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9
الحرميــن  خــادم  زيــارة  حفلــت 
ســلمان  الملــك  الشــريفين؛ 
بالكثيــر  لمصــر،  عبدالعزيــز   بــن 
تقتصــر  فلــم  المفاجــآت،  مــن 
 34 توقيــع  علــى  فقــط 
ــة ومذكــرة تفاهــم فــي  اتفاقي
البلديــن  بيــن  المجــاالت  شــتى 
مليــار   25 بقيمــة  الشــقيقين 
إنشــاء  إلــى  تطرقــت  بــل  دوالر، 
منطقــة تجــارة حــرة فــي ســيناء، 
ــذي  ــري ال ــر الب ــاء الجس ــم  إنش ث
يربــط بيــن البلديــن ليتــم االنتهــاء 

. ســنوات  ســبع  خــال  منــه 

11أول الكالم :
الحرميــن  خــادم  زيــارة  تعكــس 
الشــريفين، الــدور الرائــد للمملكــة 
األعمــال  مجتمــع  دعــم  فــى 
خاصــة؛  والســيدات  عامــة 
لدخــول عالــم األعمــال، وخاصــة 
الســوق المصريــة، وفتــح آفــاق 
ومختلفــة؛  جديــدة  اســتثمارية 
لدعــم االقتصــاد المصــري  حــول 
الســعودية،  جــذب اإلســتثمارات 
جــاءت مقالــة األميــرة صيتــة بنــت 

اهللا. عبــد 

نعم و أكثر 10
مــن  العديــد  إلينــا  وردت 
كيفيــة  أبرزهــا  التســاؤالت 
الماليــة  األزمــات  مــن  الخــروج 
لهــا  تتعــرض  التــي  والســيولة 
التعافــي  وكيفيــة  الشــركات 
التخطيــط  طريــق  عــن  منهــا 
الحقيقيــة  والرغبــة  الســليم 

. األزمــة  لتجــاوز 

بريد واستشارات :

18
واجــه العديــد مــن العقبــات فــي 
أنــه  إال  النجــاح،  نحــو  مســيرته 
إلــى  للوصــول  عتبــات  اتخذهــا 
رجــال  أبــرز  مــن  ليصبــح  القمــة، 
عبــد  عــرف  بالمملكــة.  األعمــال 
الرحمــن العطيشــان االعتمــاد علــى 
وبــدأت  ألمــه،  جــده  مــع  الــذات 
مامــح الشــخصية القياديــة تظهــر 
وظلــت  طفولتــه،  منــذ  عليــه 
لقيــادة  وصــل  أن  إلــى  تازمــه، 
المجموعــات  أكبــر  مــن  واحــدة 
للتعــرف   . بالمملكــة  الصناعيــة 
علــي المزيــد مــن قصــة نجــاح عبــد 

تابعنــا. العطيشــان  الرحمــن 

موضوع الغالف :

12
ــن الشــريفين ؛ الملــك  ــارة خــادم الحرمي ــم تكــن زي ل
ســلمان بــن عبدالعزيــز لمصــر، مجــرد زيــارة بالعــرف 
ــم يســبق  ــر؛ إذ ل ــك بكثي ــل تخطــت ذل السياســي، ب
أخــرى  لدولــة  رئيــس  زيــارة  امتــدت  أن  مــن قبــل 
لخمســة أيــام متواصلــة، فقــد شــهدت توقيــع 34 
ــة ومذكــرة تفاهــم فــي شــتى المجــاالت  اتفاقي

بإجمالــي 25 مليــار دوالر.
ملف العدد :

ويات

لـــــــة ــــ إ



81 - رواد األعامل - إبريل - 42016
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26

