادية التجارية امبتكرة التي 

قامت على سواعد أبناء الوطن.  
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ناجحة انطاقة 

هن واأعمال

اأطفال 
مهمشون من 
حيث التطوير  
بالمملكة

“وايز جونيور” 
برنامج يعمل 
كمنهج حياة 
للطفل
حوار: محمد فتحي

ــمــة بـــذاتـــهـــا لها  ــطــفــل شــخــصــيــة قــائ ال
مــشــاعــرهــا وتــصــوراتــهــا وآراؤهـــــا ولكي 
ــد مـــن سبر  ــ ــتــعــامــل مــعــهــا اب نــحــســن ال
أغوارها والدخول إلى عالمها مع مراعاة 

طبيعته النفسية والعقلية، وبالرغم من 
مسئولية اأسرة، والجهات المعنية على 
اكتشاف وتنمية المواهب اإبداعية عند 
صاحبة  الفتاح؛  عبد  وئــام  أن  إا  الطفل، 
مشروع »وايز جونيور«،  والناشطة في 
مجال تنمية الذات لأطفال، ترى أن هناك  
تهميًشا لهذه الفئة العمرية بالمملكة، 
وأنـــهـــم مـــازالـــوا يــفــتــقــدون مـــن يرسم 
عالم  من  البيضاء  الصفحة  تلك  ويشّكل 

الطفولة لصناعة رائد أعمال.
في هــذا الــحــوار، تعرفنا وئــام من هو 
الـــمـــوهـــوب، وكــيــف نكتشف  الــشــخــص 
ــال،  ــفــ ــــمــــواهــــب عـــنـــد اأطــ ــى ال ــرعــ ــ ون
وتنمية  لتطوير  مشروعها  وماجدوى 

الموهبة لدى اأطفال..

من هي وئام بخيت في سطور؟
وئام عبدالفتاح بخيت مواليد ٨٤ م، ماجستير 
جاسكو  جامعة  من  دولية  أعمال  إدارة 
وئامز  ماركتي  صاحبة  كاليدونيان/بريطانيا؛ 

)ماركة أزياء( وايز جونيور )برنامج أطفال(.
م إطاق وئامز من بريطانيا، وعن طريقها دخلنا 
امجات  و  الفعاليات  و  البريطانية  اأسواق 
البريطانية؛ حيث مقرها بريطانيا، وبإيٍد عاملة 
بريطانية؛ وذلك بسبب عدة صعوبات واجهتني 

في تسجيل اماركة في امملكة.
أطفال  لوايز جونيور؛ فهو برنامج  وبالنسبة 
كافة  يشمل  للطفل،  حياة  كمنهج  يعمل 

اجوانب امتعلقة ببناء الشخصية السليمة في 
أطر دينية و تربوية و ُخُلقية، مع التركيز على 

القيم و الوعي امستدام.
تغطي  والتي  جونيور-  وايز  مناهج  وحث 
 - سنة   18 إلى   2 من  العمرية  الشريحة 
بالدرجة  حكماء  يكونوا  أن  على  اأطفال 

اأولى مقارنة بغيرهم.

 ، مــن إدارة اأعــمــال لــتــدريــب اأطــفــال 
هذه  لوضع  نتاج  التوجه  هــذا  ســر  هــل 

الشريحة في المجتمع السعودي؟
أوًا توجهي لأطفال يرجع إلى فجوة وجدتها 
هذه  بتهميش  تتعلق  السعودي  امجتمع  في 
الفئة العمرية في برامج تطوير الذات، وحيث 
إنني رائدة أعمال فعملي هو سد الفجوات ما 
اأطفال  على  بالنفع  ويعود  امجتمع،  يخدم 

بعيًدا عن التكرار والتقليد.

عملية  ــراء  ــ إثـ فـــي  الــفــنــون  دور  رغـــم 
ااتــصــال لــدى اأطــفــال، لكن الــمــدارس 
بالمملكة اتوفر تلك اأنشطة، فما تأثير 
ذلك على اأطفال ؟ وما دوركــم إثراء 

هذا الجانب؟ 
في  إيجابًيا  دوًرا  للفنون  أن  فيه  اشك  ما 
بناء شخصية الطفل، من حيث تفريغ الطاقات 
عن  يستمتع  هواية  إلى  وحويلها  السلبية 
إلى  الهواية  تتحول هذه  وقد  الطفل،  طريقها 

مصدر رزق في امستقبل.
بعمل  نقوم  جونيور  وايز  في  بدورنا  وحن 
ورش عمل عن الدراما امسرحية كأحد أنواع 
وعي  هناك  يزال  ا  لكن  امهمشة،  الفنون 
من  بالفنون  امتعلقة  الورش  بشأن  ناقص 

جانب اأهل.

ــع قــيــم وثــمــانــيــة مــنــاهــج  ــ أربـ
متعمقة

جونيور«  »وايـــز  مشروعك  عــن  حدثينا 
وأهدافه، ومدى اإقبال عليه؟

سنوات،   3 قبل  كفكرة  بدأ  جونيور«،  »وايز 
وقبل دراستي للماجستير، ثم تشكلت صورته 

وئام بخيت:
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وبعد  اماجستير،  من  انتهائي  بعد  النهائية 
اخارج.  امماثلة في  أن درست امشروعات 
أربع قيم هي: اأخاق  البرنامج على  يرتكز 
وامسؤولية.  والوعي،  واحكمة،  واآداب، 
ويقدم مانية مناهج متعمقة و متفرعة وهي: 
خلق و آداب، ووعي و مشاعر، واعتقادات، 
وجاح  ورياضة،  وصحة  اجتماعية،  وحياة 
و مهارات، وإتيكيت ولباقة، وأخيًرا هوايات. 

البعض  بعضها  مع  امناهج  جميع  وتعمل 
عن  منهج  يستغنى  فا  واحدة  كمنظومة 
اآخر؛ لتشمل بذلك اإنسان من كل جانب: 

الروح و القلب والعقل واجسد.
في:  عامة  بصفة  البرنامج  أهداف  وتتمثل  
وامدرسة  البيت  في  اأخاقيات  غرس 
وكل  وفي  والسوق،  امستشفى  و  والشارع 
مكان يتواجد فيه الطفل، مع رفع الوعي بن 

امستقبلية. و  اليومية  اأمور  في  اأطفال 
ويعيد  جديدة،  مفاهيم  البرنامج  ويغرس 
امهارات  وينمي  خاطئة،  مفاهيم  صياغة 
بعد  فيما  لتصبح  السلوكيات؛  و  والقيم 
حيث  من  بالذات  اإمان  يقوي  عادات،كما 
استطاعة توليد أفكار مبتكرة من احتمل أن 
العميق  التغيير، والصبر والتفكير  إلى  تؤدي 
على  القدرة  مع   ، بحكمة  القرارات  اخاذ  و 

للفنون دور إيجابي في بناء 
شخصية الطفل اتوفره المدارس
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التعامل مع امشكات بفطنة وانفتاح.
يقبل على وايز جونيور، شريحة من الطبقة 
امتعلمة الواعية، والتي توقن أن الطفل يحتاج 
بل  البالغ،  مثل  مثله  ذات  تطوير  برامج  إلى 
وأكثر  أكبر  اأطفال  لدى  ااحتياج  يكون  قد 
يدور  ما  بكل  سريًعا  تتأثر  التي  لطبيعتهم 

حولهم ولتقليدهم من هم أكبر منهم سًنا.

حاجة  أكثر  هم  النزاع  بمناطق  اأطفال 
لنقل  خطة  لك  هل  البرامج،  هذه  لمثل 
التجربة لتلك البقاع من العالم كأفريقيا 

مثًا لدمجهم بالمجتمع؟
اأطفال من الفئات امهمشة في امجتمع هم 
الذات؛  وتطوير  تربية  لبرامج  احتياًجا  أكثر 
مقارنة  جًدا  صعبة  بظروف  مروا  لكونهم 
بغيرهم. وهؤاء غالًبا ما يكون لديهم عزمة 
قوية على تغيير أنفسهم ، كما يكون لديهم 

جاوب جاه التحسن. 
امناطق  بعض  على  البرنامج  تطبيق  م 
لم  لكن  اأيتام،  دور  بعض  وفي  الفقيرة 
أنه  إا  النزاع؛  يتم تطبيقه بعد على مناطق 
سيضم  حيث  امستقبلية؛  اخطة  ضمن 
امهمشة  الفئات  أطفاًا من جميع  البرنامج 
مع  بالتعاون  تعالى،  اه  بأمر  وامتضررة 

رجال و سيدات أعمال وجمعيات خيرية.

الذات اإيجابية لدى اأطفال
اإيجابية  الـــذات  مفهوم  ننمي  كيف 
ــى بر  ــ ــدى اأطـــفـــال حــتــى يــصــلــوا إل ــ ل
الطفل  شخصية  تتميز  وبماذا  اأمــان؟ 

الذي يتمتع بذلك؟
مفهوم الذات اإيجابية لدى الطفل تبدأ من 

كالبذرة  الطفل  أن  الوادة؛  ومنذ  البيت 
هذا  غرس  ويتم  ستثمر.  رعيتها  كيفما 
أول  فهو  أوًا  اأمان  طريق  عن  امفهوم 
ماسلو  هرم  على  بناًء  اإنسانية  احاجات 

لاحتياجات اإنسانية .

، هل يحظى  بأوروبا  من خال دراستك 
يحظى  التي  بالرعاية  العربي  الطفل 

بها نظراؤه في الدول الغربية ؟
لكن  بالرعاية،  العربي  الطفل  يحظى  نعم 
الصحيحة؟  الرعاية  هي  هل  هو:  السؤال 

ليس ماًما.
هي  الرعاية  أن  واأمهات  اآباء  معظم  يعتقد 
توفير احاجات اأساسية كاأكل والشرب، لكن 

يغيب عنهم احاجة لتطوير الذات لدى الطفل.

 تلبية احتياجات المجتمع
وعام  المناهج؟  بتصميم  قمِت  كيف 

تعتمد؟
قائم  البرنامج  أن  إلى  وأشرت  سبق  كما 
طريق  عن  امجتمع  في  فجوة  تغطية  على 
البحث عن احتياجات هذا امجتمع، ثم قمنا 
بدراسات وأبحاث مكثفة في جميع جوانب 
ااحتياج ، تضمنت دراسة حاات متنوعة، 
التحادث، مذلك  إلى مجموعات  باإضافة 
قمنا بتصميم امناهج ما يتناسب مع حاجة 
امجتمع. حن نعتمد الدراسة البحثية كجزء 

ا يتجزأ من العملية التطويرية للبرنامج.

مجال  كثيرون  دخل  اأخيرة،  اآونــة  في 
المعايير  فما  لأطفال،  البشرية  التنمية 
الوجب توفرها في المدرب لهذه الفئة؟ 
الكثرة ا تعني اجودة. وامعايير اأساسية 
العلم  وتعني  السليمة،  امرجعية  هي 
الوضوح والبساطة. إن  وامعرفة، ثم يأتي 
الطفل لن يفهم ماتقول، مالم يتسم امفهوم 
وااختصار،  بالبساطة  إيصاله  امراد 
باإضافة إلى امرح امباح. وا يخفى على 
إيصال  السليمة  التدريب  أدوات  أن  أحد 
مثيل  و  والفيديوهات  كالصور  امعلومة- 
اأدوار و التطبيق العملي-  ركيزة لنجاح و 

اكتمال العملية التدريبية.
امدرب  بن  العاقة  تكون  أن  يجب  كذلك، 
الورش  بانتهاء  تنتهي  ا  مستمرة  والطفل 
البرامج  سياسة  اعتماد  يجب  كما  التدريبية، 
التدريبية الطويلة اأمد مع اأطفال للتأكد من أن 
اأهداف حققت بعناية؛ أن الهدف اأساسي 

هنا ليس سرعة الربح، بل النتيجة النهائية.

ما العقبات التي واجهتك؟
للبرنامج،  مقر  إيجاد  السهل  من  يكن  لم 
امتخصصن  امدربن  قلة  إلى  باإضافة 

امتمرسن في هذه الفئة العمرية.

كيف تري مشروعك بعد سنوات من اآن؟
ماركة عامية لها فروع دولية، حمل منتجات 
وأدوات تدريبية ومدربن على مستوى عامي. 

نستهدف بعض المناطق الفقيرة 
ودور اأيتام

األعال. ريادة  مجتمع  تعزيز 
الحر. العمل  ثقافة  نرش 

املعريف. االقتصاد  محتوى  إثراء 
عرض ماذج ريادية جيدة.

تبادل الخربات والتجارب يف ريادة األعال.
األعال. ريادة  نحو  الشباب  توجيه 

تشجيع وسائل  اإلعالم  لعمل  برامج 
الحر. العمل  ثقافة  لنرش  متخصصة 

ومعرفية  جادة  مبادرة  املقهى  يصبح  أن 
وفق  اململكة  يف  واالبتكار  اإلبداع  ملجتمعات 

تطرح  التي  واملوضوعات  الربامج  ونوعية  جودة 
تطلعات ترىض  احرتافية  وبطريقة  فيه 

 زوار وضيوف املقهى .

اأهداف 

الرؤية

الرعاة اإعامين 
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»المبدع هو من يأتي بشئ غير مسبوق؛ فكرة، اختراع، طريقة، قصيدة، آلة، صورة، رسم، وغير ذلك من أمور يصعب حصرها.وقد 
يكون المبدع ذكًرا أو أنثى، طفًا أو شاًبا أو كهًا، صحيًحا أو مريًضا؛ فكما يقول المثل الشهير« الحاجة أم ااختراع«.. نطوف بك عزيزي 

القارئ في كل بساتين اإبداع؛ لنلتقط لك زهرة من كل فٍن،تشم عطرها ؛ لعلها تكون لك ملهمة على طريق المبدعين«.

بهدف الترويج السياحي:
ملتقى التصوير الضوئي يفرز منتجات إبداعية 
عن البعد الحضاري للمملكة

يعد التصوير من أكثر الوسائل امؤثرة في نشر 
وتنمية السياحة وتوثيق الثقافة والتراث. وكانت 
السعودية  األوان  »ملتقى  من  الرابعة   الدورة 
منتجات  زاخًرا  بالرياض  الضوئي«   للتصوير 
في  للمملكة  ااجتماعي  احراك  عكست  إبداعية 

قالب فني جميل بأعمال مصورين محترفن. 
مثل  املتقى أهم اأحداث التي تدعم اموهوبن 
على  وامبدعن  احترفن  امصورين  وتشجع 
إبراز امقومات السياحية للمملكة، وتوفير صور 
التعرف  في  ومقوماتها  السياحة  عن  احترافية 
على البعد احضاري للمملكة ، وما تتمتع به من 

مقومات ثقافية وتراثية وطبيعية. 
جميع  من  وفعاليات  أجنحة  امعرض  ضم  
اجهات احكومية والشركات واأفراد وجمعيات 
الضوئي  بالتصوير  العاقة  ذات  التصوير 
رعاية  حت  وذلك  وتقنياته؛  اأفام  وصناعة 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يضم املتقى معرًضا وطنًيا ضخًما للتصوير 
وحفل  القصيرة  السياحية  واأفام  الضوئي 
ومحاضرات  ميدانية  تدريبية  وورش  تكرم 
والسياحة  التصوير  فنون  في  متخصصة 

ورحات للمصورين والزوار .
من  وفعاليات  أجنحة  امعرض  ويحوي 
واأفراد  والشركات  احكومية  اجهات  جميع 
بالتصوير  العاقة  ذات  التصوير  وجمعيات 

الضوئي وصناعة اأفام وتقنياته.
دور  تعزيز  إلى  السعودية«  »ألوان  يهدف 
إبراز  اأفام  وصناعة  الضوئي  التصوير 
امقومات السياحية للمملكة؛ بهدف توفير صور 
امملكة  في  السياحة ومقوماتها  احترافية عن 
والتراث  بالسياحة  والتوعية  امواهب،  ودعم 
الوطني،  اانتماء  لتعزيز  توثيقها  وأهمية 
التصوير  للفنون  قاعدة  تكوين  إلى  باإضافة 

الضوئي واأفام امصورة عن امملكة.

ناجحة انطاقة 

ابــــــــــــــداع
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»منتجون« منصتها اأولى للقاء الجمهور:

حنان الحيدر.. 
فتاة تعشق الرسم

ــحــيــدر؛ فــتــاة ســعــوديــة  تعشق  حــنــان ال
الرسم منذ نعومة أظفارها ، فكان تشجيع 
أسرتها وإصرارها على النجاح سبيًا لتطوير 
ذاتها. وجدناها منهمكة في عمل فني 
؛ حيث  بمعرضها  في معرض »منتجون« 
جاءت لتسويق أعمالها الفنية. وفي إطار 
اهتمامنا بالمبدعين  الشباب من الجنسين، 
هذه  التقينا   ، عليهم  ــواء  اأضـ وتسليط 
الموهبة الفريدة والمتألقة بفن الرسم، 
تــعــزف على وتر  الــتــي  ــامــل   اأن وصاحبة 
اللوحات بعناية فائقة رغم حداثة عملها 

بهذا الفن الجميل.

قالت حنان لـ » رواد اأعمال«  :
كانت بدايتي مع الرسم منذ نعومة أظفاري؛ حيث 
التلفاز.  على  بشغف  الكرتونية  اأفام  أتابع  كنت 
وقبل امشاهدة، كنت أجهز بعض أوراقي وألواني 
،فكلما شاهدت شخصية ، قمت برسم مثلها. كل 

كانت  رمه.  محاولة  أقوم  أمامي  أراه  كنت  شي 
ساعدتني  وسيلة  أكبر  التلوين  ودفاتر  امجات 
على الرسم، فكنت أشتري أكبر عدد من امجات 
واملصقات حتى أجمع أكبر عدد من الصور؛ كي 
أقوم برمها احًقا.. كان ذلك إدماًنا بالنسبة لي.
من  الكثير  واجهت  البداية  »في  وأضافت: 
من  حقيقية،  شخصيات  رسم  في  الصعوبات 
الصعب إتقانها بشكل جيد، لكن مع اأيام وتكرار 
من  مكنت  امستمرة،   واممارسات  احاوات 
رسم شخصيات بشكل متاز  بفضل اه؛ إذ تعلمت 
رسم تقسيم وجه اإنسان. واآن، مجرد أن أرى 

الصورة ،أستطيع رمها دون تقسيم للوجه.
وبالرغم من أن »منتجون« كان أول معرض حنان 
احيدر ، إا أن إقبال اجمهور على أعمالها كان 
 100 لنحو  الترويج  كبيًرا جًدا؛ حيث مكنت من 

لوحة من منتجاتها .
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ناجحة انطاقة 

ابــــــــــــــداع
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ليندا نامان 
كاتبة كندية، مدربة، متلك مؤسسة » اإبداع  
 ي العمل«؛ وهي مؤلف مشارك لكتاب
 .»Orchestrating Collaboration at Work « 
https://ca.linkedin.com/in/lindanaiman

التميز الملهم 
الفخرية إخراجه  اأوسكار  قبوله جائزة  ألتمان على  عّلق روبرت 
فيلًما بقوله:  »دور امخرج هو خلق مساحة؛ حيث مكن للممثلن 
مضى،  وقت  أي  في  عليه  كانوا  ما  أفضل  يكونوا  أن  واممثات 

وأكثر ما كانوا يحلمون به ».
وكان لدي عميل، وجه فريقنا ذات مرة مثلما فعل روبرت ألتمان، 
فلم يسبق لي أن عملت بهذه الصعوبة في حياتي، ولم أشعر بهذه 
الدرجة من امشاعر امبهجة ، فقد كان  »بوب« مسؤوًا تنفيذًيا في 
في مشروع  يعمل  فريق  من  جزًءا  وكنا  عامية،  تكنولوجيا  شركة 
تنمية امهارات القيادية الذي كان مثل حدًيا. كان بوب يقدم اموارد 

التي حتاج إليها، وروح الدعابة والتشجيع طوال فترة امشروع، و 
كان يعرف بحكمته متى يقود، ومتي يتبع القيادة، ومتى يخرج بعيًدا 

عنها، وكان قدوة لنا لنفعل نفس ما يفعله.
معه  للتحدث  باأمان  لإحساس  سبًبا  السمحة  طبيعته  وكانت 
السياسات  حول  احديث  عند  بالقلق  إحساس  دون  من  بصراحة، 
امتبعة،  ااستراتيجيات  حو  بالراحة  وشعورنا  بالشركة،  امتبعة 
وامساهمة باأفكار والنقد. وقد واصلنا احفر في اأعماق ، بحًثا 
الذهب«؛  »مجموعة  مجموعتنا  على  أطلق  وكنت  امعادن،  عن 
امفاوضات؛  طاولة  إلى  منا  كل  جلبه  الذي  التألق  من  لاستفادة 
لتحقيق نتائج مبهرة ،وهو ما ا يحدث إا بتناول امفاهيم من خال 

عدة تكرارات لصقلها ماًما ، وهو باشك عمل شاق.
التـــــألـــق: 

الذي جلبه لهذا امشروع؟ ..إنه سؤال جذاب؛ أننا  التألق   ماهو 
عادة ا نعتقد ما لدينا من تألق، ونعتبر الشخص امتألق مغروًرا. 
إنها مسألة حول عميق في فهم امقصود بالتألق ، فنحن نعرف ما 

لدينا من تألق ، ولكن انعرف كيف نعبر عنه.
لقد تأثرت بقصة بريان فريزر في كتابه »Jazzthink«، بشأن احوار 
الذي م معه على أساس موقعه الوظيفي بشركة استشارية، فكان 
بريان  قال  للمشروع؟.  الذي ستقدمه  التألق  هو  ما  اأول:  السؤال 
إن السؤال جعله يفكر بشكل مختلف، وجعله يستمع أيًضا  بشكل 
مختلف. وأتذكر أهمية التألق و نقاط قوة اآخرين في تلك امقابلة 
اأداء  من  مزيًجا  كان  رما  امتنوع  تألقنا  أن  كيف  وأخيل  نفسها، 

امـبادئ اأربـعة 
للتدريب اإبـداعي

وفــًقــا لــدراســة قــام بها مــوقــع أدوبـــي، 
ــداع  ــ ــتـــي تــتــبــنــي إبـ تــتــمــتــع الـــشـــركـــات الـ
اأداء  ــيــة  عــال عــمــل  بــبــيــئــة  مــوظــفــيــهــا، 
وكل  التمويل  يقدمون  مديرون  يقودها 
مايلزم لدعم مبادرات اإبداع. إذا لم يكن 
ذلك يحدث في شركتك، فما الذي يمكنك 
عمله لتشجيع اإبداع  في مكان عملك؟ .. 
نتناول هنا، مبادئ وممارسات، أستخدمها 
ــداع   لــمــســاعــدة الــعــمــاء عــلــى تــعــزيــز اإبـ

واابتكار في مكان العمل:
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امتميز. لقد خلصت من القلق الذي انتابني أثناء امقابلة، وبدأت 
أستمتع بالتفكير في ااحتماات امنبثقة من هذه احوار، فبهذا 
السؤال البسيط و العميق كان هناك تدفق لإبداع  بالعملية كلها.
خيل وجود اجتماعات من هذا القبيل!. لقد اعتدت أن أستخدم 
هذا السؤال لكسر اجليد الذي يلف بااجتماعات؛ وذلك لتمهيد 
الطريق لإبداع، وإعطاء فرصة للناس لتجربة بعضهم البعض 
اآخرين  بتألق  ااستمتاع  اجميع  بطريقة جديدة.وقد طلبت من 
ااجتماعات   وتيرة  لتحديد  لقد كان  أفكارهم.  يعبرون عن  وهم 
بهذه الطريقة تأثير كبير على كل مجموعة عملت معها؛ إذ يزيد من 
الطاقة اإيجابية بغرفة ااجتماعات،  ويحسن اإبداع  التعاوني. 
وقد قال لي أحد امشاركن: »لقد ساعدتني هذه الطريقة على أن 

أقّدر ثراء التنوع بن زمائي في العمل«.

تطوير اإبداع  الكامل للدماغ:
ذوي  على  افبداع  يقتصر  ا  إذ  ما؛  بطريقة  مبدع  إنسان  كل 
اإبداع   ففريق  الدماغ؛  من  اأمن  الفص  في  املحوظ  النشاط 
امثالي يجسد أربعة أنواع مختلفة من الذكاء: التحليلي، والفني، 

وامتعلق باإبداع،  والتشغيلي؛ وذلك كما يلي:
أقصي 	  باستخدام  فريقك  من  التحليلي  الذكاء  ذوي  شجع 

الفرص؛ أن اإبداع  في  قواهم لتجميع امعلومات، وتأطير 
التحليل يساوي أفضل الرؤى واأجوبة.

احدسية، 	  أفكارك  باستكشاف  الفني  الذكاء  ذوي  شجع 
واخيالية، وتصور ااحتماات امستقبلية.

شجع ذوي الذكاء امتعلق باإبداع  من خال التعاطف مع احتياجات 	 
عمائك )وفريق العمل أيًضا(، والترحيب بوجهات نظر متنوعة.

فَعل الذكاء التشغيلي عن طريق التخطيط لأعمال، وخفيف 	 
امخاطر، وتنفيذ أفكارك.

وكما قال ريتشارد برانسون:« مارس »ABCDS«؛ وتعني : 
كن دائًما موصًا بن النقاط امختلفة في عملك.	 

كن على اطاع  ما هو جديد ومثير لاهتمام.	 

 خذ وقًتا كافًيا استخدام احدس لتفسير ما اكتشفته لتوليد 	 
اأفكار العظيمة.

لعمائك 	  مضافة  قيمة  خلق  ووجهها  أفكارك   ركز 

) بالداخل واخارج على حد سواء(. وكان برانسون يعتبر هذه 
اممارسات جزًءا ا يتجزأ من شركاته.

التدريب من أجل اإبداع:
ما هي أفضل وسيلة لتحفيز اموظفن للقيام بأعمال خَلقة؟

أجاب كل من تريزا أمابيل وستيفن كرامر على هذا السؤال في 
الصغيرة إحداث  النجاحات  استخدام  التقدم:  مبدأ   « كتابهما 

السرور، واإشراك واإبداع  في العمل«. 
وكما ترون، فإن اجواب في عنوان الكتاب؛ حيث قام امؤلفان 
شركات  سبع  في  العاملن  آاف  الداخلية  احياة  بدراسة 
مختلفة، فاكتشفوا أنه »عندما يشعر الناس بالسعادة و الفخر و 
احماس أكثر؛ فإنهم يحرزون تقدًما أفضل في العمل. وإذا كان 
العمل كثيًرا وا يشارك، و يلهو ويتراجع  الشخص يخرج من 
النجاحات  أما   ، ذلك  على  ُيام  فإنه  العمل؛  في  مستواه  عن 
كبير،  الداخلية بشكل  العمل  تعزيز حياة  إلى  فتؤدي  الصغيرة 

وتثير اإبداع«.
وكشفا أيًضا عن أن معظم امديرين ليس لديهم أدنى فكرة عن 
5 % فقط  التقدم إبداع  اموظف،  بل يعرف ذلك  مدى أهمية 
تقدم  إحداث  على  موظفيهم  للمديرين مساعدة  إذ مكن  منهم؛ 

عبر مكينهم ما يسميه امؤلفان:

»المحفزات« و  »المغذيات«:

المحفزات:
تساعد على حرك امشروع إلى اأمام، وتتضمن وضع أهداف 
الازمة،  امــوارد  وتوفير  بااستقالية،  والسماح  واضحة، 
وإعطاء وقت كاٍف )ولكن ليس أكثر من الازم(، وتقدم امساعدة 
السماح  و  والنجاحات،  الصعوبات  والتعلم من كل  العمل،  في 

لأفكار بالتدفق.

المغذيات:
أي التفاعات الشخصية التي ترفع من الروح امعنوية للموظفن؛ 
أن امثبطات )اأحداث التي تؤدي إلى اانتكاسات( والسموم 
معنويات  تقويض  على  تعمل  التي  الشخصية  )التفاعات 

اموظفن( مكن أن يكون لها تأثير سلبي على بيئة العمل.
للتألق، وتطبيق  بالتميز املهم، وااستماع  كن محفًزا لإبداع  
التفكير العقلي الكامل في عملك بكامل تفكيرك، وإزالة احواجز 
التي حول دون التقدم، ومارسة »ABCDS«، واكتشاف فرص 

اابتكار التي تعود بالفائدة على اأطراف امعنية.
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تنطلق  فعاليات مهرجان »ها فبراير 2016« 
يوم 12 فبراير، وسط اجواء احتفالية ميزة 
للخيالة  وعروض  جوية  شيقة  وعروض 
وفعاليات جديدة خاصة بالشباب واأطفال.
اللجنة  عضو  الصقعبي؛  محمد  وليد  وقال 
للمهرجان  اإعامية  اللجنة  ورئيس  العليا 
مع  لتزامنه   ميًزا  سيكون  امهرجان  إن 
احتفاات الكويت  مرور عشرة أعوام على 
الشيخ  الباد؛   أمير  مو  صاحب  تولي 
واحتفاات  احكم  مقاليد  اأحمد  صباح 
 55 و  التحرير  علي  عاًما   25 مرور  الباد 

عاًما على استقال الكويت.
وأضاف أن امهرجان يهدف إلى تنشيط احركة 
بجوانب  والتعريف  وااقتصادية،  السياحية 
على  امها  ووضع  الكويت،  في  النهضة 
مشيًرا  والعربية،  اخليجية  السياحة  خريطة 
إلى أن احتفال هذا العام يتواكب مع احتفاات 
اللجنة الدائمة لاحتفاات بأعياد الكويت والتي 
ستضئ الديرة خال فترة امهرجان، مع إقامة 
أكبر  منه  جعل  نوعية   فعاليات  من  حزمة 

بانوراما احتفالية على أرض الكويت.
سيشهد  امهرجان  أن  الصقعبى  وأضاف 
م  التي  الفعاليات  في  شامًا  تطويًرا 
دوره  على  للتأكيد  بعناية  اختيارها 
التسويقي والسياحي وااقتصادي امساهم 
موضًحا  التجارية،  العجلة  تنشيط  في 
مرة،  أول  تقام  ميزة  فعاليات   هناك  أن 
تشمل  4 أمسيات شعرية، وأمسيات دينية 
في مقدمتها أمسية ثقافية بعنوان »إشراقات 
الكويتية«  الوطنية  وحدتنا  تاريخ  في 
باإضافة  بارزة،  شخصية   12 مشاركة 
إلى »جرافيتي في حب الكويت«، مع  إقامة 

“ها فراير” يفتح أبوابه مشاركة الخليجين: 
الكرنفال والعرض الجوي ميزان 
امهرجان هذا العام

أمسيات دينية وشعرية ومسابقات 
رياضية وعروض لأطفال 

فعاليات  على  عاوة  عامي،  أطفال  عرض 
قفز  ومسابقة  اماراثون  مثل  رياضية؛ 
للفروسية مشاركة  الكويت  احواجز مركز 

أشهر فرسان الكويت . 
مجمعات   4 هناك  أن  الصقعبى  وأوضح 
ستشارك في امهرجان موزعة على مناطق 
ليكون  السكنية؛  وبالتجمعات  الكويت 
وامقيمن،  امواطنن  من  قريًبا  امهرجان 
امهرجان سينظم مسابقات  أن  إلى  مشيرا 
وجوائز وسحب يومي على سيارة »هيونداي 
اكسنت 2016«، باإضافة إلى جوائز عينية 

ونقدية يتم توزيعها يومًيا.
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امحفزات العاطفية الخمسـة 
للتسويق المتعلقة  المحفزات  تفهم  عندما 

المستهلك  تــدفــع  الــتــي  بالتسويق 
لـــشـــراء مــنــتــجــك، يــمــكــنــك حــيــنــهــا أن 
عماء  تجد  أن  وتستطيع  أكــثــر،  تبيع 
أّن الناس  مشتاقين للشراء. ا تعتقد 
يشترون ما يحتاجون إليه، بل يشترون 
ما يريدونه، فالحاجات ُتقاد بالمنطق، 

بينما الرغبات ُتقاد بالعواطف. 
SUV ؟ وهل  من يحتاج لشراء سيارة 
هاتف  لشراء  بالفعل  البالغون  يحتاج 
 200 بقيمة  جينز  بــنــطــال  أم  جـــوال 
دوار؟، من الذي يحتاج إلى منتجك؟ 
أنــه مــنــتــجــك؛  يــشــتــري   المستهلك 

  يرغب فيه، ففي كل   يوم نشتري أشياء 

نرغب فيها ،وليس ما نحتاج إليها.

إلى  يحتاج  واحد  لكل  هو«  سوقك  أن  اتعتبر 
منتجك«. سوف تهدر وقتك وتبّدد مالك؛ إقناع 
ليصبحوا  منتجك  إلى  يحتاجون  الذين  الناس 
راغبن فيه. وبالنسبة لك، أفضل امستهدفن هم 
من يريدون منتجك. وقد يكونون بحاجة إليه أو 
ا ، وطاما هم يريدون منتجك؛ فرما يشترونه. 

البدنية؟  اللياقة  نادي  إلى  ينضم  أن  يجب  من 
ائًقا،  يكون  أن  إلى  يحتاج  واحد  كل   : اجواب 
وخصوًصا من ليسوا بائقن، لكن ماذا سوف 

جد في زيارة نادي اللياقة البدنية؟.
ليس  امستقبل،  ماله أجل  في  يستثمر  من  إّن 
يرغب  بل من  للمستقبل،  ادخار  إلى  يحتاج  من 

في اادخار للمستقبل.
الطازج  العصير  إلى كوب من  قد تشعر بحاجة 
في نهاية يوم من العمل الشاق، لكنك في الواقع 
إلى  يحتاج  جميعنا  به.  القيام  في  ترغب  كنت 

جورج توروك
مؤلف مشارك ي كتاب اأكر مبيًعا 
محليًا »أرار التسويق الفّعال« للرتيب 
إلقاء كلمة عن اماحظات الرئيسة 
التحفيزية، وعن التسويق التنفيذي.

إلى شرائح  يحتاج  أحد  ا  ولكن  الطعام،  تناول 
أو  العميق،  بالطبق  أوالبيتزا  سيرلون،  اللحم 
تلك  نأكل  وبالتالي حن  السوداء؛  الغابة  كعكة 

اأشياء؛ أننا نرغب فيها.
لدينا  كبشر  فنحن  واقع،  وأمر  منطقية  حاجتنا 
إشباع  وكيفية  ومعنوية،  مادية  احتياجات 
احاجة  بإحاح  موجًها  يكون  ااحتياجات  هذه 

ورغباتنا التي توجه بعاطفتنا.
فيما يلي أقوى خمس عواطف تتحكم في الكثير 
يكون  فسوف  جيًدا؛  فهمتها  فإن  خياراتنا؛  من 

مقدورك حفيزها لدى عمائك:
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الطمع
وفًقا لكوردون جيكو في فيلم وول ستريت: »الطمع شعور جيد«. رما أصابت هذه العبارة امشاهدين بالصدمة؛ وبالتالي، 
عليك ااعتبار بهذه النصيحة الغريبة من امؤلف امساعد »بيتر أورس بندر«: »بع للجشعن وليس للمحتاجن«. فاجشعون 
يريدون امزيد وهم سوف يدفعون له، بينما احتاجون قد يكونون محتاجن أنهم ا يريدونه في الواقع بصورة سيئة.فإن 
كنت تريد أن تساعد احتاج، فعليك أن تأخذه إلى جمعية خيرية.
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الذنب

يصعب في كثير من اأحيان، معرفة السبب احقيقي وراء شراء شخص ما لشيء جديد، أو استثمار 
امال أو إعطاء هدية. فهل هو الشعور باحب أم بالذنب؟« وأتساءل: » هل الشعور بالذنب هو الدافع 

احقيقي وراء إنفاق امال في امناسبات؟
هل بإمكان الشعور بالذنب في حالة عدم الشراء، أن يحفزك على الشراء؟ وهل مكنك استخدام الشعور 
بالذنب لتبيع ؟ وهل تستخدم مندوبي امبيعات من الباب إلى الباب لبيع اموسوعات والفراغات؟ هل 
هو احب أو الشعور بالذنب الذي مر في عقل أحدهم بينما يجهز لترتيبات جنازة لشخص محبوب توفاه 
اه؟ أليس يتبع اأطفال أسلوب رحلة الشعور بالذنب مع آبائهم؟ هل تشعر بالذنب لعدم استغال 

عواطفك حول توقعاتك ومبيعاتك امفقودة.

الخوف
؛  امؤثرة  دوافعنا  أكبر  من  الشعور  هذا  يكون  قد 
مساعدة  في  غيره  من  أكبر  دوًرا  اخوف  يلعب  إذ 
من  اخوف  تعلمنا  فنحن  البقاء؟  على  اإنسان 

احيوانات امفترسة، والنار، و البربارية العدوانية.
ما هو اخوف الذي قد يحفز توقعك للشراء منك؟ 
أوفقدان  للمخاطر،  الشراء  عدم  يعرضك  هل سوف 
محترفي  من  كثير  باإحراج؟.  الشعور  أو  الفرص، 
الشراء يعملون مبدأ اخوف، ليس لرغبتهم في اخاذ 
القرار الصحيح، بل لتخوفهم من عواقب اخاذ القرار 
اخاطىء؟ كيف مكنك أن توظف هذا اخوف أو حد 
يقوم  ماذا  منك؟  يشترون  امستهلكن  لتجعل  منه 
الناس الذين يعلمون بأنهم بحاجة أن يكونوا ائقن 
بتغيير مفاجئ للحمية التي يتبعونها، ويبدأوا ممارسة 
الرياضة بعد تعرضهم أول جلطة قلبية؟ فاخوف من 

اموت جعلهم يرغبون في أن يكونوا ائقن.
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الحب

شركاءه،  احب  هذا  يشمل  قد  عميلك؟  يحب  ماذا 
وعائلته، وحيواناته األيفة، وأعماله التجارية، ومهنته، 
الشخصية.... وأوقاته  وكتبه،  وهواياته،  وتقاليده، 

إخ. فهل يشتري منك أجل واحدة من تلك اأشياء 
التي يحبها ؟ إن كان اأمر كذلك، فكيف مكنك تقدير 

اآخرين وتشجيعهم بنفس درجة احب؟.
غريبة  بأفعال  نقوم  جعلنا  قوية،  عاطفة  احب 
بالهدايا  أحباءهم  مطرون  فالناس  بامه، 
فيهم  ينظمون  وقد  الثمن،  والباهظة  اجميلة 
الشعر،ويتحملون من أجلهم امشاق باسم احب. 
الناس تفعل  أغنية حكي عن احب تعرفها؟  كم 
األيف،  للحيوان  حبها  في  حتى  غريبة  أشياء 
وكذلك حب الهواية وأشكال الفن، والثقافة، كل 
للحصول  كبيرة  مبالغ  إنفاق  على  يحفزك  ذلك 

على ذلك احب وإنعاشه والتمتع به.

التفاخر
بالتالي  فكلنا  ؛  ذنًبا  يعتبر  التفاخر  كان  إن 
أسرار   « بكتابي:  أفتخر  أن  يشرفني  خطاءون. 
مبيًعا  اأكثر  أصبح  الذي   » الفّعال  التسويق 
محلًيا، و ببرنامجي اإذاعي » اأعمال في حالة 
بعد  كندا  إلى  اللذين هاجرا  وبجداي   ،  » حرك 
احرب العامية الثانية وهما ا ملكان ماًا، ورغم 
هذا تعلما لغة جديدة، وعاشا حياة منتجة. ماذا 
يشتري جارك شاشة تلفاز أكبر من شاشتك ؟ 
ما شعورك وأنت تعود منزلك بسيارة جديدة؟ 
من تفتخر وماذا؟ وماذا ينبغي عليك أن تفعل 

إظهار ذلك التفاخر؟ وكيف حميه؟.
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كارسون تات 
كاتبة أمريكية، خبرة دولية، ومعلم ومدرب نشط ، ومستشار لركات » 
فورشن 500 » ، وديلويت ، وكوكاكوا ، وويلز فارجو.نُرت كتاباتها ي 
بلومرج ، و ماي ووتش ، و فوربس ، وأمريكا اليوم ، ونيويورك تامز.