34 30
42

فــي  بمســاهماتها  اشــتهرت 
المــرأة  تمكيــن  قضايــا  دعــم 
استشــارات  مــن  بالمملكــة، 
وســّطرت  حقوقيــة،  اجتماعيــة 
..إنهــا  نــور  اســمها بحــروف مــن 
الشــخصية  تلــك  دحــان  ســفانة 
والجــرأة  بالقــوة  تتصــف  التــي 
تعــرف  والطمــوح.  والصراحــة 
علــي قصــة ســفانة دحــان وكل 
ــا حســني  ــان ودالي مــن شــيرين قرب

هن و ا�عمال :

34
بإمكانــك أن تكــون أكثــر إبداعــا 
إذا أردت ذلــك، فلســت بحاجــة  
بالفطــرة  موهوًبــا  تكــون  ألن 
اإلبداعــي،  التفكيــر  فــي 
ــتة  ــادئ الس ــي المب ــرف عل تع
جــورج  االمريكــي  للكاتــب 
مقــال  قــراءة  وأيضــا  تــوروك, 
جــون وايتهيــد الخــاص بكيفيــة 
ــخصية  ــك الش ــتخدام مهارات اس
التغييــر؟  التكيــف مــع  فــي 

إبداع :
44

بعــد حصولــه علــى بكالوريــوس 
إدارة  ماجســتير  ثــم  المحاســبة، 
ديترويــت  جامعــة  مــن  أعمال 
دخــول  إلــى  ســعى  األمريكيــة، 
أســس   ، االعمــال  ريــادة  مجــال 
عــدة شــركات كان أهمهــا  شــركة 
أساســيات الغــذاء  التــي تمتلــك 
هامبرجينــي  مطاعــم  سلســلة 
نــواف  قصــة  علــي  للتعــرف   ..
مطاعــم  مؤســس  الفــوزان 
أورقنجــي  وزيــاد  هامبرجينــي 

التجاريــة العامــات  مستشــار 

رواد ا�عمال :
26

ويات

لـــــــة ــــ إ

24
الشــهر  هــذا  متابعــات  وفــي 
ــت  ــعودية خصص ــوك الس ــرأ البن نق
للمســؤولية  ريــال  مليــار   50
االجتماعيــة, باإلضافــة إلــي حلــول 
األعمــال  لــرواد  جديــدة  تمويليــة 
ريــادة  وايضــا    , شــرعية  بضوابــط 
 6 يفتتــح  الوطنــي  األعمــال 

الباحــة. فــي  جديــدة  مشــاريع 

متابعات :
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تكنولوجيا :
لنظــام  الســبعة  االختصــارات  علــي  للتعــرف 
التشــغيل أندرويــد وللتعــرف علــي 7 تطبيقــات 
أهــداف  مــع  التكنولوجيــا  تدمــج  مختلفــة 
ــا . ــاب التكنولوجي ــا فــي ب ــذات تابعن ــر ال تطوي

تسويق ومبيعات :

فــي هــذا الشــهر تقــرأ معنــا 
مقالــة أكثــر مــن رائعــة تتضمن 
ــى  ــرف عل ــح لتتع ــس نصائ خم
وتمثــل  منتجاتــك.  ســوق 
الحقيقيــة  الســوق  أبحــاث 
ــا لــرواد األعمــال،  عامــًا جوهرًي
علــى  العمــل  كان  فســواء 
أوالمنتــج،  الخدمــة  أســاس 
حــول  بحــوث  إجــراء  فعليــك 
يكــون  مــن  لتعــرف  الســوق 

المثالــي. عميلــك 

الناشــئة  الشــركات  هــل 
تحتــاج إلــي وضــع ميزانيــة و 
تصــورات محــددة للتدفقــات 
الماليــة؟ هــذا ماتؤكــده لنــا 
ببــاب  الشــهر  هــذا  مقالــة 
 5 تحــدد  والتــي  التمويــل 
مميــزات هامــة عنــد وضــع 

. لمشــروعك  ميزانيــة 

تخطيط وإدارة :

امتياز تجاري :
حقــوق  مجــال  فــي  االشــهر  الكاتــب  مــع 
الفرانشــايز الســيد /  جويــل ليبافــا والمعروف 
أمــور   4 علــي  تعــرف  الفرانشــايز,  بملــك 
جوهريــة قبــل حصولــك علــي الفرانشــايز .