مبادئ جوهرية 
لعقد اجتاعـات 
عمل ناجحة

في اجتماعنا اليوم، سوف نركز على أعلى عشر أولويات 
دعونا  حــال،  أية  على  سنجتمع.  لماذا  متأكدة  لست  لدينا. 
 ... بسرعة  مضى  اأول  متأخر،اجتماعي  أنا  آسف،  نجتمع... 

هل يمكن أن تعطيني بعض النقاط مما كنا نناقشها؟.

مال و أعمال

تسويق و مبيعات

أيًضا(. تسمعها  أنك  )وأعلم  اليوم  طوال  العبارات  هذه  أمعها أمع 
كثيًرا وأنا مذهولة من كم السخرية والتصريحات التي ا 
مكن تصديقها . فكر في ذلك : كيف مكنك التركيز على 
عشر أولويات؟ واأولوية هي اأكثر أهمية من أي شيء 
إًذا،  أوًا.  به  القيام  الواجب  الوحيد  الشيء  وهي  آخر، 

كيف مكن أن يكون لديك عشرة أشياء اأكثر أولوية؟.
ومع ذلك، فإننا نستضيف، جلس مع ..، نستمع إلى 
منا  ُيطلب  حيث  ااجتماعات؛  بالرسم خال  نلهو   ،..

التركيز على اأولويات العشر خال محادثات مشوشة 
ليس بها أجندة واضحة أو هدف واضح؛ حيث يأتي امشاركون إما 

متأخرين، وإما يغادرون في وقت مبكر؛ والنتيجة هي عدم الكفاءة.
السخرية منها؟ نعم؛ أننا اختار وا نريد أن ندير أعمالنا التجارية 
معيبة  مؤسساتنا  تستهلك  التي  ااجتماع  فثقافة  الطريقة؛  بهذه 
وكما  مؤسستك.  ربحية  وتقلل  تضعفك  أنها  أساسي،كما  بشكل 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ستوكتون؛  ببريان  اإطاحة  مؤخًرا  رأينا 
لآمال.عندما  مخيبة  أخرى  عطلة  في  مبيعات  موسم  بعد  ماتيل، 
افتقرت ماتيل ثقافة اابتكار؛ فعزا  سأل »ستوكتون « نفسه: ماذا 
ذلك إلى ااجتماعات السيئة. لذلك، إذا أردت أن تواجه أسبوًعا آخر 
بالعودة للوراء لاجتماعات اماضية، فكيف مكنك محو ااجتماعات 

السيئة؟ وكيف تسبق اأحداث ومنع تكرار ذلك ؟.

احسب تكلفة كل اجتماع
على  بالساعة.  يكون  اأجر  فحساب   ، مادية  تكلفة  اجتماع  لكل   
سبيل امثال، لو افترضنا أن سعر الساعة ما بن 200  دوار لكل 

شخص؛ فإن تكلفة ااجتماع تبلغ 2000  دوار كل أسبوع إذا كان 
حضور ااجتماع 10 أفراد.

خدمة مؤسستك،  أو  منتج  في  دوار   2000 تستثمر  كنت  إذا  اآن، 
فا تتوقع أن يكون العائد على ذلك ااستثمار مساوًيا على اأقل ما 
مؤسستك  في  اجتماع  كل  يوفر  أن  تتوقع  ا  ماذا  واآن،  أنفقته؟.  
عائًدا على ااستثمار ا يقل عن تكلفة وقت امشارك. احسب تكلفة 
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ااجتماعات ،  وامنع ااجتماعات التي جعلك خسر امال أو يكون 
عائدها منخفًضا عن تكلفتها.

اسأل عن قيمة كل اجتماع 
السيئة من أجندة مواعيدك،  إذا كنت ترغب في محو ااجتماعات 
فابدأ بالسؤال عن القيمة الشخصية وامهنية لكل اجتماع حضره، 
وبدًا من قبول طلب ااجتماع امقبل تلقائًيا، توقف وانظر في العائد 

من ااجتماع على ااستثمار اخاص بك من حيث : 
هل يساعدك هذا ااجتماع في حقيق أهدافك؟.	 
اأولويات 	  مع  وجد!(  )إن  ااجتماع  من  الغرض  يتماشي  كيف 

ااستراتيجية للشركة؟ 
ما امساهمة التي مكن أن تقدمها في ااجتماع؟ 	 
هل هناك شخص ياحظ عدم وجودك في ااجتماع ؟ 	 
هل يكون ااجتماع منّشًطا ، أم مثبًطا حياتك ؟ 	 
هل سيكون ااجتماع مجرد إعادة صياغة لاجتماعات اخمسة اماضية؟	 
قبل كل ذلك، هل حضور هذا ااجتماع يعّد أفضل استخدام لوقتك 	 

اآن؟ ..في كل مرة تقول نعم لشيء ما، هل تقول ا لغيره؟ 

ضع خطة اجتماعك..وا تترك شيًئا للصدفة 
قبل أن تطلق منتًجا أو خدمة جديدة، تقوم بعمل بحث صارم للسوق، 

وجري التجارب، وخطط بعناية في كل مرحلة من تطور إطاق امنتج 
أو اخدمة.. اجتماعاتك تتطلب ااهتمام بنفس امستوى،وجاح أي 

اجتماع يعتمد على التفكير والتخطيط قبل ااجتماع.
لتحسن فرص إجراء اجتماعات فعالة وذات كفاءة، فّكر في اأسئلة 

التالية قبل حديد موعد ااجتماع:
ماذا أحتاج إلى ااجتماع ؟ إذا لم تتمكن من اإجابة ، فا تنتقل إلى السؤال التالي.	 
ما الغرض من ااجتماع؟	 

ما النتيجة التي أريد حقيقها من هذا ااجتماع؟ 	 
هل هناك صيغة بديلة مكنني استخدامها لتحقيق هذه النتيجة؟ 	 
لتحقيق 	  امثالي  إذا كان ااجتماع ضرورًيا، فما شكل ااجتماع 

أم حضور  الشخصي،  باحضور  اجتماع  عقد  ااجتماع..  نتائج 
افتراضي، أم مزيج من ااثنن؟. 

من الذي ينبغي حضور ااجتماع؟	 
ما امعلومات التي أحتاجها من احضور؟	 
ليحقق 	  ااجتماع  حضور  قبل  معرفته  إلى  احضور  يحتاج  ماذا 

النتائج امرجوة منه ؟ 
وامشاركة؟ 	  اأعداد  يخص  فيما  للحضور  بالنسبة  توقعاتي  ما 

وكيف مكنني توصيل هذه التوقعات؟.
هذه  مع  منهجي  بشكل  والعمل  اأسئلة  هذه  جميع  على  اإجابة 
منه  العام  الغرض  على   ااجتماع  يركز  أن  لك  يضمن  اإجابات 

ويحققه ، وأن توفر الوقت وامال.

تحكم في مدة ااجتماع 
كم مرة غادرت فيها ااجتماع وقلت في نفسك: »كان مكن اختصار 
هذا ااجتماع في 10 دقائق فقط«، أو قلت: »كان مكن إنهاء ااجتماع 
قبل ساعة من اآن«؟ في مرحلة ما من الوقت، نتوقف جميًعا عن النظر 
بعناية للمدة امثالية لعقد ااجتماع، ونستسلم ما جاء في اأجندة، 

وخصص ساعة كاملة لكل اجتماع، بغض النظر عن الغرض منه.
لقطع حزمة هذه اأسئلة ، ابدأ بالسؤال عن طول كل ااجتماعات التي 

ترأسها أو حضرها .
إذا كنت ترأس ااجتماع، انظر بعناية إلى الغرض والنتائج والتنسيق 
لتحديد الطول امثالي لاجتماع. إذا كنت ترأس اجتماًعا افتراضًيا عن 
طريق الهاتف أو مؤمر عبر الفيديو، فمن احتمل أن يكون لديك اهتمام 
جزئي فقط بامناطق البعيدة واحضور غير امرئين نظًرا لتعدد امهام؛ 
وهذا يعني أنه إذا جاوز ااجتماع 45-60 دقيقة، فلديك بالتأكيد تدهور 
كبير في ااهتمام والتركيز من احضور.. وبالتالي فااجتماع اأقصر 

أفضل لاجتماعات اافتراضية.
هدفك هو احفاظ على ااجتماعات مركزة ، ومحدودة، وموجزة قدر 
تنَس  وا  دقيقة،   15 بحوالي  اجتماع  كل  مدة  تقليل  ادرس  اإمكان. 
قانون باركنسون: تؤخذ امهام مادام لها وقت مخصص..وسوف تنال 

اجتماعاتك ااهتمام امطلوب ،مادام لها وقت مخصص.  
ماذا مكنك أن تفعل اآن؟	 
على 	  اجتماعن  واحذف  القادم  لأسبوع  امواعيد  أجندة  إلى  انظر 

اأقل، واستخدم ذلك الوقت للتفكير أو ااستكمال الفعلي للعمل . 
قبل أن تقول نعم لطلب عقد ااجتماع امقبل الذي يظهر في البريد 	 

الوارد، اسأل نفسك: هل يدعمك ااجتماع في حقيق أهدافك، وكيف 
يسهم في ذلك، وإذا كان سيتم عقده؛ فأعد صياغة اجلسات اخمس 

اأخيرة التي حضرتها . 
قم بتقصير مدة جميع ااجتماعات التي ترأسها  15 دقيقة.

وأدوات  إضافية  أفكار  إيجاد   »Work Simply« موقع  مع  تواصل 
واستراتيجيات استعادة السيطرة على صندوق البريد الوارد.
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الموارد
الـــبـــشـــريـــة     

عـــام 2020

توم هاك
 كاتب هولندي، ماجستر علم نفس، مدير 
معهد ترند HR ي إيون، عمل كرئيس 
 إدارة  امواهب العامية.
)nl.linkedin.com/in/tomhaak(

السنوات  فــي  كبير  بشكل  البشرية  الــمــوارد  دور  تغير  لقد   
الهياكل  مــن  الــمــؤســســات،  عــشــرات  تغيير  فشهدنا  اأخــيــرة، 
متشابكة  مؤسسات  إلــى  والمتماسكة  المغلقة،  التنظيمية 
المرنة؛   العاملة  القوى  ودور  مكان  أيًضا،  تغير  انفتاًحا.  أكثر  و 
قبل  مــن  العاملة  الــقــوي  فــي  الــمــرونــة  إلــى  ُينظر  كــان  حيث 
اآن  هي  بينما   ، اأهمية  من  الثاني  الترتيب  في  أنها  على 
تمثل الجزء اأهم في المؤسسة. وهناك ثمانية جوانب لدور 

الموارد البشرية»HR« شهدنا تغييرها؛ وهي:

مجموعة  عــلــى  الــتــركــيــز   01
أوسع :

على  البشرية  اموارد  تركيز  كان  السابق،  في 
فإن  اليوم  أما  الدائمة.  العقود  ذوي  اموظفن 
التنمية البشرية، تركز على مجموعة أوسع بكثير 
اموظفن  بن  التمييز  تاشى  لقد  تنوًعا.  وأكثر 
شكل  يهم  فا  دائمة،  بعقود  هم  ومن  امؤقتن 
اموظف  إلى مساهمة  العقد؛ حيث يرجع شكله 
في العمل الذي مكن أن يقدمه داخل امؤسسة،  

اليوم أو مستقبًا.

تخطيط  أهــمــيــة  ــد  ــزايـ تـ  02
القوى العاملة :  

متزايدة،  أهمية  العاملة   القوى  لتخطيط  أصبح 
وأصبحت اموارد البشرية تلعب فيه دوًرا هاًما. 
في  متوسًطا  موقًعا  البشرية  اموارد  واخذت 
استيعابها  يتم  وبالتالي  التجاري؛   العمل  خطة 
من  نوع  أي  ااستراتيجية؛  اخطط  في  جيًدا 
الناس  حتاج إليهم، وما القدرات الضرورية التي 
وأين مكن  البشرية،  اموارد  لتعزيزها  حتاجها 

أن جد الناس بامهارات التي حتاج إليها؟.
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03  بدرجة أقل على المواقع 
الوظيفية:

في السابق، قضت اموارد البشرية وقًتا طويًا 
في صياغة توصيفات شاملة للوظائف. وحسن 
احظ، أن هذه اأوقات قد وّلت ، وزاد ااهتمام 
من  إجازه  حتاج  ماذا  حول:  بالوظائف  اآن 
أجل عمائنا؟ وما قدراتنا في مقّر عملنا والتي 

ينبغي علينا البحث عنها في أي مكان آخر؟.

ــوارد  ــمـ 04 لــقــد أصــبــحــت الـ
الــبــشــريــة  أســـرع  وأكثر 

مرونة :
أن شيئا ما مضي  أردنا  إذا  كنا  في اماضي، 
البشرية؛  اموارد  في  نشركه  نكن  لم  بسرعة، 
إدارة   كانت  كما  العملية،  يؤخر  كان  أنه 
اموارد البشرية ميل إلى ااختباء وراء القواعد 
اموارد  أصبحت  فقد   ، اليوم  أما  واإجراءات. 
كنت  فإذا  العنكبوت،  لبيت  مشابهة  البشرية 
وا جد  فريقك  تعزيز  في  إلى مساعدة  بحاجة 
البشرية  اموارد  فإن  امناسبة،  احلول 
جاهزة لذلك؛ أن جذورها متأصلة في 
كل شئ؛ إذ تستطيع إدارة  اموارد 
اقتراحات  على  احصول  البشرية، 

اآخرين بشكل أسرع.

الــمــبــتــكــر  ــدام  ــخــ ــ ــت ااســ  05
للتكنولوجيا :

فهناك  مختلفة،  بأشكال  التكنولوجيا  تنتشر 
اجوال  بالهاتف  ااتصاات  في  عالية  سرعة 
التغذية  لتوفير  وذلك  واموظفن؛  اإدارة   بن 
التدريب  وتسهيل  احقيقي،  الوقت  في  امرتدة 
على  العمل، ولقياس وحسن أداء العاملي؛ ما 

أدى إلى تطور اموارد البشرية.

إلــى مجموعة  الــوصــول   06
أكبر من المواهب:

مؤسستك،  في  مواهبك  حًدا  تضع  كنت  إذا 
 ، الطريقة  بهذه  اأفضل  إلى  تصل  ا  فأنت 
عن  يبحثون  يعودوا  لم  امواهب  فأصحاب 
لاهتمام  مثيرة  مهام  القيام  بل  دائم،  عقد 
والتحدي. وفي السنوات اأخيرة، بدأت اموارد 
البشرية تبحث أكثر عن مجموعات من امواهب 
اخارجية، ليس في بادهم فقط، ولكن خارجًيا 
استعداد  على  امؤسسات  وأصبحت  أيًضا. 
أيًضا لتقاسم امواهب اخاصة بها، فاموظفون 
الكثير  تعلم  بل مكنهم  دائًما معترضن،  ليسوا 

من خال العمل بشكل مؤقت مؤسسة أخرى.

اارتــكــاز على الحقائق و   07
ليس اآراء : 

إدارة   من  البشرية  اموارد  إدارة   تعلمت  لقد 
فبواسطة  هوامعرفة؛  امقياس  أن  التسويق 
التفضيات  حديد  مكنها  الذكية  التقنيات 
للمؤسسات  ومكن  اموظفن،  بن  )احتملة( 
ااستجابة بشكل أفضل للرغبات وااحتياجات 
في  الكثير  البشرية  اموارد  تعلمت  لقد  الفردية. 
مع  بانتظام  ذلك  ويأتي  الناس،  مجال حليات 

رؤى مثيرة للدهشة، تعرف باحفزات.

08 ا حاجة إلى إدارة  تدليل:
مع  امؤسسات،  في  أقل  اأقسام  عدد  أصبح 
اأمور أسهل.  امديرين؛ ما جعل  أقل من  عدد 
تقوم  التي  العمليات  من  العديد  أصبح  كذلك، 
بها إدارة  اموارد البشرية مؤمتة ، كما أصبح 
 . النظام  هذا  يحبون  واموظفون  امديرون 
على  أكثر  تركز  أن  البشرية  للموارد  ومكن 
امهام اأساسية؛ مثل اختيار امواهب وإيجاد 

طرق مبتكرة لزيادة اإنتاجية.
البشرية  اموارد  دور  يتسع  أن  امتوقع،  ومن   
في السنوات القادمة، والسؤال هنا: كيف مكن 
إدارة  اموارد البشرية وامؤسسات التي تشكل 
جزًءا منها ، أن تلعب دوًرا في تقليص الفجوة بن 

من لديهم عمل وأولئك من اعمل لهم .
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ــف  ــيـ كـ
تــكــون 
ــا  ــ ــدرب مــ
ــا ــيـ ذاتـ

أنا وإريك جونسون  الماضية، وضعت  القليلة  السنوات  على مدى 
في  القيادة  أكاديمية  الذاتي  للتدريب  عملية  و  بسيطة  فلسفة 
بأن  اعتقادنا  وذلــك  كيلي؛  بكلية  اأعــمــال  إدارة  ماجستير  برنامج 
التدريب هو أحد أكثر الطرق فعالية لدفع عملية التغيير الشخصي؛ 
من  ويمَكننا  أكثر،  بوضوح  الــرؤيــة  على  يساعدنا  الجيد  فالمدرب 

تحقيق ما نسعى إليه، ويناصرنا عندما نحتاج إلى كلمات مشجعة.

إن التدريب اخارجي استثمار جيد يجب أن يتواه جميع القادة. وفي الواقع، 
كلنا مدربون نشطاء أنفسنا، بل إَن كّا منا متلك القدرة على تدريب نفسه 

إذا اختار ذلك ؛ لذا نتشارك مع أي شخص يهتم بالتدريب الذاتي.
يتبع امدربون احترفون نهًجا منظًما حرفتهم؛ فالتأسيس لعاقة جيدة 
متوقعة هو امبدأ اأول للتدريب، كما أن التدريب الصحيح يتبع دائًما 
قاعدة: » امدرب ملك عملية التدريب، والعميل ملك جدول أعمال«. 
ويتم تدريب امدرب احترف على طرح أسئلة قوية في الوقت امناسب، 

وبطريقة تتيح للعميل رؤية اأشياء بشكل مختلف.
تدرب  أن  مكنك  فا  التدريب،  في  رغبة  العميل  لدى  يكون  أن  يجب 
ويقوم  للتدريب.  موضوع  اختيار  عليه  إَن  بل  ذلك،  ايريد  شخًصا 
امدرب هنا باستخدام عملية تدريب ثبت صحتها؛ حتى يتمكن من العمل 
باموضوع امطروح من العميل، وليس للعميل، فيما وصفه » بام ماكلن 

» أحد مدربي معهد هودسن بقوله:  »القيادة من اخلف«.
يتطلب التدريب الذاتي أن يقوم به كٌل من امدرب والعميل؛ أن امتاك 
عملية التدريب وموضوعه في نفس الوقت يشكل حدًيا كبيًرا! ومكن 
لكثيٍر من الناس بسهولة وضع جدول أعمال وحديد موضوع للتدريب. 
ومع ذلك، ايتم تدريب معظم الناس تدريًبا جيًدا استكشاف وإحداث 

التغيير امستدام؛ معني منهجية التدريب الصلبة. 

التفكير في قرارات السنة الجديدة
رما تقول: »أريد أن أغير....«، امأ الفراغ. امشكلة ليست في حديد 
موضوع التدريب، بل في أن معظم الناس ايهنمون بأن عملية التدريب 
والدعم تتطلب احفاظ على التغييرامستمر. فعندما تدفع نفسك حضور 
لعبة في أوائل يناير فقط، فإن ذلك نادًرا ما يؤدي إلى النتيجة امرجوة 

التي تسعى إليها.
نادًرا مايحدث التغيير بقوة اإرادة وحدها. نعم، حن نعلم أنه يتطلب 
اأوسع  إدراك لأنظمة  إلى عملية  أيًضا  العمل واجهد، ولكنه يحتاج 
من حولنا، والتي يساعد التدريب الفعال على كشفها. وعندما نرى هذه 

اأشياء، يكون لدينا فرصة لقيادة التغيير الذي نريده ذاتًيا .