التواصل االجتماعي:
شــبكات  خــال  مــن  وخاصــة  الشــبكي  التســويق 
لــكل  التواصــل اإلجتماعــي أصبــح هدًفــا محــدًدا 
فــي  باألســواق  والمتمرســة  الناشــئة  الشــركات 
هــذا العــدد نقــدم لــك عزيــزي القــارئ شــرحا وافيــا 
لكيفيــة تحقيــق النجــاح فــي التســويق الشــبكي .

ابدأ :

مــن اهــم مبــادئ التخطيــط واإلدارة عنــد 
تختــار  كيــف  هــو  الحــر  عملــك  بدايــة 
 4 وأيضــا  لشــركتك  المناســب  الموقــع 
قــرارات ذكيــة تعيــق أختبــار الزمــن عــاوة 
فريــق  أخطــاء  علــي  التعــرف  علــي 
العقــل المدبــر وكيــف يمكننــا تجنبهــا؟ .

52

تمويل :

ماثيــو توريــن الكاتــب االمريكــي المبــدع 
فــي  المبتدئيــن  االعمــال  لــرواد  يشــرح 
لتنفيــذ  نصائــح   3 الشــهر  لهــذا  مقالــه 

بنجــاح. الرياديــة  القــرارات 

58
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و 

؛ امللك سلمان بن عبدالعزيز  حفلت زيارة خادم احلرم الشريف
ت، فلم تقتصر فقط على توقيع 34 اتفاقية  ملصر، بالكثير من املفاج
ومذكرة تفاهم في شتى املجاالت ب البلدين الشقيق بقيمة 25 
ارة حرة في سيناء، ثم   مليار دوالر، بل تطرقت إلى إنشاء منطقة 
إنشاء اجلسر البري الذي يربط ب البلدين ليتم االنتهاء منه خلل 

سبع سنوات.
ميثل إنشاء اجلسر البرى أبعاًدا استراتيجية ختلق رابًطا اقتصادًيا 
سيا وإفريقيا، لتكون سيناء هي حلقة التواصل في  قوًيا ب قارتي 
قلب املنطقة العربية، كما يشكل اجلسر فرًصا كبرى في قطاعات 
اإلنشاء والتجارة والنقل والسياحة واحلركة التجارية، خاصة وأنه 

و 20 دقيقة فقط. يقل الوقت ب اململكة ومصر إلى 
ومن املتوقع، أن يصل عائد التجارة من إنشاء اجلسر إلى 200 مليار 
دوالر سنوًيا؛ حيث يزيد من فر االستثمار اخلليجي في مصر، 
ارة حرة؛ األمر الذي  ويسهم في تنمية سيناء بتحويلها إلى منطقة 
ينهي عزلة سيناء، إضافة إلى تسهيل نقل احلجا املصري والعر 
من دول الشمال اإلفريقي واملغر العربي إلى األراضي السعودية. 
والشك في أن االتفاقيات التي  توقيعها ب البلدين خلل زيارة 
لذا  الكيف؛  أو  الكم  حيث  من  سواء  مسبوقة،  غير  احلرم  خادم 
تتطلب جهوًدا شاقة من الطرف لتدخل حيز التنفيذ الفعلي؛ وذلك 
وتذليل  التنفيذ،  متابعة  تتولى  اجلانب  ب  ة مشتركة  هي نشاء  ب

العقبات الروتينية املوجودة في زوايا بعض التشريعات.
ر كل احلر على تقد كل  ينبغي على احلكومة املصرية أن 
االستثمارات  لتنفيذ  ؛  السعودي للمستثمرين  اللزمة  التيسيرات 

فا أوسع، وترجمتها إلى مشروعات  املشتركة، واخلرو بها إلى 
 200 البالغة  السعودية  املنحة  من  االستفادة  تعظيم  مع  ناجحة، 
واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات  واملخصصة  دوالر،  مليون 
ويل  ، واإلعلن عن  بتيسير كافة العقبات أمام اخلريج والشبا

مشروعاتهم بشروط ميسرة من خلل تلك املنحة.
كذلك، ميكن ملجل األعمال السعودي املصري، عقد اجتماعات 
مستمرة للغر نفسه، السيما وأنه قام بعقد منتدى بالقاهرة شهده 
نشاء محطات  ب أوصى خلله  البلدين،  من  أعمال  600 رجل  و 
وإنشاء  البلدين،  ب  الثنائي  املباشر  األجنبي  للستثمار  متبادلة 
الفات  اري وصناعي، وتكوين  ابع  مشروعات مشتركة ذات 
ت الصغيرة  ثنائية، وتشجيع املنش ارية مستقبلية  استراتيجية 

ارية ب أسوا البلدين.   واملتوسطة إلنشاء علقات 
وما يلفت االنتباه في هذه االتفاقيات، ما توقيعه بخصو إنشاء 
إذ  ريال؛  مليار   60 ال  برأ للستثمار  صندو سعودي مصري 
ات املشروعات الريادية التي يتوالها  يفتح املجال واسًعا إلقامة م
دًيا هائًل. ويكمل هذه  رواد األعمال، والذين يشكل لهم التمويل 
ال  مليار جنيه، للبحث عن  اخلطوة، توقيع اتفاقية إنشاء شركة برأ

الفر االستثمارية في مصر ودراستها والتروي لها.
لتذليل  اللزمة؛  التدابير  أن تسارع احلكومة املصرية باختاذ  مل  ن
كافة العقبات التي أملح إليها املستثمرون السعوديون، والتي أبرزها 
، وعدم استقرار التشريعات، ونق  ويل األموال للخار صعوبة 
أسعار  وارتفاع  العقارية،  والضريبة  البنكية،  واإلجراءات  الدوالر، 

الطاقة. 

لـــــــة ــــ إ
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أعمل مسؤوًال عن فرع أجهزه كهربائية وأواين منزلية برشكة كبرية. 

وقد أصبحنا مدينني للموردين وال نستطيع تنظيم السداد، علوة عىل 

تناقص رأس املال من البضاعة بسبب البيع ، فكيف ننظم السداد؟.

بيعي في عالم األعمال ،  سسات ألزمات مالية ، وهو أمر  دائًما ما تتعر الشركات وامل
ريق التخطيط السليم والرغبة احلقيقية  اوز األزمة؛ عن  لكن املهم هو القدرة على التعافي و

تي : لتجاوز األزمة وننصحك با

و  حدد أسباب األزمة وسبب نزيف الخسائر؛ وهو إما البيع بالخسارة ، أو البيع بأجل، 

الرصف  وأوجه  النفقات  ك�ة  وإما   ، التحصيل  وبطء  العمالء،  لدى  مستحقاتكم  وتراكم 

مقارنة بالدخل واألرباح .

  عليك بعمل حوار مع الدائن¤ لجدولة الديون ، ومنح فرص سداد جيدة عىل مدد 

طويلة وبفائدة أقل .

  الحصول عىل « بضاعة « جديدة للبيع بأسعار أقل من خالل التواصل مع املستوردين 

واملنتج¤ الحقيقي¤ للمنتج ، وليس عن طريق موزع¤؛ وبالتايل تضمن هامًشا أكرب للربح. 

و¸كنك الحصول عىل بضاعة عن طريق السداد بأجل وفق جدول وليس « نقًدا» .

راب  قم بإضافة خدمات أخرى لرشكتك عن طريق أفكار جديدة ، تزيد أرباحك مثل : 

التوصيل للمنزل مثًال ، أو إضافة منتجات مبتكرة مرغوبة أك� .