راي لوثر 
كاتب أمريي، مدرب معتمد من ااتحاد الدوي للمدربن، ومعلم جامعي، مدير 
تنفيذي لرنامج اماجستر بكلية كيي إدارة اأعال بجامعة إنديانا ، متخصص 
 ي تطوير القيادة وااسراتيجية واإرشاد الوظيفي.
https://www.linkedin.com/in/rayluther

مال و أعمال

تخطيط و إدارة
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أدرك قيمك 

ومقاصدك ي 

الحياة.. هنا.. اآن 
 تدريب واحدالتزم موضوع

أدائك يوميًا اجمع بيانات عن  

اسأل نفسك 
لي تفكر فيها!أسئلة قوية 

 ا تجلد ذاتك

جلب اأفكار إى هدفك 
و قيمك اأكر

استخدم منهجية 
تدريب جيدة 
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استخدم منهجية تدريب جيدة
 يتطلب التدريب الذاتي الفعال أن متلك امدرب 
فيه كًا من عملية التدريب وجدول اأعمال. فأنت 
ولكنك  محترًفا،  مدرًبا  تكون  أن  بحاجة  لست 
جودة.  ذات  تدريب  منهجية  استخدام  بحاجة 
إننا نفضل منهج تدريب معهد هدسون لوضوحه 
وبساطته، ولكننا نشجعكم على البحث عن منهج 
مناسب لكم. وإليكم أساسيات منهج هدسون مع 

تعليقاتنا لتطبيق التدريب الذاتي:

فإذا كنت ترغب في إعطاء نفسك محاولة التدريب 
الذاتي، فتابع هذه النقاط: 

أدرك قيمك ومقاصدك في احياة:
أفضل طريقة للبدء في عملية التدريب الذاتي هي 
فهم مبادئك اأساسية، ومعرفة القيم اخاصة بك 
اللحظة.  كشخص، ومقصدك في احياة في هذه 
وا يعني هذا، أن يكون هدفك اأمى في احياة 
صحيح  100 ٪ إلى اأبد، بل باأحرى ما توظفه 
الفعال  التغيير  نقود  أن  أردنا  إذا  اآن.  ويوجهك 
أنفسنا؛ فعلينا أن نعرف هذا اأساس؛ لضمان 
أهدافنا،  بالتغيير مشًيا مع قيمنا، ثم مع  قيامنا 

وإا فلن نلتزم به مطلًقا!.
 

اجمع بيانات عن أدائك يومًيا:
دون  من  الذاتي،  التدريب  عملية  تعمل  لن 
مايتطلب  وهو  الطريق؛  طول  تساعدك  بيانات 
اأساسية  امسائل  حول  يومية  بجولة  القيام 
ما  إلى  ندعو  لذا  الوقت؛  مرور  مع  تتشكل  التي 
اليومية  الشخصية  امراجعة  بعملية  يسمى 
اليوم  )PDR(. خصص خمس دقائق في بداية 
للتفكير في يومك وما قد يكون له تأثير عليك، 
ثم قم بتدوينها؛ لتكون محددة قدراإمكان. وفي 
مرة  اأحداث  في هذه  اليوم، خذ جولتك  نهاية 
ثانية وفكر كيف فعلتها. ماذا حدث عندما كنت 
ترغب في دفع عجلة التغيير؟، وماذا حدث هذا؟ 
وكيف مكن أن تضبط مارستك للتغييرات التي 
سوف تقوم بها غًدا؟. مارس ماحظة البيانات، 

ومايترتب عليها مع مرور الوقت.

التزم بموضوع تدريب واحد
التزم موضوع تدريب واحد في وقت واحد؛ أن 
التركيز على عدة تغييرات في وقت واحد ا يؤدي 
إلى أي تغيير مطلًقا. ابحث عن موضوع  واحد 
لأمام،  فعًا  ينقلك  به،  العمل  في  بقوة  ترغب 
وركز عليه وحده. حينها ، قد تاحظ حدوث تغيير 

في مجاات أخرى من حياتك.

اطرح أسئلة قوية لتفكر فيها:
أفضل وسيلة للمدرب أن يكون لديه أسئلة قوية. 
وهي عادة ما تكون مفتوحة، تؤدي حث شخص 
ماعلى التفكير في طرق جديدة مثيرة للفكر. ومن 
اأفضل أن تتجنب السؤال بـ«ماذا« والتي مكن 
بإنهاء  استمر  ولكن  والتبرير،  الدفاع  تثير  أن 

السؤال بـ »كيف؟ ماذا؟ ماهي؟«.

ا تجلد ذاتك
اجديدة  السنة  وقرارات  صعب.  شيء  التغيير   
سوف تكون سهلة عن السنة اماضية، ولكن من 
رما  بالتغيير،  تقوم  عندما  تستمر.  أن  الصعب 
توجد أشياء عندما تفهمها عن نفسك تندهش ، 
إنها جربة  كذلك.  ليس  وبعضها  بعضها جيد، 
مشتركة بن اجميع في اأساس؛ حيث تتيح لك 
قدرتك على جعل نفسك عرضة للنجاح أو الفشل، 
عمل تغيير ناجح. واعلم أن قدرتك على مارسة 
التعاطف الذاتي ما تتعرض إليه، هي آلية الدعم 

الازمة لتحريك عصا التغيير.

اجــلــب اأفـــكـــار إلـــى هــدفــك و 
قيمك 

أفضل جزء من التدريب الذاتي هو أن يكون لديك 
دائًما تواصل مع نفسك، فإذا اخترت امشاركة 
بنشاط في عملية التدريب؛ فإن ذلك يضمن لك 

تعلم امزيد عن نفسك طوال الرحلة. وفي سياق 
سؤالك لنفسك أسئلة قوية قد تكتشف رؤى عن 
ذاتك لم تكن تدركها من قبل.هذه العملية- بحكم 
بعض  في  تغييًرا  لك  تسبب  أن  يجب  تعريفها- 
ماذا  تاحظ  أن  اجيد  من  وعندئٍذ،  اأساليب. 
يعني هذا لك على امستوى اأوسع؟، وهل هذه 
الرؤى اجديدة تؤثر في الهدف اأكبر في حياتك 
أم ا؟، وهل جعل هدفك أكثر وضوًحا، أم أقل 
كيفية  عن  أفضل  فكرة  لديك  وهل  وضوًحا؟، 
التغيير تساعدك؟، وما التغييرات اجيدة اأخرى 

لتعمل بها؟.
حسن  كحلقة  الذاتي  التدريب  عملية  استخدم 
مستمر، مع احافظة على هدفك في احياة على 

امدى الطويل بنظرة مركزة وملهمة . 
ولكن  اخارجي،  التدريب  قوة  بشدة  نؤيد  إننا 
تكملته بالتدريب الذاتي يؤدي بتطورك الشخصي 

أبعد من ذلك بكثير. 

إرساء أسس تعاقد للتدريب

الوضع الراهن والمستقبل 
المأمول :

أسس خطتك:

نفذالخطة: 

اختتم التدريب:
حدد موضوًعا 
واحًدا تعمل عليه 
بنفسك؟ ثم أسس 
صيغة تعاقد واكتبها!

أين أنت من هذا الموضوع 
اليوم؟ ما هدفك المأمول ذو 
الصلة بهذه الموضوع؟ أنت 
بحاجة لمعرفة أين تتوجه، وأن 
تتحقق من وجود العلة وراء 
هدفك و قيمك.

اآن أنت تعرف 
أين تريد أن تذهب، 
وأن ذلك يتماشى 
مع غرضك وقيمك، 
وكيف بالضبط تذهب 
إلى هناك؟ وما 
الخطوات الصغيرة 
الازمة التي تجعلك 
تتحرك، ومامستوى 
التزامك؟.

بينما تصيب هدفك المنشود، خذ وقًتا 
طويًا لتقدير ما قمت به. احتفل بذلك 
وتعلم. راجع هدفك و قيمك؛  لتري 
ما إذا كان هناك شئ تم تغييره. 

و ... الذهاب إلى القيام بالتجربة، اجمع البيانات، راجعها، 
عدِل، و كرر ذلك.

املحتوى الرقمي
لريادة األعال
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املحتوى الرقمي
لريادة األعال
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جيمس فرس 
كاتب  أمريي ، متلك مؤسسة فرس لاستشارات ، وعمل 
 مهندس جودة ى ركة »إم ثري« ، ومدرب مهارات اابتكار
https://www.linkedin.com/pub/james-ierce/a/8b9/b67

لماذا اآن هو الوقت المناسب

 إطاق مشروعك؟
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مال و أعمال

ابــــــــــــــــدأ



ــجــمــاعــي، واحــــــًدا من  ُيــعــد الــتــمــويــل ال
لــــرواد اأعـــمـــال لتمويل  الــطــرق  ــرع  أســ
مشروعاتهم، ولكن هذه الوسيلة سوف 
تعمل من أجلك أنت؛  فهي تغيير لطريقة 
العمل الحالية، وسوف تستمر ويكون لها 
أحد  ا  القادمة.  السنوات  كبير خال  تأثير 

أهمية  ذا  اجماعي  التمويل  كان  إذا  ما  لتقرر 
بالنسبة لك أم ا، فإن ذلك يعتمد على ما تريد 
حقيقه، وعلى ما إذا كنت مستعًدا له في الوقت 
إن  لنجاحه.  امطلوب  اجهد  بذل  مع  احدد، 
التربح الذي يستند على التمويل اجماعي، هو 
اأفضل  وهو   ، حالًيا  شعبية  اأكثر  النوع 
يتم  التي  واخدمات  للمنتجات  بالنسبة 
وتشمل  فأقل.  دوار   100 عند  تسعيرها 
برامج  اأخرى،  اجماعي  التمويل  خيارات 
اخدمات  إلى  لدى حاجتهم   الناس  تساعد 
الربحية،  الطبية، وتساعد امؤسسات غير 
الذين  وأولئك  العقارين،  وامستثمرين 
في  اأسهم  استثمارات  يسعون 

أعمالهم.
أن  فلو  ومباشرة،  واضحة  عملية  إنها 
أمُر  اإعانية  احمات  على  القائمة  امكافآت 
يخصك، فإن مستوى النجاح الذي حققه يعتمد 

على إبداعك وطموحك.
ومجرد ما تقرر إطاق مشروعك، ركز انتباهك 
أوًا على امنتج أو اخدمة التي تقدمها. جّود من 
كبيرة  تصورات  وضع  مثالًيا،  ليكون  منتجك 
حول  مقنعة  قصة  تقدم  امهم  ومن  للمشروع. 
كيف مكن منتجك أن يحل مشكلة؛ وذلك بطريقة 

توجه الناس متابعة حملتك اإعانية.

أشياء ضرورية لنجاحك
وهناك أشياء أخرى ضرورية لنجاحك؛ مثل:

التركيز على إشراك اأصدقاء و العائلة بنفس 	 
مستوى التركيز على التسويق.

وضع خطة مفصلة لتحقيق النجاح وتنفيذه قبل 	 
وأثناء وبعد امشروع، ثم أطلق حملتك.

ابدأ التخطيط قبل موعد إطاق امشروع بنحو 	 
2 - 3 أشهر، واشرح فيه بالتفصيل كيف سيتم 

والتنظيم،  واميزانية،  والتسويق،  التخطيط 
وإجاز احملة.

ضع في حملتك اجيدة  أفكاًرا إبداعية ومهنية، 	 
تتميز بامرح، وأجعل لها حشوًدا من امؤيدين 
وجاوز  تلبية  في  طويًا  لتستمر  امتحمسن 

أهداف التمويل اخاص بك.
أشياء مطلوبة إجاح مشروعك	 

وهناك أشياء ترجح كفة ااحتماات في صاحك؛ مثل:
العامات التجارية القوية.	 
يكون 	  أن  فيه  تراعي  قوي،  إعاني  فيديو  عمل 

الصوت جيًدا، ويحكي قصة امنتج بطريقة مقنعة. 
ثانية،   30 أول  في  اجمهور  انتباه  يلفت  لم  وإذا 
فسوف يذهب بدون تأثير. تأكد أيًضا أنك شرحت 

خال ال 20 ثانية اأولى، هدف امشروع.
ضع خطة للوصول إلى اإنترنت.	 
ما تبقى من احملة ا يقل أهمية عن فيديو اإعان، 	 

اأمر  يتعلق  عندما  واحماس  اإبداع  لتحقيق 
بامكافآت امتنامية، والتسويق، والعاقات العامة، 

ووسائل اإعام ااجتماعية، وتوزيع امكافآت.

 طريق الرحلة 
وهي  تسلكها؛  أن  مكنك  واحدة  طريقة 
وجلب  إطاقها،  عند  للطريق  حملتك   اخاذ 
امجتمعية.  الفعاليات  في  للتحدث  امتطوعن 
مع  ليتزامن  مشروعك  إطاق  موعد  حدد 
مؤمر شعبي يتعلق باموضوع، أنشئ مخزًنا 
مع  فعالة  وعاقات  للمعلومات،  متنامًيا 
فإذا  امهنية.  امؤسسات  أو  التجارية  الغرف 

للمنتج  عروض  مع  جيد،  بشكل  حملتك  أتت 
فرصة  فهناك  امعجبن،  بن  صداه  يتردد 
فقط  عليها  تعتمد  ا  ولكن  لانتشارالسريع، 
بكثير  أفضل  في وضع  فأنت  النجاح،  لتحقيق 
ما كنت عليه لو أنك دفعت أكثر أموالك خال 

الشبكات الشخصية وامهنية.

حشد الجماهير 
التواصل  لشبكات  اجمهور  حشد  عندما 
٪ من هدف   40 إلى   30 ااجتماعي وحقق من 
التمويل خال الـ 48 ساعة اأولى، فإنه يحدث ما 
يشبه السحر؛ فغالًبا ما تصمت مواقع التواصل » 
اإشارة  »عن    Kickstarter and Indiegogo

إلى ما وصلت إليه من إخطارات على موقيعهما.  
بداية  في  مكثف  نشاط  هناك  يكون  ذلك،  ومع 
للنشر  حاجة  يخلق  مبكر  وقت  في  امشروع 
للحصول على انتباههم، ويتيح لك احصول على 

اإخطارات داخل وخارج البرنامج أيًضا. 

افعلها فقط 
هناك فوائد محدودة للتمويل اجماعي، غالًبا ما 
يتم التغاضي عنها ، لكنها مثل فرصة للتحقق 
وإجراء  اجديدة،  امنتجات  مفهوم  إثبات  من 
اتصاات لم تكن حلم بها ، ومنحك القدرة على 
معرفة تكرارات امنتج أو اخدمة  اأكثر شعبية؛ 
اأمر الذي يؤدي إلى توسيع السوق اخاصة بك 

محلًيا ودولًيا.
التمويل  حملة  لبدء  امناسب  الوقت  هو  هذا  هل 
ااتصال  في  تتردد  ا  بك؟  اخاصة  اجماعي 
استشارة  على  احصول  في  ترغب  كنت  اذا  بي 
مجانية مساعدتك في اخاذ القرار السليم . على 

FierceJ@gmail.com : البريد التالي

لماذا اآن هو الوقت المناسب

 إطاق مشروعك؟
يستطيع التنبؤ بكيفية تحويل صناعة بمليارات الدوارات طريقة العمل في المستقب، بل إنها سوف تحدث تغييًرا مدهًشا بالفعل . 

على سبيل المثال؛ يوجد برنامج جديد لموضة اأزياء، ربما يقلب صناعة الموضة رأًسا على عقب؛ فبدًا من إنفاق المايين على 
اإنتاج، والتسويق، والتخزين، والمبيعات، فإن الطريقة الجديدة تتيح للمصمم إدراج كل قطعة مابس أو إكسسوارات بالتوازي مع 
حملته الخاصة مع كمية محدودة من المنتج المطلوب. وعندما تنال هذه القطع ما يكفي من المؤيدين سيتم إنتاجها، وإذا لم تنل 

تأييًدا شعبًيا يحقق الحد اأدنى من الطلبية؛ فلن يكون هناك معامات مالية، ولن تتكبد أية نفقات أو مواد مهدرة. 

ــر الـــتـــمـــويـــل  ــيـ ــغـ كـــيـــف يـ
الجماعي صناعة اأزياء ؟ 
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ريك رودجرز 
شهادة  عى  حاصل   ، أمريي  كاتب 
كتاب  ومؤلف  اماي،  الرخيص  ي 
أرجل:  الثاثة  ذو  الجديد  الكري 
تقاعد  خطة  لوضع  فعالة  وسيلة 
مع تخفيض الرائب.

حدد اخطوات الناجحة  من غيرها ، واعلم أن الدرس الذي يكلفك غالًيا هو 
الذي تضطر لتعلمه مرتن. تعرف على أهم درس تعلمته في عام 2015 
وساعدك على التقدم لأمام؛ إذ يقودك ذلك إلى دعم العناصر الناجحة في 

مؤسستك؛ لتدر عليك أفضل العوائد. 

ا مكن أن تتحكم في أشياء لست متابًعا لها. قرر ما هي أهم ثاثة إحصائيات مؤسستك وضع 
أهداًفا لكل منها، وتابع كًا منها شهرًيا؛ حتى مكنك عمل تعديات طفيفة طوال العام. وكان والدي 

يقول: »احرص على قروشك القليلة؛ حتى تأتيك اأموال الوفيرة«. 

راجع أحداث عام 2015 جيًدا 

تابع اإحصائيات المناسبة

كانت  إذا  مــا  لتعرف  ؛  الــجــديــد  الــعــام  بــدايــة  مــن  أفــضــل  ليس هــنــاك 
أن  وذلــك  المالية؛  الناحية  من  ا  أم  صحيح  بشكل  تسير  مؤسستك 
إجراء تحسينات بسيطة في مستهل العام أسهل كثيًرا من محاولة 

إنقاذ الموقف فيما بعد. 
وفي هذا اإطار ، هناك سبع نصائح تعمل على تحسين وضعك المالي 

في عام 2016، تتضمن:

خطوات
 تحسن وضعك 
المالي عام 
2016
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مال و أعمال

تمـــــــــــويل



ما هي الشركات التي حسن أداؤها في مجالك؟ انتبه ما يفعله 
حاات  وراجع  وأخطائهم.  جاحاتهم  من  وتعلم  منافسوك، 
من توقفوا عن العمل وتركوا امجال ؛ لتعرف السبب الرئيس 
في فشل هذه الشركات. من السهل أن تركز كل تفكيرك على 
عملك اخاص، وأا تفكر في منافسيك، ولكَن هناك دروًسا 

مكنك تعلمها منهم، تساعدك على جنب اأخطاء الكبيرة. 

الفرصة مراجعة  أعطهم  الشركة؟  أهداف  موظفوك  يتفهم  هل 
خطة أعمالك وتقدم آرائهم فيها، وعّرفهم بترحيبك بتلقي آرائهم، 
واجعلهم يشاركون في وضع اأهداف إن أمكن. هذا قد يكون 
أما لو كانت كبيرة؛ فأشرك  أسهل لو كانت شركتك صغيرة، 

رؤساء اأقسام واجعلهم يوصلون أهداف الشركة أقسامهم. 
ا تتخذ قرارات مبهمة بتخفيض النفقات وزيادة امبيعات، 
وضع أهدافك في صيغة مكتوبة وشاركها مع فريقك، مع 
التعرف بوضوح على الدور الذي يلعبه كل موظف لتحقيق 
أهداف العمل. ليكن عام 2016 هو العام الذي ُحدث فيه 

التغيير الدائم؛ لتحسن أعمالك وحياتك امالية. 

قد يكون هذا عاًما مناسًبا للبدء في خطط التوسع التي أجلتها أثناء فترة ااحدار 
اقتراض  وتكلفة  بطيئة  بخطوات  ولكن  يتعافى،  فااقتصاد  اآن  أما  ااقتصادي. 
منخفضة. قد تكون الشركات- التي تتمتع بتدفقات نقدية جيدة وموازنة خالية من 
العيوب -قادرة على احصول على قروض توسعية معدات فائدة منخفضة، لكن 
أسعار الفائدة في النهاية سوف تزداد ويكون هذا العام هو امائم لتخفيض تكاليف 

ااقتراض، بينما تكون تكلفة رأس امال منخفضة للغاية. 

غالًبا ما يظن أصحاب اأعمال أنهم ايحتاجون إلى عمل موازنة للشركة، 
بزعم قدرتهم على تتبع مصروفات الشركة بدونها، ولكن خطط لأوقات التي 
يقل فيها العمل، وجنب بعًضا من ااحتياطي للطوارئ؛ إذ قد حتاج إلى فتح 

خط ائتمان على سبيل ااحتياط ؛ حتى تتمكن من بناء احتياطي مناسب. 