كيف أستخرج سجًل تجاريًا لنشاطي؟

توجه لوزارة التجارة والصناعة واصطحب املستندات التالية:

.  صورة دفرت العائلة أو صورة بطاقة األحوال املدنية مع األصل لكل من التاجر والوكيل 

املفوض ومدير املؤسسة، مع تقديم ما يثبت املهنة من األحوال املدنية.

.  صك ملكية أو عقد إيجار املؤسسة.

مزاولتها  يتطلب  التي  نشطة  ل االختصا  ذات  احلكومية  اجلهات  من  ترخي 
ريق  ترخيًصا وبعد استخرا السجل التجاري يتم االنتسا للغرفة التجارية عن 

فرع الغرفة بوزارة التجارة.

مالحظة:
الب القيد في السجل التجاري قد أكمل سن الثامنة عشرة. -  يجب أن يكون 

-  يجب تقد وكالة شرعية في حالة التفويض عن الغير.

أسعى حاليًا للحصول عىل مرشوع فرنشايز، فبم تنصحني؟

هناك أربعة أمور أساسية يجب أن تكون على علم بها، قبل حصولك على مشروع فرنشايز، 
وذ أعمال  االستثمار فيه، واالنتباه ملقولة:«مشروعات الفرنشايز  تشمل: معرفة أفضل 
جار محام خبير بالفرنشايز؛ليطلع على االتفاقية قبل أن  أكثر أمًنا« حتى التغتر بها، واست
ن فر الفرنشايز ال تضمن استعادة املال  توقعها لتعر مالك وماعليك، وأن توقن ب

مااًل وهمية. %100؛ حتى التبني 
وميكنك مراجعة مقال الفرنشايز املنشور بالعدد الذي ب يديك بعنوان: » أربعة أمور 

جوهرية قبل حصولك على الفرنشايز« للكاتب »جول ليبافا«؛ مستشار ملكية الفرنشايز.

WWW.FACEBOOK.COM/ROWADALAAMALKSA

INSTAGRAM.COM/ROWADALAAMAL

TWITTER.COM/ROWADALAAMAL

LINKEDIN.COM/COMPANY/ROWAD-AL-AAMAL

PLUS.GOOGLE.COM/+ROWADALAAMALMAG

SNAPCHAT: ROWADALAAMAL

INFO@ROWADALAAMAL.COM

YOU CAN VISIT OUR WEBSITE WWW.ROWADALAAMAL.COM
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مصر مهيأة لجذب استثمارات 
السعوديات 

، إلى القاهرة،  حملت الزيارة التاريخية للملك سلمان؛ خادم احلرم الشريف
نشاء  ب االتفاقيات  عشرات  إبرام  في  ثل  هائًل،  وتنموًيا  اقتصادًيا  جانًبا 
مشروعات جديدة في عدة مجاالت، وعلى رأسها توقيع اتفاقية إنشاء صندو 
استثمارى بنحو 60 مليار ريال؛  لتعزيز االستثمارات املشتركة ب البلدين، في 
مختلف القطاعات؛ كالصناعة، والزراعة، والسياحة، واخلدمات، وقطاع التطوير 

العقاري.
وما أكثرهن- إلثبات  ة أمام الكوادر النسائية باململكة  بذلك، غدت الفرصة سا
احات جديدة على مستوى السو اخلارجي، خاًصة بعدما نالت - خلل العقد 
وقدراتها  الكامنة  اقاتها  استغلل  من  مكنها  ما  االستحقاقات؛  من  األخير- 
يزت في  الهائلة، قي اقتحام عالم األعمال بكافة ربوع اململكة »بل هوادة«؛ حتى 

أكثر املجاالت التي كانت تقتصر من قبل على الرجل فقط.
في دعم مجتمع  للمملكة  الرائد  الدور   ، الشريف احلرم  زيارة خادم  وتعك 
ثل دعوة صريحة ملجتمع األعمال عامة والسيدات خاصة؛ لدخول  األعمال، و
فا استثمارية جديدة ومختلفة؛ لدعم االقتصاد املصري  السو املصرية، وفتح 
سي مشروعات ناجحة  ليات النمو والفر الواعدة ما يضمن ت الذي ميتلك من 