ضع خطة للتدفق النقدي

تخلص من اأشخاص غير المفيدين

اقرأ منافسيك جيًدا

تأكد من أن فريقك مشترك معك

احتياجات  مثل  ؛  اأسعار  أفضل  عن  تبحث  أن  اخَش 
امكتب، وااتصاات، وغير ذلك؛ فلن يعرض عليك امورد 

أسعاًرا مخفضة، مالم يقدم لك منافسوه أسعاًرا أفضل. 

فكر في التوسع
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كيف تدبر التمويل
 ي اأزمات ااقتصادية؟

يكون  قد  ولكنه   , صعًبا  أمــًرا  مبتدئة  لشركة  تمويل  على  الحصول  يكون  قد 
في  واشك  ااقتصادي.  الركود  فترات  في  شركة  تمويل  أردت  إذا  مستحيًا 
رواتــب  لصرف  ااقتصادي  الــركــود  فترات  في  أعظم  تكون  للمال  الحاجة  أن 

الموظفين وسداد إيجارات المكاتب . 
ظل  في  اأمــوال  على  حصولك  تيسر  التي  والمقترحات  اأفكار  بعض  وإليك 

الركود اإقتصادي: 

مال و أعمال

تمـــــــــــويل

التمويل الجماعي 
عبر اإنترنت 
ساهمت اإنترنت في ظهور 
بدائل جديدة في بعض باد 
العالم؛ لتمويل الشركات 
الصغيرة . فقد ظهر مفهوم 
التمويل اجماعي على 
اإنترنت، والذي يستهدف  
ااقتراض من أشخاص غرباء 
على اإنترنت من خال مواقع 
مخصصة لذلك،  يستفيد 
منها ورواد اأعمال عادة، 
حينما يتعرضون أزمات 
سيولة. وُتعد وسائل التواصل 
ااجتماعي، من أفضل الطرق 
للتواصل مع امستثمرين 
وكذلك احسنن ؛ فيأتي 
التمويل اجماعي ليزود 
امبتكرين ورواد اأعمال 
واممولن بفرصة استثنائية  
جيدة لتوسيع نطاق امتبرعن 
لهم عبر اإنترنت.

اقترض من المعارف 
يعد ااقتراض من اأهل واأصدقاء أفضل الطرق لتمويل شركة في بدايتها. إنها طريقة مربحة 
لكا الطرفن؛ أن سعر الفائدة يكون في الغالب أقل من معدل السوق مقدار 2 أو 3 %؛ مايعود 

عليك بامصلحة. وأكثر من معدل سعر الفائدة على امدخرات في البنوك بحوالي 1 أو 2 %  
)وهذا في مصلحتهم ( وفي ظل اأجواء ااقتصادية التي نعيشها اآن، انتشر هذا ااجاه 

انتشاًرا ملحوًظا؛ إذ تقوم البنوك بفرض فائدة أكبر على امقترض. لذا، فإن مشاركة اأهل 
واأصدقاء في عمليات التمويل يكون نافًعا جميع اأطراف, ولكنه يعتمد على الثقة في 

امشروع، وقدرته على جلب رؤوس اأموال مع ربحها مرة أخرى للجميع.

اقترض من نفسك 
يلجأ رجال اأعمال إلى ااعتماد على 

مدخراتهم للوفاء بنحو 30 % من اأموال 
الازمة لتأسيس الشركات. ولكن ا تأخذ 
اأموال وتذهب ببساطة لشراء أسهم في 
شركتك؛ إذ ينبغي أن يكون لديك بالفعل 

رأس مال يكفي لتأسيس الشركة. قم بعملية 
إقراض الشركة؛ حتى تستطيع سداد القرض 

لنفسك فيما بعد . وإذا كان امبلغ صغيًرا 
) 50  ألف دوار مثًا ( فيمكنك أن تسدده 
لنفسك من العائد على اإيرادات امتوقعة، 
أو حتى من أموال امستثمرين اجدد. ولكن 

قبل أن تقرض نفسك وتقدم الدعم لشركتك، 
تأكد من أن هناك مجاات سوف تعود عليك 
بالنفع وبهذه ااموال مرة أخرى؛ معني: أن 

هناك منتًجا جديًدا أو خدمة سوف تطرح 
باأسواق وتتوقع حدوث مبيعات وانفراجة، 

أو أن هناك خطأ في التدفق امالي بشركتك؛ 
وبالتالي تأخر في حصيل مستحقات الشركة 
من اآخرين، وتنتظر حصيل تلك اأموال؛ ما 

يعني أنك تقدم الدعم للشركة ذاتًيا للحفاظ 
على امها ومعتها داخل الشركة بن 

العاملن، وخارجها مع العماء.

اقترض ممن يمكنهم اانتظار 
في فترات الركود، فكر ملًيا قبل أن حصل على 
قرض يستلزم السداد الفوري؛ فمن الصعب 
جمع أموال لتأسيس شركة جديدة؛ أن 
امخاطرة تكون أكبر خاصة في حالة القروض 
قصيرة اأجل. ستجد فيمن حولك من أصحاب 
الشركات وامستشارين واموردين من هو 
على استعداد منحك فترة ماح للسداد. 
فعلى سبيل امثال؛ مكنك أن تقترض بفترة 
ماح ثاث سنوات، وحدد مبالغ إضافية 
للسداد امبكر في حالة حقيق الشركة هدًفا 
معيًنا. وهناك رواد أعمال وفروا مويًا من 
أصحاب شركات، وبشروط مويل أفضل 
كثيًرا من البنوك. 
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Sharjah  : P.O.Box 21416,  Head office Tel: 06-5680553 Fax: 06-5681570 

Dubai  : P.O.Box 86290,  Branch office Tel: 04-2676280 Fax: 04-2676281 

Ajman  : P.O.Box 7140,  Branch office Tel: 06-7489135 Fax: 06-7488151 

UAQ  : P.O.Box 3771,  Branch office Tel: 06-7667637 Fax: 06-7667638 

Abu Dhabi : P.O.Box  Branch office Tel: 02-5630263 Fax: 06-5630262 

 

Mzoon operates nationwide across the UAE with capability to undertake sophisticated design and 

structures & made several stone marks in construction of buildings, high rise towers, factories, 

mosques and luxury villas in various parts of UAE. 



79 - رواد اأعال - فراير - 642016

يــــــــر تـــــطــــو

تكنولوجيا

                    طـر ق لتحـديث 

تطبيقات اآيفون

كانت تطبيقات iOS تعمل قيد التشغيل في خلفية اآيفون أو 
اآي باد ، من دون أن تفعل شيًئا؛ إا بإعادة تشغيلها ، ووضعها 

مرة أخرى على شاشة جهازك.
اآن، تغير كل ذلك بفضل  تحديث ميزة »تطبيق الخلفية« التي 
أضيفت إلى تطبيق iOS 7 الذي يسمح لتطبيقات الطرف الثالث 
وتحديثات  اأخــبــار،  وعناوين  جــديــدة،  رسائل  وسحب  باانطاق 
الحالة، والكثير من اأمور المتاحة على اإنترنت؛ حتى لو كانت 

في حالة عدم تشغيل على شاشة جهازك. 
وبطبيعة الحال، تحدث هذه التطبيقات نفسها ؛ اأمر الذي يؤثر 
بالسلب على عمر بطارية اآيفون أو اآي باد، وخاصة إذا لم تكن 

تلِق باًا أي من التطبيقات التي تقوم بعملية التحديث.

ابحث عن التطبيقات التي تحدث نفسها تلقائًيا في الخلفية
في الوقت الذي تقوم فيه بعض التطبيقات بتحديث نفسها في صمت؛ مثل 
اجديدة  الرسائل  يجلب   Gmail اإلكتروني  البريد  وتويتر،جد  فيسبوك، 
أحدث  بعرض  تامز  نيويورك  ومجلة   cnn شبكة  تفعل  وكذلك  تلقائًيا، 
عناوين اأخبار ، فيما يحفظ البوكيت امقاات التي أعجبتك على اإنترنت،  
سواء كانت تلك التطبيقات نشطة أو غير ذلك، فإن وجدت تطبيقات ا حدث 

ذاتها ، فقم بتحّويل مفتاح التحديث إلى وضع«إغاق«.
قد تكون التطبيقات السابقة معقولة إلى حد ما، لكن هناك تطبيقات حديث 
وتطبيق  اأمازون،  منطقة  في  بالتسوق  امتعلقة  كتلك  تلقائًيا،  نفسها 
 iTunes  الذي يتيح إجراء حجوزات على امطاعم(، وتطبيق( OpenTable

.»Amazon Kindle مشاهدة عروض اأفام( ، وتطبيق( »Movie Trailers

ومن احكمة، أن تتحقق من تطبيقات iOS التي تتمتع ميزة مكن التحديث 
في اخلفية، و إيقاف تشغيل تلك اميزة؛ وذلك كما يلي:

اضغط على إعداداًت < عام < حديث تلقائي ، ثم مرر أسفل قائمة التطبيقات، 
ووّجه مفتاح التحديث إلى وضع » إغاق«.
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تعَرف على التطبيقات التي تسحب طاقة البطارية
تشّكل التطبيقات التي حّدث ذاتها في اخلفية ضغًطا على بطارية اآيفون أو 

اآي باد، لكن ما حجم هذا الضغط ؟
معرفة هذا، اضغط على »إعدادات البطارية«، ثم مرر أسفل قسم استخدام 
التبويب 24 ساعة اأخيرة للحصول على لقطة  انقر فوق عامة  البطارية، 
استخدام بطاريتك احالية، أو لأيام السبعة اأخيرة إلقاء نظرة طويلة اأمد 

على استخدام البطارية.
التبويب؛  عامتي  بجانب  اموجودة  الصغيرة  الساعة  أيقونة  على  اضغط 
للحصول على تفاصيل تتعلق بامدة التي تبقى فيها ميزات iOS وغيرها من 

تطبيقات في اخلفية.
التبويب  عاماتي  بجانب  الصغيرة  الساعة  أيقونة  على  الضغط  واتنس 
معرفة امزيد من التفاصيل حول مقدار الوقت الذي تستغرقه ميزات تطبيق 

iOS وغيرها من التطبيقات في اخلفية.

إن وجدت تطبيقات تستغرق وقًتا طويًا للتشغيل في اخلفية، فقم بإيقاف 
امميزات في شاشة إعدادات حديث التطبيقات في اخلفية.

إيقاف نشاط الخلفية لجميع تطبيقات الطرف الثالث 
مكنك ببساطة إيقاف نشاط التطبيقات التي تعمل في اخلفية كما يلي: 

وجه امفتاح إغاق ميزة حديث التطبيقات في اخلفية لـ iOS مع بعضهم البعض.
اضغط على إعدادات < عام < حديث تطبيق اخلفية، ثم توجيه » حديث تطبيق في 

اخلفية الرئيس إلى وضع »إغاق«.
وسواء قمت بتعديل أي تطبيقات تستطيع حديث نفسها تلقائًيا أو لم تستطع، فا 
تقلق من هذا اأمر، فإن تبديل امفتاح في اأعلى » حديث التطبيق في اخلفية«، لن 

يؤدي إلى مسح اإعدادات السابقة.
وبطبيعة احال، لن يحافظ إغاق ميزة التحديث في اخلفية لتطبيق iOS الداخلي، 
على التطبيقات الداخلية لتطبيق iOS ، وحديًدا البريد اإلكتروني من التحقق بحًثا 

عن  حديثات في اخلفية؛ لذا سوف حتاج إلى مكن إعداد آخر. 

احفظ بريدك  عند البحث عن رسائل في الخلفية
بالرغم من أنه ا يظهر في قائمة التحديث في اخلفية، إا أّن تطبيق البريد لتطبيق iOS يستهلك قدًرا كبيًرا من الطاقة والبيانات؛ حيث إنها تقوم بالفحص بصورة 

دورية عن الرسائل. وحسن احظ، توجد عدة طرق للحد من نشاط خلفية  البريد أو إيقافه:
أوا : الطريقة امؤقتة، باتباع ُخطى اأندرويد: يتضمن اإصدار اأخير لتطبيقات iOS ميزة »ماءمة« التي تضع جهازك في وضع الطاقة امنخفض؛ فعندما ينحدر 

لون مؤشر البطارية إلى اأحمر، فإن وضع الطاقة امنخفض ُيوقف مؤقًتا تطبيق البريد من التحقق في الرسائل، مع إمكانية حققك من وجود بريد جديد يدوًيا.
أغلق وضع الطاقة امنخفضة ) الوجب القيام به يدوًيا(، انقر عام< البطارية< ثم بّدل مفتاح وضع الطاقة امنخفض.

ثانيا: يستخدم وضع الطاقة امنخفض لتسهيل الطريق  أمام إغاق نشاط خلفية البريد التي هي في حرج، لكنك ستحتاج إلى النزول إلى قائمة اإعدادات الرئيسة 
للبريد، لتغيرها بصورة دائمة إلى عدد مرات التحقق بحًثا عن الرسائل:

انقر على اإعدادات > البريد> جهات ااتصال> التقاوم > جلب البيانات اجديدة> التمرير لأسفل إلى قسم اجلب، ثم اختيار أحد اخيارات. وكلما كان عدد مرات 
التحقق من الرسائل أقل،  كلما كان التوفير أكثر في طاقة البطارية. وإيقاف إغاق زر » دفع البيانات للبريد« سوف  يحدث فارًقا أيًضا.



79 - رواد اأعال - فراير - 662016 66

يــــــــر تـــــطــــو

التواصل ااجتماعي
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كيف ينجح 
عملك عر 

وسائل التواصل 
ااجتاعي؟

تزداد يوًما بعد يوم أهمية وسائل التواصل ااجتماعي كوسيلة إقامة اتصاات 
هما   اإنترنت؛  على  التواصل  من  أساسيان  نوعان  يوجد  حيث  جــديــدة؛  أعمال 
وسائل التواصل ااجتماعي ) الميديا( ، وشبكة اأعمال على اإنترنت؛ فاأولى 
العاقات بناء  على  اأخــرى  ترّكز  بينما   ، العماء  بين  العاقات  بناء  على   ترّكز 

بين الشركات.
للحصول على  الوسليتين، وكيفية استخدامهما  نتناول مًعا، كيفية تطوير  وهنا 
مزايا تجارية، وكيفية تجنب سلبياتهما، عاوة على بعض آداب  حسن التواصل عبر 
اإنترنت، وكيفية اختيار منصات وسائل التواصل ااجتماعي المائمة إقامة أعمالك.
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ااستاع
حتى لو كنت ا تريد  التسويق بصورة مباشرة 
على الشبكة ااجتماعية، فمن امهم أن تستمع 
التجارية على  الناس عن عامتك  إلى ما يقوله 
مكنك  حيث  وتويتر؛  جوجل،  عبر  اإنترنت 
تتابع  لكي  الرئيسة؛  العبارات  و  الكلمات  تّتبع 

محادثات الناس عنك.

الهدف واموقف
التواصل  منصات  أفضل  حدد  ااستماع،  بعد 
يتواجد  وأين  أعمالك،  امائمة  ااجتماعي 
حتاج  إذ  ؛  عنك  يتكلمون  وكيف  جمهورك، 
لتستطيع  عندهم؛  العاطفة«  »نقاط  حديد  إلى 

ااخراط معهم بطريقة جذابة وذات معنى.
حدد  جمهورك،  إلى  التحدث  تبدأ  أن  ومجرد 
يراسلونك  الذين  وهم  »امؤثرون«،  هم  من 
أو  اآخرين،  من  تعليقات  ويتلقون  بانتظام، 
يرتبطون محتوى آخر للجمهور. فهذا النوع من 
امستخدمن مكنه مساعدتك في التواصل مع 

شريحة أوسع من اجمهور.

اسراتيجية 
التواصل

ااجتاعي

وسائل التواصل ااجتاعي مزايا إيجابية تشمل:
المحتوى المقنع يلفت انتباه العماء المحتملين، ويزيد من وضوح  العامة التجارية.	 
تطلعك على أحدث التطورات في مجال عملك.	 
وسيلة أرخص بكثير من النشاطات الدعاية التقليدية.	 
وبالتالي 	  العالمية؛  البحث  نتائج  في  ظهوره  عبر  الشبكة  محتوى  إلى  برواط  مباشرة  غير  بصورة  ااجتماعي  المحتوى  تعزيز  يمكنك 

تحسين حركة البحث والمبيعات على اإنترنت.
يمكنك تقديم خدمة محسّنة للعميل وااستجابة بفّعالية للتغذية الراجعة.	 
يمكن للعماء أن يجدوك من خال القنوات الجديدة؛ مايعني خلق العديد من الفرص.	 

أما السلبيات فتشمل:
ضرورة االتزام بالمصادر التي تدير لك الحضور من خالها؛ وذلك استجابًة للتغذية الراجعة، وإنتاج محتوى جديد.	 
صعوبة  قياس العائد على ااستثمار.	 
ااستخدام غير الفّعال؛ مثل استخدام الشبكة للدفع بعملية المبيعات  من دون اانخراط مع العماء، أو عدم ااستجابة للتغذية السلبية 	 

الراجعة،والذي من شأنه أن يضّر بسمعتك.
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التحدث
امجتمع،  في  لاخراط  جمهورك  استخدم 
وافتح مجاًا للحوار معهم. واستمع ما يقولونه 
اإمكان،  قدر  لهم  ااستجابة  وحاول  يقولونه، 
بدًا من مجرد الدفع برسائل امبيعات؛ وبالتالي 
مكنك احصول على معلومات قّيمة، وبناء الثقة 
في عامتك التجارية. ومن امهم جًدا، أن يكون 
لك حديث بصورة منتظمة. فّكر » بنبرة الصوت« 
يطمئن  حيث  محتواك؛  في  تستخدمها  التي 

اجمهور أكثر إذا استشعروا بصدقك.

الحاية
ينبغي أن تعاج أي تغذية سلبية راجعة بسرعة 
و بصدق؛ فحل مشاكل العميل وتقدم ااعتذار 
من  احّد  حو  الطويلة  امسافات  لك  يختصر 

اأضرار امتوقعة.
الراجعة  السلبية  التغذية  تتركه  قد  أثر  أي  قِيم 
اأهمية  ومن  لديك.  البحث  محرك  ترتيب  في 
مكان، أن يكون لك ترتيب في  البحث العامي، 
حتى إذا بدأت الروابط السلبية تعرض لعامتك 

التجارية، فسوف حتاج معاجة هذا اأمر.

القياس
ااستثمار من وسائل  على  العائد  تعرف  لكي 
بعض  اختيار  عليك  ااجتماعي،  التواصل 
فعلى  تأثيره.  مدى  لقياس  الرئيسة  امقاييس 
على  حسابك  -عبر  مكنك  امثال؛  سبيل 
حسابك،  تتبعوا  من  عدد  قياس   - تويتر 
منشوراتك،  على  أوالردود  التغريدات  وعدد 
اإلكتروني  موقعك  إلى  الزيارات  وعدد 
قياس  إلى  حتاج  وكذلك،  تويتر.  خال  من 
في  انظر  عنك(.  العماء  يقوله  )ما  امشاعر 
بك  اخاص  التسويق  نسبة  قياس  عن  دليلنا 
الصحيحة  امنصة  واختر  اإنترنت،  عبر 

ااجتماعي.  التواصل  لوسائل 
وباستخدامك شبكة التواصل ااجتماعي مكنك 
فااخراط مع عمائك  تبرز بن منافسيك،  أن 
مستوى  رفع  على  يساعد  قد  اإنترنت  على 
الوعي، وبناء معتك كمورد موثوق به. ومكن 
عملك  ُتكسب  أن  ااجتماعي  التواصل  لوسائل 
في  مطمئن  وأنت  اجديدة  العاقات  من  امزيد 
مكتبك؛ مايوفر امال، والوقت، وموارد اأخرى 
كالسفر ؛حيث  ا حاجة حضور فعالية ملموسة 

على وسائل التواصل ااجتماعي.

يمكن لوسائل التواصل ااجتماعي أن 
تحسن من عملك في ستة مجاات:

عند اختيار إحدى وسائل التواصل ااجتماعي ، 
يجب أن تعرف أين يتواجد عماؤك؛ حتى توّجه 
جهودك حو القنوات التي يستخدمونها. وقد جد 
نفسك بحاجة إلى  تشكيلة من وسائل التواصل 

ااجتماعي لتغطية جميع حاجاتك.

امدّونات
بانتظام،  القصص  نشر  في  التّدوين  ُيستخدم 
على  اأخرى  واحتويات  التعليقات  وكذلك 
شبكة اإنترنت، والتي مكن للعماء و امهنين 
غالبية  تكون  حيث  قراءتها؛  و  عليها  احصول 
لترك  مجاًا  للزوار  وتتيح  جاذبة،  امدّونات 

تعليقات وإرسال رسائل.
على  للتفكير  مثيرة  منشورات  خلق  خال  من 
قضايا الصناعة، مكنك تبني معة كمؤلف في 
عاقاتك  تقوي  و  النقاش  وتنشط  امجال،  هذا 
مع العماء. وكذلك، يوفر  التدوين طريًقا أخرى 
يكونوا  لم  إذا  عليك  ليعثروا  احتملن  للعماء 

على بّينة من موقعك.

العاقات العامة عر 
اإنرنت

على  والردود  وااستجابة  ااخراط  وتشمل 
عن  اإعان  أو  التسويق  بهدف  امدونات 
عند  اانتباه  مراعاة  مع  أو خدماتك،  منتجاتك 

بها،  اانشغال  في  ترغب  التي  امدّونة  اختيار 
بحيث يكون لديك اجمهورامستهدف. 

قنوات وسائل التواصل ااجتماعي
خدمات وسائل التواصل ااجتماعي هي منصات 
عبر اإنترنت تتيح لك إنشاء ملف مثل فيه نفسك، 
والتواصل مع اآخرين لنشر امعلومات، والبقاء 
على تواصل، وإرسال الرسائل والتوصيات بن 

بعضهم البعض.
التواصل  وسائل  إلى  اانضمام  وبإمكانك 
مواقع  أو  فيسبوك،  و  تويتر،  مثل  ااجتماعي؛ 
موقع  مثل  والشركات؛  للمهنين  متخصصة 

لينكد إن.
بناء  ااجتماعي،  التواصل  وسائل  لك  وتتيح 
أخباًرا  ينشرون  الذين  العماء  من  مجتمع 
على  مساعدتك  عن  فضًا  عنهم،  ومعلومات 
الشركات،  أسئلة  خص  إجابات  على  احصول 

وإيجاد موردين جدد.

منتديات اإنرنت
امنتدى على اإنترنت، أو لوحة تبادل الرسالة، 
وعقد  اأسئلة،  طرح  للناس  تتيح  خدمة  هو 
واإجابة  الرسالة  نشر  طريق  عن  النقاشات 
منتديات  في  امشاركة  تعّزز  أن  ومكن  عليها. 
خص الصناعة والعماء لتبادل اخبرات وإعطاء 

مشورات بّناءة حول معتك.
امنتديات؛  من  العديد  على  اإشراف  يتم  و 
عرض  كيفية  في  ملًيا  للتفكير  حاجتك  مايعني 
تؤدي  لن  حيث  بامبيعات؛  اخاصة  رسائلك 
ااستجابة  لردود اأفعال في امنتديات بوضوح 
تقابل  قد  بل  احتملن،  العماء  إقناع  إلى 

رسائلك بالرفض أو احظر.

التوظيف

 التسويق

   بناء العامات التجارية

تفاعل العميل

تحديد مواقع الشركاء 
التجاريين وااستراتيجيين

تجميع المعلومات التجارية



                         يبدو جيداً مستقبل الفرنشايز
 »iHS « وفًقا لتقرير أعدتها المؤسسة التعليمية بالتعاون مع موقع خبراء ااقتصاد
، حول أعمال الفرنشايز دولًيا؛ فإن للفرنشايز دوًرا بالغ اأهمية في النهوض بباقي 
قطاعات ااقتصاد؛ إذ اتساعد مشروعات الفرنشايز على نمو المشروعات الصغيرة 
فقط، بل تخلق أعماًا تجارية جديدة أسرع من غيرها.

 وتوقع التقرير أيًضا، حدوث نمو متزايد في جميع قطاعات الفرنشايز،على الرغم من 
صراعات ااقتصادات اأوسع؛ إذ يقول جون رينولدز؛ رئيس المؤسسة التعليمية:« 
الفرنشايز هو محرك النمو للشركات الصغيرة«.

وعبر قادة اأعمال لرابطة الفرنشايز الدولية  » IFA›s« في أحدث تقرير لهم ، عن قلقهم البالغ من التغيير احادث في امعايير امشتركة أصحاب العمل؛ 
إذ أظهر بحث استطاعي قاموا به، أن 94 %  من قادة اأعمال يعتقدون أن التغيير في امعايير امشتركة أصحاب العمل سوف يرفع من تكلفة مارسة 
اأعمال التجارية.  واشك في أن تطبيق مثل هذه امعايير امشتركة أصحاب العمل بالنسبة مشروعات الفرنشايز سوف يفرض تكاليف 

إضافية على أصحاب الفرنشايز؛ بسبب احاجة مزيد من الرقابة والتأمن ضد امخاطر .
ووفقا ما ذكره جيمس جيليا؛ اخبير ااقتصادي موقع  »IHS«: »ن عدم الوضوح بشأن امعايير امشتركة أصحاب العمل الصادرة عن 

» NLRB « مكن أن تعرقل مو أعمال شركات الفرنشايز و العمالة و اإنتاج اخاص بها« .

جاء التقرير متضمًنا نتائج هامة جًدا شملت مايلي: 

لم تتغير  نسبة مو عدد منشآت الفرنشايز في عام 2015؛ حيث استمرت نسبة الزيادة بحوالي  1.6 %، مطابقة لوتيرة النمو في عام 2014. 
بالرغم من تغير نسبة مو العمالة على  امستوى اأوسع لاقتصاد، إا أنها تزداد في قطاع الفرنشايز على نطاق واسع، كما 

حدث في السنوات اأربع اماضية. 
مو الناج بالدوار  أعمال شركات الفرنشايز بنسبة  5.5 % .

زيادة الناج القومي من قطاع الفرنشايز بنحو 5.2 % ما يقدر 521 مليار دوار. وعلى سبيل امثال؛ سوف يساهم قطاع 
الفرنشايز بنسبة 3 % من الناج القومي اإجمالي اأمريكي بالقيمة اامية للدوار

الفرنشايز لتشغيل  والتأثير على قدرة  التجارية في اأشهر امقبلة، من حيث امعايير  إيجابية في اأعمال  حدوث ظروف 
مشروعات مستقلة؛ من خال عاقة طويلة اأمد مع احاصلن على الفرنشايزمن تلك الشركات . 
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إجتماعية مسئولية 
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تــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــر

ألكس هاتشنزامــتــيــاز تــجــاري
تعليمية,  مناهج  ومؤلف   ، دوي  إدارى  ومستشار  شاعر  أمريي،  كاتب 
ي  متخصصة  استشارات  ركة  ولديه  سنوات،   4 مر  ي  ودرس 
15 منهًجا  ي إدارة  التطوير امؤسي والتخطيط ااسراتيجي ، وألف 
امروعات تستخدمها 144 جامعة بالوايات امتحدة. 
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منتجات أو  بخدمات  التبرع 
مطبوع  آخر  منشور  أو  كتالوج  هناك  كان  إذا 
لقائمة  فيه  صفحة  استخدام  فيمكنك  لعملكم 
التي  اموارد  من  وغيرها  الهواتف  أرقام 

تساعد ضحايا سوء امعاملة. 
بالبضائع   التبرع  مكنها  البقالة  محات 
حتى  أو  الغذاء  مثل  احلية  امتنقلة  للمنازل 

معجون اأسنان
بامؤن  باإمداد  التبرع  مكنهم  امصّنعن 
الازمة للوكاات التي تساعد امنازل امتنقلة 

أو من هم با مأوى 
أن توفر غرف مجانية لضحايا  الفنادق مكن 
ا  عندما  امثال،  سبيل  على  امعاملة،  سوء 
اانتقالية  امباني  في  أي شواغر  تكون هناك 
احلية أو الوكاات اأخرى التي توفر امأوى. 
على  يستخدم  الذي  بالكتان  التبرع  مكنها  و 

السرير، وامناشف....
شركات التاكسي، مكنها توفير ركوب مجاني 
لأشخاص الذين يقعون في أزمة نتيجة عاقة 

سيئة ويحتاجون الى اانتقال ملجأ آمن.
معرفة  مجانية  ركوب  برامج  تنسيق  مكن 

الشرطة و ادارة امنازل امتنقلة
مجانية  خدمات  تقدم  مكنهم  احامن 
سوء  ضحايا  أو  امنزلي  العنف  لضحايا 

امعاملة. 
رعاية  ترتيب  النهارية  الرعاية  لبرامج  مكن 
للعنف  تعرضوا  الذين  اموظفن  أطفال  

اأسري بأسعار مخفضة. 
تقدم  التي  وامؤسسات  الشركات  أمثلة  من 
  »Amazon.ca« موقع  اجتماعية  خدمات 
حيث يساعد في الوصول إلى ادارات امنازل 
لينك  بعمل  العنف  منع  مؤسسات  و  امتنقلة 

لهم على اموقع. 
حملة  دشنت    »Bell Mobility« مؤسسة 
استخدام«،  »إعادة  تدوير«،  إعادة   « بعناوين 
»إعادة ااتصال«، وهو برنامج وطني إعادة 

تدوير الهواتف اخلوية.

في الواقع، ليست الشركات مضطرة أن تفعل 
سوف  الذي  ما  أعني،   ... اإطاق  على  هذا 
يدفعهم للقيام بذلك؟ ..ا أحد ... وهذه اجهود 
اأرباح، وسوف  تؤثر مباشرة على صافي  لن 
تقوم  عندما  التنفيذي  للرئيس  احسابات  تذكر 
البحث  عند  »ضعيفة«  العليا محاوات  اإدارة 

عن مبرر »لتفعل ذلك أو ا تفعله«.
ومع ذلك، في بعض اأحيان مجرد جعل اأعمال 
في  تستثمر  الشركات  فإن  معني  لها  التجارية 
اأنشطة والبرامج التي جعل اموظفن »أفضل 
اآونة  ...في  امثال  ..على سبيل  واءا«  وأكثر 
اأخيرة، تطوع أكثر من 475 موظف في » بيتني 
باوز« في برنامج الشركة »التفاني في التعليم« 
بالعمل في 30 مشروع مجتمعي، والذي استفاد 

منه ما يقرب من اثني عشر مؤسسات تعليمية 
غير ربحية في واية كونيتيكت..شملت البرامج 
قراءة اموظفن على الطاب الصغار، واحدائق 
وتوجيه  اماعب،  في  فرشة  ونشر  امزروعة، 
الطاب في امدرسة الثانوية، وتقدم امساعدة 
التوجيه.  امهنية، وإجراء امقابات واستئناف 
امؤسسات  و  الطاب  مؤسسات  تكن  ولم 
هذا  من  استفادت  التي  هي  فقط  امجتمعية 
وموظفيها  الشركة  استفادت  فلقد  البرنامج، 

أيضا من هذه التجربة ذات امغزى.
والتعليم  امجتمع  برامج  فإن  الواقع،  وفي 
فوائد  لها  و  حقيقية،  تأثيرات  لها  بالشركات 
ملموسة تعود على الشركات الراعية لها، بدءا من 
زيادة رضا اموظفن..إلى زيادة ثقة العماء ... 
ولكن .. يحدث ذلك عندما يتم تنفيذ هذه البرامج 
بشكل صحيح ، اأمر الذي يحتاج لفهم والتزام 
اإدارة العليا، ووفقا مسح أجري بواسطة جنة 
 2013 عام  للشركات  اخيرية  اأعمال  تشجيع 
شركة   62 ذلك  في  )ما  شركة   261 عدد  على 
كانت  حيث  الشهيرة(،   100 فورشن  قائمة  من 
الشركات  تلك  من  اموظفن  من   %59 نسبة  
قدموا   %  50 و  للتطوع،  إجازة  طلبات  قدموا 
برامج تطوعية و  76% كانوا يقيسون و يتتبعون 
استثماراتهم...  ااجتماعية  واآثــار  النتائج 
التمويل  التعليم في منطقة  النتائج بأن  و جاءت 
كان البرنامج اأكثر شعبية بن البرامج اأخرى 
وفي  وااجتماعية.  الصحية  اخدمات  قبيل  من 
استطاع العام السابق، ذكرت الشركات أن أكثر 
ااستثمار  برامج  في  مشاركتهم  وراء  سببن 
التجارية ومعتها  العامة  لبناء  هو  امجتمعية 

وإشراك اموظفن وتعيينهم. 
بكون  مقتنع  غير  تزال  ا  فأنت  ما،  لسبب  إذا، 
امواطن اجيد من الشركات هو من خال البرنامج 
و  لديك،  واموظفن  شركتك  فيه  تشارك  الذي 
فراغك(  وقت  )في  أدناه  القائمة  مطالعة  مكنك 
معرفة ما إذا كان هناك شيء تريد جربته فورا 
فتجمع البيانات عنه و حلل تأثير جهودك فيه  ...

              سات رورية 
           للمؤسسات الناجحة

 يتعين على الشركات قول 
الحقيقة لنا )حتى لو كانت ليست 

مرغوبة منا، ثم تقول لنا ما تنوي 
القيام به حول هذه الحقيقة .

 كفاءة الشركة في كثير 

من اأحيان تعتمد بشكل متبادل 
على المجتمع، والبيئة، والنظم 

اإيكولوجية التي تقع فيها.

  تحتاج الشركات لشريك 

)تستخدم نفوذهم( مع المؤسسات 
في المنطقة كجزء من كونها جار 

جيد بسبب أثر الجهود المشتركة 
على البيئة في المستقبل .

أنت لست مضطرا لفعل أي 
الكثير ممن  ... ولكن،  شيء 

العالمي  السوق  في  هناك 
استطعت  لو  أنه  يؤمنون 

الموظفين  حال  تحسين 
على  تحصل  فسوف  لديك، 

منهم. أفضل  منتجات 

الصدق - القيم المشتركة- اأثر
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كتاب : مدير الدقيقة الواحدة 
تأليف : د. كينيث بانكارد
Keneth Blanchard د. سبنر جونسون

Spenser Johnso

عرض و تقديم : م: عصام الريف

مدير 
الدقيقة 
الواحدة

من الكتب الجديرة بالقراءة، كتاب« مدير الدقيقة الواحدة« لمؤلفيه:
 ،SpenSeR JOHnSO جونسون  سبنسر  ود.   ،KenetH BlancHaRd بانكارد   كينيث  د. 
وتدور فكرته حول »القيادة الناجحة في المؤسسات والشركات ،وكيف يدير 

القائد العمل بنجاح من خال إدارة الدقيقة الواحدة«

كان أحد الشباب امهتمن بتأسيس عمل ناجح، 
في  الفاعلية  منه  ليتعلم  ناجح  مدير  عن  يبحث 
اإدارة، أثناء بحثه قابل مديرين كثيرين فوجد أن 
معظمهم يهتمون بأحد أمرين: النتائج أو اموظفن.
اكتشف ذلك الشاب أن امديرين امهتمن بالنتائج 
اأمر  وااستبداد؛  بالقسوة  عادة  يتسمون  فقط، 

الذي كان يؤثر سلًبا على اموظفن، ووجد امديرين 
الذين يهتمون باموظفن، يوصفون بالدموقراطين 
أو الظرفاء، غير أن التأثير السلبي إدارتهم كان يقع 

عادًة على نتائج العمل.
ولكنهما  جزئي،  بشكل  ناجح  النوعن  كا 
بأن  الشاب  قناعة  وكانت  مديرين.  أنصاف 
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كتابة الهدف في ورقة مستقلة.	 
قراءة كل هدف أكثر من مرة في دقيقة واحدة 	 

في كل مرة.
مراجعة أداء كل هدف مدة دقيقة يومًيا.	 
رؤية ما إذا كان سير العمل متقًنا في حقيق 	 

اأهداف.
السر  الشاب  علم  الثاني،  اموظف  مكتب  في 
أثناء  الواحدة(.  الدقيقة  )ثناء  وهو  الثاني 
قرب،  عن  اموظف  عمل  امدير  ياحظ  العمل 
»ساعد  شعار  عبر  تقدمه  مدى  له  يوضح  ثم 
وقاعدة  لديهم«.  طاقة  أقصى  لتصل  العاملن 
بعكس  بإتقان«.  ما  شيًئا  يعملون  وهم  »ُزرهم 
امؤسسات التي يراقب فيها امديرون موظفيهم 
لضبطهم وهم يرتكبون اأخطاء، فإننا نركز على 
اجانب اإيجابي؛ فنراقب اموظفن وهم يفعلون 
فيها تتلقى  التي  اللحظة  هي  وهذه  جيًدا،   شيًئا 

»ثناء الدقيقة الواحدة«، وطريقة أدائه كاآتي:
ستخبرهم 	  إنك  البداية  في  للعاملن  تقول 

يفعلونه. ما 
موضًحا 	  إجادتهم،  فور  العاملن  على  تثني 

سعادتك مدى إجادتهم إفادة الشركة.
تشجعهم على بذل امزيد من اجهد وتصافحهم 	 

وتؤيد جاحهم.
في امكتب الثالث، أخبرته اموظفة التي التقاها 
عن السر الثالث وهو )لوم الدقيقة الواحدة(. فما 
أن يعلم امدير باخطأ حتى يأتي إليك موضًحا 
دقيقة  في  ذلك  جاه  وشعوره  ونتائجه  اخطأ 

واحدة، ويتم كاآتي:

الشطر اأول:
أن تلوم اموظف فوًرا وخبره بخطئه بوضوح.	 
 خبره بشعورك حو خطئه، ثم تصمت مدة 	 

دقيقة؛ ليشعر بك وباموقف.

الشطر الثاي:
وفي 	  معه  أمن  أنك  على  للتأكيد  صافحه 

صفه، وذِكره باحترامك وتقديرك له ولعمله، 
وأنك حسن الظن به.

غَير 	  شئ،  كل  ينتهي  اللوم  ينتهي  عندما 
امشاعر إلى حو إيجابي.

مسه 	  ما  مناقشة  امدير  مكتب  إلى  بالعودة 
الشاب من واقع التجربة، وعما علمه من أسرار 
إدارة الدقيقة الواحدة خص امدير رؤيته كاآتي:

حديد هدف الدقيقة الواحدة ُيعِرف اموظفن 	 

لوحة  إلى  وأشار  اأداء،  وأسلوب  مهمتهم 
تلك  أقضيها  دقيقة  أفضل  »إن  عليها:  مدون 

التي استثمرها في اموظفن أنفسهم«.
هي  الكفاءة  ورفع  اأداء،  أسلوب  وضوح  إن 
معظم  إنفاق  من  فبالرغم  النجاح،  أساس 
رواتب  على  اأموال  من   %  70 حو  الشركات 
ورفع  التدريب  على  اإنفاق  فإن  اموظفن؛ 
الكفاءة يقل عن 1 % في معظم اأحوال. هؤاء 
بطريقة  موظفيهم  بتوجيه  ايهتمون  امديرون 
في  اإخفاق  حالة  في  يلومونهم  فيما  مفهومة، 

حقيق امستوى امطلوب.
مراقبة  حول  الواحدة  الدقيقة  ثناء  فكرة  تدور 
الفرد وهو يعمل بشكل مناسب وتشجيعه على 
تعلم اأداء اممتاز. إننا حقق نتائج طيبة عندما 
ننساه  لكننا  اأطفال،  مع  اأسلوب  هذا  نطبق 
عندما نتعامل مع الكبار. يخطئ امديرون عندما 
قبل  العمل  في  يبرعوا  حتى  اموظفن  ينتظرون 
بعض  يحاول  ا  لذا  الشكر؛  لهم  يوجهوا  أن 
اموظفن حسن أدائهم كًما أو كيًفا. ومايفعله 
يتركونهم  أنهم  اجدد،  اموظفن  مع  امديرون 
يلومونهم  ثم  توجيه،  با  شؤونهم  يصرفون 
»اتركه  اأسلوب أميه:  ليحرزوا حسًنا. وهذا 
تلجأ  أن  من  فبدًا  اللوم«،  له  وجه  ثم  وشأنه 
للعقاب مع شخص تنقصه اخبرة أو الثقة وهو 
الرجوع  يلزم  منه،  امطلوب  بالضبط  ايعرف 
فهمه  من  والتأكد  الواحدة  الدقيقة  هدف  لوضع 
أسلوب اأداء الصحيح، ثم الثناء عليه ودعمه.

التعليق  يعد  العمل،  وانتظام  التدريب  وبعد 
في  هاًما  درًسا  الضعيف  اأداء  على  الفوري 
تقييم  يفهم  أن  مكنه  اموظف  أن  النجاح؛ 
بعيًدا  محدد،  بشكل  الوظيفي  والسلوك  اأداء 
يشعر  ا  ثم  ومن  شخصه؛   على  الهجوم  عن 

باحاجة للدفاع أو التبرير.

ويتم ذلك بتوافر ثاثة 
عنار: 

01 - إخبار اموظف ما ارتكبه من أخطاء.
02 - إخباره بشعورك حوه.

03 - تذكيره بقيمته وأنه جديٌر بااهتمام.
يحتاج اموظف أن يرتبط من يهتمون به ليشعر 
بأنه مقبول وذو قيمة، وكذلك من يسانده ويهتم 

به عندما يجانبه الصواب.
أيًضا  مثل  بل  فقط،  سلوكياتنا  مثل  ا  »حن 

اإنسان الذي يوجه سلوكياتنا«.

العاملن  ويديرون  أنفسهم  يديرون  »امديرين 
واموظفن«؛  الشركة  من  كٍل  لفائدة  معهم 
فتوصل إلى مدير ميز، وحدد معه موعًدا ليتعلم 

أسلوبه في العمل، فبادره امدير بعدة نقاط:

الشركة  نتائج، فهدف  لتحقيق  إننا هنا   -  01
أكثر  نصبح  وبالتنظيم  والكفاءة،  هواإجاز 
باموظفن،  أيًضا  نهتم  إننا   وجودة.  إنتاًجا 
فهما والنتائج متازمان. وأشار إلى لوحة على 
مكتبه مدون عليها: » الواثقون بأنفسهم يحققون 
نشعر  عندما  أفضل،  جز  إننا  طيبة«.  نتائج 
مساعدة  أن  في  واشك  أنفسنا.  عن  بالرضى 
اإجاز  مفتاح  هو  أنفسهم  عن  ليرضوا  الناس 
والكفاءة، فإذا كان اإجاز هو الكيف أو اجودة، 

فإن الكفاءة هي الكيف والكم مًعا.

02 - نداوم على اجتماع أسبوعي، يعرض فيه 
اموظفون إجازاتهم ومشكاتهم، مع اقتراحات 

باحلول، ثم عرض خططهم لأسبوع امقبل.

03 - ا أتعاون مع اموظفن في حل مشكاتهم، 
على  قادرون  أنهم  عملهم؛  من  جزء  هي  والتي 

حلها؛ لذا وظفناهم.
سأله الشاب: إًذا، كيف تصف نفسك كمدير؟

يعني  وهذا  الواحدة،  الدقيقة  مدير  أنا  فأجاب: 
إحراز أفضل النتائج في أقل وقت.

أرار الدقيقة الواحدة
من  وطلب  اللقاء،  من  القدر  بهذا  امدير  اكتفى 
الشاب التعريف بنفسه عن أسلوب اإدارة عن قرب 
باالتقاء باموظفن  أنفسهم؛ فالتقى ثاثة منهم. 
أن امدير يقابل اموظفن  اللقاء اأول، علم  وفي 
بعض الوقت في البداية عندما يكلفهم مهمة عمل 
جديدة يحدد خالها الهدف )الدقيقة الواحدة(. وهذا 
فكرته  وتدور  الواحدة،  الدقيقة  إدارة  أسرار  أول 
حول تلخيص مهمة العمل في صفحة واحدة ُتقرأ 
امستوى  مراجعة  وبهذا مكن  واحدة.  دقيقة  في 
امتقدم، وامسؤولية، وحدود الصاحية، وأسلوب 

اأداء اجيد؛ ما يعني: وضوح معايير اأداء.
 

وتتمثل طريقة وضع أهداف 
الدقيقة الواحدة ي:

القناعة بالهدف.	 
خيل صورة السلوك امناسب.	 
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»اأمة التي ا تنتج موت، ولو كانت جبالها من 
فضة وسهولها من ذهب«، مقولة لأديب اللبناني؛ 
وامتخاذلة  الكسولة  اأم  تنذر  الريحاني،  أمن 
عن استثمار ثرواتها البشرية والطبيعية، فمهما 
أي  في  واموارد  واخيرات  الثروات  هذه  عظمت 
بلد، ولم يخطط أو يعمل أبناؤها لاستفادة منها؛ 
فإما أن يكون مصيرها إلى زوال، أو تقبع في ذيل 
اموارد،  من  بالكثير  بادنا  اه  حبا  وقد  اأم. 
شباب  شريحة  ومنهم  البشري؛  امورد  أهمها 
إليهم واستثمار  الواجب ااستماع  رواد اأعمال 
اأفكار  من  العديد  هناك  اخاقة.  أفكارهم 
ااستثمارية التي مكن للشباب أن ينخرطوا بها 
بعد تأهيلهم بالشكل امناسب، ومنحهم نصيبهم 

من هذه اخيرات التي تزخر بها بادهم. 
رائد اأعمال هو من يقوم بإعمار اأرض، وُيحدث 
التغيير اإيجابي في أي مجتمع؛ فالشباب - إذا 
َحُسَن إعدادهم وتوجيههم وااستفادة منهم- هم 
أعلى  إلى  بأمتهم  خطو  أن  مكنها  التي  الطاقة 
ُسلم احضارات. رائد اأعمال مثل رائد الفضاء، 
ُمغامر وينُشد التغيير اإيجابي، وغالًبا ما خدم 

مرته شرائح عديدة من البشر.
أرضه:  َعَمر  ُيقال:  اخراب،  نقيض  والعمارة 
من  ضرورة  اأرض  وإعمار  ِعمارة.  يعُمرها 
لإنسان  وتكليف  اإنسانية،  احياة  ضرورات 
إليها  اإساءة  لإنسان  يحق  فا  خالقه،  من 

وتدميرها. 
على  باريس  في  دولة   196 مؤخًرا  وافقت  لقد 
خطة  ووضع  امناخ  حرارة  درجة  خفيض 
للوصول لـ صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة؛ 

مايعني بدء العد التنازلي لنهاية عصري الفحم 
ُكَل  َأْتَقَن  اَلِذي  اَهِ  تعالى:«ُصْنَع  قال  والنفط. 
العلم  أهل  استدعاء  وهذا  )النمل:88(،  َشْيٍء« 
إبداع  من  اأرض  في  ما  إلى  أنظارهم  لتتوجه 

البديع سبحانه. 
امساكن  بناء  في  فقط  ليست  اأرض  عمارة 
وغرس  اأنهار،  وحفر  امشروعات،  وتدشن 
اأشجار، بل أيًضا في اكتشاف الفضاء اخارجي، 
والكواكب البعيدة خدمة العلوم امختلفة، وحسن 

القدرات البشرية لسكان اأرض. 
صغيرة  قرية  أصبحت  اأرض  مقولة  أن  أرى 
مقولة  هي  واإنترنت،  ااتصاات  ثورة  بسبب 
قرية  صارت  اأرض  سنقول  وقريبا  قدمة، 
صغيرة، بعد أن كشفت وكالة الفضاء ناسا عن 
الصور اأكثر دقًة ووضوًحا لسطح كوكب بلوتو، 
هورايزون«.  »نيو  فضاء  مركبة  التقطتها  التى 
»كيوريوزيتي«  الفضائي  امسبار  أن جح  وبعد 
في استكشاف ودراسة كثبان نشطة على كوكب 
امريخ؛ حيث يعملون حالًيا على إرسال بعثات 

متعددة إلى هذا الكوكب مستقبًا. 
وكشفت البيانات اجديدة- التي أرسلتها امركبة 
اأسرار  بعض  عن  النقاب  »داون«-  الفضائية 
امسبار  وجح  سيريس،  القزم  للكوكب  الدفينة 
أكثر  عطارد؛  حول  الدوران  في  »ماسنجر« 
أن  يتوقعون  والذي  الشمس،  من  قرًبا  الكواكب 
ينجم عن اصطدامه بسطح عطارد حفرة كبيرة، 
مركبة  مرجعية  ارتكاز  كنقطة  احًقا  ُتستخدم 
امزمع  من  »بيبيكولومبو«،  تسمى  فضائية 

وصولها إلى هذا الكوكب عام 2024. 

إشارات  تلقوا  إنهم  علماء  قال  أيًضا،  مؤخًرا 
غامضة رصدها التلسكوب الاسلكي »باركس« 
في استراليا، أكدوا أنها آتية من مصدر مجهول 
واقع خارج امنظومة الشمسية، قد تكون ُمرَسلة 

من سكان كوكب آخر. 
الذكية،  الهواتف  الفضاء عن  اكتشاف  أمر  لقد 
السيارات  في  اماحة  وأجهزة  واإنترنت، 
شاشات  إلى  وصوًا  والسفن،  والطائرات 
حن  لونها  يتغير  التي  والنّظارات  البازما 
تتعرض للشمس، وأجهزة كشف الدخان وأجهزة 

اميكروويف، وغيرها من اأجهزة احديثة. 
في  البحث  نتيجة  اأجهزة؛  هذه  اختراع  م 
أجهزة  باستخدام  الفضاء  إلى  الصعود  كيفية 
الوقت  في  الوزن  وخفيفة  الدقة  عالية  قوية 
نفسه. حسنت أيًضا الكثير من اأجهزة الطبية 
وأجهزة التصوير بعد عصر الفضاء الذي مثل 
العقل  استثمار  وفرصة  لإبداع،  جيدة  بيئة 

البشري مزيد من التحدي واابتكار.
وأوقات  حالكة  بظروف  مر  اأرض  كانت  وإذا 
صعبة، فا خيار أمامنا إا حقيق رسالة اإنسان 
صلى  الرسول  قال  فقد  فيها؛  والعمل  بإعمارها 
اه عليه وسلم: »إذا قامْت الساعُة وفي يِد أحِدكم 
فسيلٌة )خلة صغيرة(  فليغرِسها«. درس نبوي في 
إعمار اأرض، حتى في أحلك الظروف واأوقات. 
وقال صلى اه عليه وسلم : »ما أكل أحٌد طعاًما قُط 
خيًرا مْن أْن يأكَل من عمِل يِده، وإَن نبي اِه داود 
أقول  وا  يِده«.  يأكُل من عمِل  كان  الساُم  عليه 
عملكم  وأتقنوا  أرضكم،  عِمروا  بل  فقط،  اعملوا 

وَجِودوه وَحِسنوه، واحتسبوه لوجه اه تعالى.

رواد اأعال..
وإعار اأرض

nabil@arenho.com

د. نبيل محمد شلبي
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امجتمعية  امسؤولية  أن  علمية،  دراسة  أكدت 
تّعد سلوًكا مؤثًرا، يتوجب على منظمات اأعمال 
ااستراتيجيات  صياغة  عند  إليه  اانتباه 
التسويقية، وبشكل خاص استراتيجيات التسعير 
والترويج، فضًا عن أنها تلعب دوًرا واضًحا في 
امزيج التسويقي اخدمي والعاقات التبادلية بن 
وتشخيص  وزبائنها،  اخدمية  اأعمال  منظمات 
تتاءم  خدمات  وطرح  الزبائن  وحاجات  رغبات 

معهم، ما يفعل مفهوم اخدمة امفصلة.
بن  التداخل  فهم  أهمية  على  الدراسة  وشددت 
لكِل  امجتمعية  وامسؤولية  التسويق  أخاقيات 
إذ  مًعا؛  وامجتمع  والزبائن  اأعمال  منظمة  من 
تسعى الشركة إلى حقيق الربحية، بينما يطمح 
الزبون أن يكون راضًيا عن اخدمات التي انتفع 
بها؛ وبالتالي مكن أن تتحقق الرفاهية للمجتمع.

بأن  العلمية  الدراسات  تفيد  ذاته،  الوقت  في 
امجتمعية  امسؤولية  تتبنى  ا  التي  الشركات 
اليوم  عالم  في  للمخاطر  أكثر عرضة  قد تصبح 
يعمد  حيث  العومة؛  حو  بسرعة  يتجه  الذي 
امستهلكون معاقبة الشركات وفق ما أوضحته 

امسؤولية امجتمعية
امستهلكن  من   %  27 بأن  الدراسات  إحدى 
اممارسات  عن  الشركات  عاقبوا  دولة   25 في 
التجارية غير امسؤولة، وأن 27 % منهم فكروا 

في القيام بذلك.
وأشارت دراسة أخرى- أجرتها شركة »تايلور 
في  تعمل  والتي  اأسترالية  سوفرس«  نلسون 
مجال التسويق- إلى أن 68 % من امستهلكن 
اأخاقي،  غير  السلوك  عن  الشركات  عاقبوا 
وغالًبا ما يأخذ العقاب شكل حول امستهلكن 
إلى منتجات شركة منافسة.ورغم أن امستهلكن 
للقيام  أكبر  الدول امتقدمة يبدون استعداًدا  في 
بذلك؛ فإن الدراسات تبن أن هذا ااجاه يوجد 

أيًضا بوضوح في بعض الدول النامية.
 )A.M.A( وقد حددت جمعية التسويق اأمريكية
القواعد اأخاقية التي يجب أن يلتزم بها امسوقون، 
والتي مثلها امسؤولية امجتمعية، وتشمل حمل 
امسوق مسؤولياته والصدق والوضوح واحقوق 
والواجبات خال عمليات التسويق، وتطوير امنتج 
واإدارة والترويج والتوزيع والتسعير، فضًا عن 
تطوير بحوث التسويق والعاقات التنظيمية، فيما 

يعبر عنه باأخاق اإدارية، والتي ُتعد جزًءا من 
امسؤولية امجتمعية للشركة، وتظهر هنا أهمية 
امتداًدا  يعد  والذي  للتسويق،  اأخاقي  امفهوم 

للمفهوم امجتمعي.
مزدوج  مردود  ذات  امجتمعية  امسؤولية  وُتعد 
على الشركات، فكما تعود بالفائدة على امجتمع، 
فإنها تعود بالنفع أيًضا على الشركة.وا نستطيع 
حصر هذه امنافع امتبادلة هنا، ولكن نركز على 
الذهنية  الشركة  صورة  حسن  في  تسهم  أنها 
لدى العماء وامتعاملن معها، وكذلك اموردين 

واأجهزة احكومية والشركات اأخرى.
امجتمعية  امسؤولية  أن  أيًضا،  فوائدها  ومن 
الشركة ومجتمعها  التواصل بن  تفعيل  تضمن 
موظفيها  خدمات  تقدم  عن  فضًا  اخارجي، 
على  حتًما  ينعكس  ما  بها؛  احيط  وللمجتمع 
أفراد امجتمع؛ وبالتالي  معتها ومكانتها بن 

حقيق مزيد من اأرباح.
ويعطي تبني امسؤولية امجتمعية شعوًرا بالثقة 
معاملتها  بسبب  الشركة؛  مع  امتعاملن  لدى 
وحقيق  والشراء،  البيع  في  وصدقها  العادلة، 
امنافسة العادلة، واحافظة على حقوق املكية 
القيمة  ارتفاع  إلى  النهاية  في  يودي  ما  الفكرية؛ 
السوقية أسهم الشركة وإقبال امستثمرين عليها.
وا ننسى أن نستعرض الدور اإيجابي للمسؤولية 
الطبيعية، واحفاظ على  امجتمعية جاه اموارد 
وحسن  امجتمع،  خدمة  برامج  وتبني  البيئة، 

معيشة امجتمع وحل مشكاته.
إن سعي الشركات لتحقيق أرباح تعود بالفائدة 
لها،  امساهمن وماكها، هو حق مكفول  على 
وأخاقيات  بالقوانن  الشركة  التزمت  طاما 
الشركات  نطالب  وهنا  عليها.  امتعارف  العمل 
وندعوها إلى حقيق التوازن بن إعطاء امجتمع 
امستدامة  والتنمية  وااهتمام  الرعاية  حقه من 
عبر بوابة امسؤولية امجتمعية، وبن رغباتها 

في التوسع وحقيق مزيد من اأرباح.

AlAmoudiaama aama25@gmail.com

أحمــد عـلـي العمــودي 

زوايا نظر
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كيــف تخــلق مــيــــزة 
تنافسية لركتك؟

مدرب وكاتب متخصص في مجال ريادة اأعمال
وسيم بن حسن مسري

زوايا نظر

تقّدم  أن  يعني  تنافسية  ميزة  الشركة  امتاك 
للعماء ما هو مغاير عن امنافسن، وأن حّقق 
لهم مزايا أكثر من غيرها، وقيمة فريدة ا تتمكن 
الشركات امنافسةمن حقيقها، مع احرص على 
عدم قدرة امنافسن على تقليد ميزتها التنافسية.

ميزة  خلق  مكن  اليوم،  اأعمال  عالم  وفي 
امنافسون؛  يقلدها  ما  سرعان  تنافسية،ولكن 
والقدرات  فاموارد  اميزة،  هذه  تزول  وبالتالي 
في  تؤثر  التنافسية  اميزة  عليها  بنيت  التي 
من  كان  فكلما  تقليدها؛  صعوبة  أو  سهولة 
الصعب نسخ هذه اموارد أو تقليدها، كلما بقيت 

اميزة التنافسية مدة أطول.
وعلى سبيل امثال؛ قد يكون لدى مطعم ما موقع 
جيد؛ما يعني ميزة تنافسية له، ولكن غالًبا ما يكون 
وبالتالي  اموقع؛  بنفس  مطاعم  فتح  السهل  من 
فقدان اميزة التنافسية، بينما لوكان امطعم يشتهر 
تقدم  على  قدرته  مع  وجباته،  في  رائع  مذاق 
الطعام بسرعة عالية تفوق امطاعم اأخرى، فهذا 

يصعب تقليده؛ لكونه يعمل وفق نظام إداري متميز 
وإمكانيات يصعبتوافرها لدى امنافسن. 

مزايا  وتطوير  خلق  على  الشركات  تعمل  ولهذا 
التفوق على منافسيها؛ من  تنافسية مكنها من 
امتاحة  لإمكانيات  اأمثل  ااستغال  خال 
وامادية  وامالية  والفنية  البشرية  اموارد  من 
والقدرات  الكفاءات  إلى  باإضافة  والتنظيمية، 
وامعرفة، وغيرها من اإمكانيات التي مكنها من 

البقاء على القمة في السوق.

ميزة  الشركةخلق  وتستطيع 
طرق: بعدة  لها  تنافسية 

أو تقديم  المنتج  - سرعة تسليم   01
الخدمة:

وكأمثلة على ذلك:
تنافسية مّيزها  ميزة   FedEx الشحن  لدى شركة 
عن امنافسن؛ وهي السرعة الكبيرة في التوصيل 

والتسليم ما يفوق غيرها.

يتمتع محّرك البحث Google ميزة تنافسية ميزه 
عن بقية محركات البحث؛ وهي السرعة الكبيرة في 

إيجاد ما يبحث عنه اأشخاص بالتحديد.

التمّيز في أداء المنتج:  -  02
ويكون ذلك التميز بشكل يصِعب على أّي منافس 

تقدم نفس مستوى اأداء؛ مثل: 
تتمتع شركة Apple ميزة تنافسية عن منافسيها 
من حيث مستوى اأداء العالي لكافة منتجاتها: 
مستوى  على  عاوة   ،Ipad ،Iphone ،Ipod

اابتكار اموجود بتلك امنتجات.
 

- انخفاض السعر أو تكلفة أقل:  03
وأمثلة على ذلك:

ميزة   Tesco الهايبرماركت  سلسلة  متلك 
منتجاتها،  أسعار  اخفاض  في  تكمن  تنافسية 
بامقارنة مع بقية أسعار منافسيها، على الرغم 

من التشابه الكبير في امنتجات.

لمنتجاتها: - ذات جودة عالية   04
وكأمثلة على ذلك:

بجوائز  للسيارات   Lexus لكزس  مصانع  فوز 
الصانع للجودة العامية، بناًء على دراسة حديثة 
كشفت عن تفوق سيارات لكزس 2015 في سوق 
الفئة  مستوى  على  سواء  الفاخرة،  السيارات 
الصغرى للفخامة أو على امستوى امتوسط،أو 

على امستوى اممتاز للفخامة.
من  الشركة  حققها  التي  النتائج  أبرز  ومن 
واء  هوكسب  التنافسية،  للميزة  امتاكها 
لهم  تقدمه  ما  رضاهم  لتحقق  نتيجة  زبائنها؛ 
من منتجات أو خدمات أكثر ميًزا عن منافسيها، 
أفضل  على حصة سوقية  احصول  إمكانية  مع 
العوائد  قياًسا بامنافسن، وكذلك زيادة  وأكبر 
السوقية  احصة  لزيادة  نتيجة  واأرباح؛  امالية 

واستمرار جاح الشركة.
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زوايا نظر

برنامج 
التحول الوطني.. وتطوير

بيئة اأعال

ُدعي  مغلقة،  عمل  ورشة  اماضي  الشهر  ُعقدت 
إليها وزراء ومسؤولون حكوميون، وأعضاء من 
وأكادميون،  أعمال،  ورجال  الشورى،  مجلس 
وامشاركة  لاطاع  ورياضيون؛  وإعاميون، 

بالرأي في مكونات برنامج التحول الوطني. 
تضمن البرنامج ثاثة محاور: امجتمع، والقطاع 
احقيقة  في  وهي  احكومي؛  والقطاع  اخاص، 
ثالوث التنمية امستدمة، ومرتكز جميع القضايا 

الوطنية ااستراتيجية. 
ويفتح البرنامج آفاًقا أرحب وأبعد في النقاش العام، 
ويتيح الفرصة للتفكير وبشكل أعمق في القضايا 
الوطنية بأسلوب حليلي وشفاف وتشاركي.ويتبع 
البرنامج منهجية ااحتواء لضمان قبوله؛ وبالتالي 

مساهمة اجميع في إجاحه. 
ااقتصاد  ضبط  إعادة  هي  ذلك؛  وراء  من  والفكرة 
الوطني، وحسن اخدمات احكومية من خال ترشيد 

اإنفاق واستخدام اموارد بطريقة كفؤة وفاعلة. 
وُيحسب لأمير محمد بن سلمان؛ رئيس مجلس 
للتحديات  إدراكه  والتنمية  ااقتصادية  الشؤون 

احاضرة وامستقبلية، وضرورة إحداث تغييرات 
امشكات  معاجة  وشاملة؛  وجذرية   جريئة 
أوضاع  وتطوير  وحلحلتها،  امعقدة   احالية 
اقتصادية مستقبلية أفضل ومستدامة. وا شك 
في أن ذلك ينم عن حس سياسي وإدراك  حجم 

امسؤولية الوطنية املقاة على عاتق موه. 
العنوان اأبرز في برنامج التحول الوطني أنه جاد 
وليس  اإيجابي،  النهائي  التأثير  وينشد  ومهني 
على  للمشكات  ينظر  كما  الشكلية،  اإجراءات 
أنها تفويت للفرص وااستغراق في اجزئيات، من 
دون إدراك الصورة الكاملة، وما يحقق امصاح 

الوطنية العليا .
 وقد يكون الربط بن امدخات وامخرجات هو 
فعلى  اماضي،  في  نفتقدها  كنا  التي  امعادلة 
الرغم من اإنفاق السخي، إا أنه لم يكن مرتبًطا 
أداء.  ومؤشرات  محددة  ونتائج  وأهداف  بآليات 
فيها  أوضح  التي  الكلمة  في  موه  ذكر  وكما 
حديد  الضروري  من  الوطني،  والتوجه  الرؤية 
امخصصات وصرفها  فيما يحقق العائد اأكبر 

للمواطنن، وخاصة اأقل حًظا في امجتمع. وكان 
أهم رسالة حملتها كلمة اأمير محمد بن سلمان 
اموضوعات  مناقشة  هي  امشاركن  جمهور 
ااقتصادية والقضايا ااجتماعية ذات احساسية، 
قبل،  من  مطروحة  تكن  لم  للنقاش  قضايا  وطرح 
إطار  وفي  تامة  بشفافية  للنقاش  قابلة  فجعلها 
امصلحة الوطنية العليا. اأمر اآخر -وهو في ذات 
عمل  جوهره  في  هو  التنموي  العمل  أن  اأهمية- 
اجاه  في  يصب  الذي  اأمر  ؛  وتعاوني  تشاركي 

حقيق احوكمة وامشاركة الشعبية.   
قصير  الوطني  التحول  برنامج  أن  من  وبالرغم 
اأجل هدفه سنة 2020 ،إا أنها مرحلة أساسية 
في اخطة ااستراتيجية الوطنية 2030؛ما يعني 
بداية جيدة في اموازنة بن احاضر وامستقبل 

حقيًقا لتنمية مستدامة. 
البحث عن  للبرنامج،  الرئيسة  واذا كانت امهمة 
إجابة صريحة وصحيحة للسؤال: ماذا علينا أن 
هيكل  إلى  االتفات  فينبغي  أفضل؟  لنكون  نفعل 
صناعة القرار العام، والذي يعتمد على امركزية 
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مدير جامعة شقراء
د. عدنان بن عبد الله الشيحة

ويجب  الشديد.  بالبطء  ويتصف  والبيروقراطية 
،بل  بقرار مركزي  ااقتصادية  التنمية  أا ختزل 
منح  بحيث  العام،  للقرار  مكاني  هرمي  بتدرج 
كل مستوى إداري الصاحيات التي تتناسب مع 
نطاقه اجغرافي، وهو ما يتضمن منح صاحيات 
احلية  وامجالس  امناطق  مجالس  أوسع 

باحافظات وامجالس البلدية بامدن. 
الوطنية،  التنمية  جذور  مثل  احلية  التنمية  إن 
واحليات هي مكان النشاط ااقتصادي والفعل 
إلى هذا اجانب  النظر  لذا من امهم  ااجتماعي؛ 
شأن  من  إذ  اإداري؛  واإصاح  التطوير  في 
امواطنن  وحفيز  اأعمال،  بيئة  تطوير  هذا، 
التنمية احلية من  في  واإسهام  امبادرة،  على 
الريادية؛  وامشروعات  التطوعية  اأعمال  خال 
ما يصب في اجاه إعادة توزيع الدخل، وضمان 
احكومي  اإنفاق  من  ااستفادة  دائرة  توسيع 

السخي وتوليد الوظائف. 
 - كلمته  في  سلمان  بن  محمد  اأمير  ذكر  لقد 
غاية  في  أمًرا  العامل-  ورشة  في  للمشاركن 

ا يصل  احكومي  الدعم  إن  قال  اأهمية، حينما 
بن  التمييز  ضرورة  على  وأكد  مستحقيه،  إلى 
امجتمع.  في  حًظا  واأقل  اقتصادًيا  القادرين 
ومثل هذا الطرح يقع في جوهر موضوع أساسي 
في مجال امالية العامة؛ وهو إعادة توزيع الدخل؛ 
ذلك اموضوع الذي لم يأخذ حقه من ااهتمام.  

نافذة،  تفتح  الوطني  التحول  برنامج  مبادرة  إن 
نطل من خالها على امستقبل ونضع تصورات 
في  فيما مكن عمله  فقط  ليس  ينبغي عمله،  ما 
أيًضا  بل  واإداري،  ااقتصادي  الواقع  إطار 
سكان  لنجعل  العام  القرار  صنع  آلية  لتطوير 
يخص  فيما  ومسؤولية  مبادرة  أكثر  احافظات 
واابتكار،  لإبداع  وحفيزهم  احلية  شؤونهم 
ويرتقي  مجتمعهم  يخدم  فيما  طاقاتهم  وتوظيف 

بااقتصاد الوطني. 
لذا، يعزز تضمن نهج الامركزية- كجزء أساسي 
من برنامج التحول الوطني- فرص جاح إجازه. 
إن الامركزية والتخفيف من ااعتماد على اأجهزة 
وإما  امركزية،  السلطة  يضعف  ا  البيروقراطية 

والرقابة  ااجتماعي  الضبط  على  قدرتها  يعزز 
اجهاز  هيكلة  إعادة  أهمية  وتؤكد  والتوجيه. 
وااجتماعية  ااقتصادية  امتغيرات  احكومي، 
وسرعة  امرونة  تتطلب  التي  والتقنية  والسكانية 

ااستجابة والتكيف معها واحتواءها.
هناك ترقب وتطلع من الشارع السعودي لتجاوز 
ما  أن  في  والثقة  الباد،  تواجه  التي  التحديات 
يتم عمله يكون على أساس من امهنية العالية، 
والرؤية الواضحة والعزمة في معاجة امشكات 
من جذورها، وإحداث تغييرات جوهرية وجريئة. 
برسالة  يبعث  سلمان  بن  محمد  اأمير  إَن 
يجب  التنموية  الوطنية  القضايا  أن  مفادها 
ضرورة  يعني  وهذا  اجد؛  محمل  على  أخذها 
على  مشروعات  إلى  السياسية  اإرادة  حويل 
امجتمع؛  احتياجات  تستجيب  الواقع،  أرض 
حكومية  إدارية  منظومة  إا  ايتأتى  ما  وهو 
فوقه  من  يعبر  جسًرا  تكون  أعمال  بيئة  تهيئ 
طموحات  ويحقق  الوطني،  التحول  برنامج 

القيادة وتطلعات امواطنن. 



79 - رواد اأعال - فراير - 802016

زوايا نظر

طبيعة امروعات.. 
وخصائص الوحدات 

د: عزت ضياء الديناإنتاجية

تناولت في مقالي السابق، ضرورة 
تنمية الميزات المطلقة والنسبية 

والتنافسية للمنشآت الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوسطة، 

أسوة بالمنشآت الكبيرة العالمية، 
لاستفادة من مبادئ ومعايير 

 )WtO( منظمة التجارة العالمية
التي تعني بقطاع اأعمال 

العالمي.
وفي هذا المقال، نتناول البعد اآخر 
لعناصر التواجد والبقاء وااستدامة 

والتنافسية من خال ثاثة أنواع 
أخرى من الميزات؛ وهي:

01 -  اميزات التي تهتم بالقيمة امقدمة للعماء 
أو امستهلك النهائي من امنتج أو اخدمة.

أو  أحد  خال  من  تتوفر  التي  اميزات   -  02
بطبيعة  امرتبطة  اأساسية  اخصائص  بعض 

.)SMEs( امشروعات الصغيرة وامتوسطة
التي تركز على ااستفادة من  اميزات   -  03
الصغيرة  اانتاجية  الوحدات  خصائص  طبيعة 
استراتيجيات  تطوير  بهدف  الصغر؛  ومتناهية 
استراتيجيات  إلى  والتغيير  البقاء وااستمرارية 

التقدم والتحول والتطور.

أوًا: ميزات معاير القيمة:
عليها  اتفقت  م  التي  اخمس  اميزات  وتشمل 
القيمة  معايير  وامرتبطة  الكبرى  الشركات 
والتي  للعماء،  اخدمة  أو  امنتج  من  امقدمة 
وحديد  اخدمات،  ومقدمو  امنتجون  يختارها 
خال  من  عليه  امتفق  امعياري  امستوى 
 5-1 من  للتقييم  الدولي  التصنيف  مقياس 
أقل  أي  واحدة؛  جمة   1 التقييم  مثل  بحيث   ،

التقييم  ومثل  جمتن،   2 التقييم  ومثل  قيمة، 
لكل من  قيمة، سواء  أعلى  أي  5 خمس جوم؛ 

امنتج أواخدمة امقدمة.
وعناصر اميزات التي م ااتفاق عليها هي:

واخدمات،  والوصول،  والسعر،  امنتج، 
عناصر  ميزات  نوعية  تصنيف  أما  والتجربة، 

القيمة، فكما يلي:
: )ValueDominant ( اأساسية

والتي مثل القيمة امسيطرة الدائمة في منتجات 
أو خدمات امشروع، من حيث اجودة أو السعر 
أو طريقة احصول عليها أو اخدمات امرتبطة أو 

اخبرة امترتبة عليها، وميزها عن غيرها.
: )Differentiating Value ( التفضيلية

واخدمات  للمنتجات  امفاضلة  القيمة  ومثل 
ذات القيمة اأساسية امتكافئة، وتعني التمايز؛ 
إلى  العماء  يدعو  الذي  احقيقي  الدافع  ليكون 
مثل  وهو   ، غيره  عن  امنتج  أو  اخدمة  شراء 

السبب احقيقي للشراء. 
 امكملة معاير القيم

:)Complementary Values (
اأساسية  القيمة  بعد  امكملة  القيم  بقية  ومثل 
أداء  مستوى  لها  وحدد  التفضيلية،  والقيمة 

معياري ا تقل عنه.

ثانيًا: ميزات طبيعة خصائص 
امنشآت: 

وتتمتع بعدة خصائص، نذكر منها مايلي:
: ) Niche Businesses ( التفرد -

ويقصد بها التواجد منفرًدا في امكان امخصص 
حيث  للمنتج؛  امستهلكن   أو  العماء  خدمة 
يكون هو امشروع الوحيد الذي يقدم هذا امنتج 
يأتي  كما  امخصص،  احيط  في  اخدمة  أو 
التفرد من التخصص في مجال محدد أو التميز 

:)Growing Businesses( النمو 
وهي امشروعات التي تنمو موا طبيعيا من خال 
واكتساب  والتعلم  وااهتمام  وامتابعة  الرعاية 

اخبرات وامنهجية اادارية في امشروع.

اارتباط مروعات ساسل القيمة أو 
: )Chains ( اإمداد

والتطوير،  والدراسات  البحوث  أنشطة  وتشمل 
وتصميم امنتجات، وتصميم العمليات واخامات 
والتصنيع  اأساسية،  اإنتاج  ومستلزمات 
واجودة، والتصنيع لدى الغير، والتكامل الرأسي، 

الواضح، وهي ميزة تتبعها امؤسسات الداعمة 
للمشروعات الصغيرة في بعض الوايات وامدن 
واحد  مشروع  بتخصيص  الصغيرة  اامريكية 
بكل منطقة مثل: مكتبة وميني ماركت ومدرسة 
ودار حضانة وكوافير ومحل تصوير محطة بيع 
وغيرها  وكاوتش  زيوت  تغيير  وورشة  السوار 
هذا  ميز  ما  وأهم  امنتجات.  أو  اخدمات  من 
النوع، أن امشروعات اأخرى اتستطيع تقليده 
في تقدم تلك اخدمات لتميزها في اجودة، كما 
ا تستطيع امشروعات امتوسطة والكبيرة إنتاج 
نفس امنتج أو تقدم خدمة ماثلة بنفس السعر؛ 

بسبب تكلفته امنخفضة.
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ثالثًا: ميزات مبادئ الوحدات 
اانتاجية متناهية الصغر 

:)Micro Productive Units(
تبنى طبيعة خصائص الوحدات متناهية الصغر 
على عدة مبادئ أساسية؛ لتميزها عن الوحدات  

اإنتاجية امتوسطة والكبيرة ، أهمها :
اآلية اأساسية للتنمية: ويعني ااعتماد على 	 

الذات في التنمية.
تكون 	  بحيث  اإنتاجية  الوحدة  تصميم 

الوحدات اأصغر حجًما وأكثر كفاءة وإنتاجية 
من الوحدات اأكبر حجًما.

إتاحة إمكانية زيادة اإنتاجية.	 
التعاون 	  حقيق  بهدف  اجماعية؛  التنمية 

خال  من  اإنتاجية  في  والتكامل  وامشاركة 
جمعات امشروعات اإنتاجية لتحقيق الوفرة؛ 
حيث تصمم الوحدات متناهية الصغر والصغيرة 
بحيث تكون أكثر كفاءة من الوحدات امتوسطة.

ااستدامة  ميزات  تكوين  حتمًيا،  أصبح 
تأسيس  عند  الصغيرة  وامنشآت  للمشروعات 
اارتكاز  نقاط  معرفة  خال  من  امنشآت 
ومن  ااقتصادية،  والكفاءة  امشاركة  ولتحقيق 

من  وذلك  بالكيفية؛  أو  بامنهجية  العمل  خال 
خال اخطوات التالية: 

تكوين إحدى ميزات التجارة الدولية.	 
تكوين ميزات القيمة للمنتجات أو اخدمات.	 
تكوين ميزات امشروعات الصغيرة وامتوسطة، 	 

والتميز  والتخصص  والنمو  التفرد  حيث  من 
و/أو  القيمة  ساسل  في  الشراكة  وإمكانية 

ساسل اامداد.
تكوين ميزات امشروع كوحدة إنتاجية مستقلة 	 

في  واجودة  والفاعلية  الكفاءة  ميزات  تتمتع 
التشغيل واأداء ولها القدرة على التغير والتنمية 
من  والتطور  وااستمرارية  والتواجد  الذاتية 

خال فريق عمل كفء.
وختاًما، نؤكد على أهمية تطوير آليات التشبيك 
من  امشروعات؛  بن  والتشارك  والتعاون 
خال ساسل القيمة وساسل اإمداد، وآليات 
ميزات  توفير  مع  امشروعات،  جمعات  تنمية 
اإنشاء  عند  الصغيرة  للمشروعات  ااستدامة 
وامشورة  الفني  الدعم  تقدم  وعند  والتمويل، 
لزيادة القدرة على التعاون وامشاركة وامنافسة 
غير  اخدمات  دور  خال  من  وااستمرارية 
التمويل واائتمان،  امالية امصاحبة للخدمات 
الصغيرة  للمشروعات  اأعمال  تنمية  وخدمات 
للحث والتوعية والعمل على بناء وتنمية ميزات 

ااستدامة لزيادة معدات ااستمرار. 

واخدمات الصناعية. أما أنشطة ساسل اإمداد 
فتشمل أنشطة اإنتاج مثل امزارعن، وامنتجن، 
التجزئة  جارة  وأنشطة  اجملة،  جارة  وأنشطة 
نصف  أو  النهائية  امنتجات  أو  اخام  للمواد 

امصنعة، ثم أنشطة التوزيع على امستهلكن. 
التطوير امستمر لتحقيق اميزة 

 Continuous ( التنافسية امستدامة
: )development

ومنها تطوير امعدات وأدوات اإنتاج وحديثها. 
تصوير  مشروع  يتطلب  ذلك؛  على  كمثال 
امستندات، حديث امعدات واأجهزة باستمرار 

للبقاء في امنافسة.
 إتاحة امنتج أو الخدمة للجميع

 Share-economy or Sharing(
:)economy

ويعني إتاحة امنتج أو خدمة مستويات متعددة 
يتحمله  الذي  بالسعر  وامستهلكن  اأفراد  من 

كل فئة طبًقا للقدرات الشرائية امختلفة.



علي بن أبي طالب رضي الله عنه

مارك زوكربيرج 

مارك توين 

 جواهر ال نهرو 

أقــــوال  
مأثورة

وإذا  يحسنه،  ما  امــرئ  كل  شقيمة 
صــنــعــت شــيــًئــا فــأحــكــم صــنــعــه، تربح 

وتنجح ، وتكسب سمعة حسنة«.

»هناك أشخاص لديهم موهبة اإدارة ، وهم الذين يستطيعون إدارة 
رؤية  أو  تحليلية  قــدرات  لهم  الذين  الناس  هناك  ثم   ، كبيرة  منظمة 

استراتيجية. أنا أضع نفسي في المعسكر اأخير«.  

يقلع  ثم   ، عليه  ليجري  جاهًزا  مدرًجا  بعُضنا  »يملك 
ــإذا لــم تــمــلــك مـــدرًجـــا مــثــلــه فــاعــلــم أنها  ــًرا، فــ ــائـ طـ
مسؤوليتك،عليك أن تمسك معوًا وتعِبد مدرًجا لك 

لكي تقلع أنت ومن سيتبعونك من بعدك« . 

»الـــنـــجـــاح يــكــون مـــن نــصــيــب أشـــخـــاص تــحــلــوا 
بالشجاعة واإقدام؛ ليفعلوا شيًئا ما مقتنعين 
به,  ونادًرا مايكون النجاح حليف الخائفين من 

العواقب«. 
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