. وشراكات مربحة لكل الطرف
بتذليل كافة   - الشريف أثناء زيارة خادم احلرم  إن تعهد اجلانب املصري- 
العقبات التي يواجهها املستثمرون السعوديون على األراضي املصرية، وإعلنه 
ة منا األعمال، ودعم أواصر  عن جديته في جذ مزيد من االستثمارات وتهي
ن يجذ سيدات األعمال  الصلة ب مصر واململكة العربية السعودية، لهو كفيل ب
السعوديات لض استثماراتهن في مصر، خاصة وأن السو املصرية تتسع في 

ل هذه الظرو الستيعا االستثمارات اجلديدة.

د ل  ي  األ  ب ع ا ب ع ا

ع و 
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السعودي  املصري  األعمال  منتدى  حظي 

توفيق  املهند  حضره  إذ  كبير؛  باهتمام 

بن فوزان الربيعة ؛ وزير الصناعة والتجارة 

بن  عبدالرحمن  املهند  و  السعودي، 

سن الفضلي؛ وزير الزراعة السعودي،  عبدا

و600 رجل أعمال من البلدين.  شاركة  و

لتنمية  معر  أقيم  املنتدى،  هام  وعلى 

الصادرات  تنمية  ة  هي نظمته  الصادرات، 

سعودية  شركة   16 فيه  شاركت  السعودية، 

النوعية  نية  الو منتجاتها  استعرضت 

واملميزة في السو املصرية. 

التجاري  التبادل  تعزيز  املنتدى  ناق 

واالستثماري، والفر االستثمارية املتاحة 

ر  ر 600  ب

 األعامل 

ر ا

د ا

ر ي   ب

د  ب 

ي امر ب ا

بن عبدالعزيز  الملك سلمان  ؛  الشريفين  الحرمين  زيارة خادم  تكن  لم   
لم يسبق  إذ  بكثير؛  بل تخطت ذلك  السياسي،  بالعرف  زيارة  لمصر، مجرد 
أيام متواصلة، فقد  أن امتدت زيارة رئيس لدولة أخرى لخمسة  من قبل 

بإجمالي  المجاالت  شتى  في  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية   34 توقيع  شهدت 
25 مليار دوالر، عالوة على االتفاق األبرز وهو إنشاء الجسر البري الذي 
4 مليارات دوالر ويستغرق  ، وتكلفة  متًرا  كيلو  البلدين بطول25  بين  يربط 

اقتصادية  تم عقد عدة فعاليات  الزيارة  وأثناء  7 سنوات  نحو  تنفيذه 
بالقاهرة. السعودية  والتجارة  الصناعة  وزارة  نظمتها 

واملجمعات  السياحية  املشاريع  إلقامة 

واندماجات  الفات  وإنشاء  التسويقية، 

استراتيجية  واستعر  مشتركة،  ارية 

االستثمارات واألعمال التجارية في البلدين،و 

للمشاريع،  احلكومية  التشجيعية  احلوافز 

ودعم  تنظيم  في  احلكومية  اجلهات  ودور 

ختلف  التجارية  واألعمال  االستثمارات 

تعزيز  سبل  احلاضرون  واستعر  اتها  ف

التعاون في املشروعات الصناعية، عبر إقامة 

مصانع  وإنشاء  صناعية،  معات  و مدن 

مشتركة وفق أس ومزايا تنافسية، وتبني 

تقنيات  ذات  مشتركة  صناعية  مشاريع 

مستقبل  وبحث   ، التو بهد  متطورة 

البلدين،  ب  املشترك  الصناعي  االستثمار 

إضافة إلى دور اجلهات احلكومية املعنية في 

حوافز  وإيجاد  الصناعية،  االستثمار  دعم 

استراتيجية  أهمية  ذات  تشجيعية  وميزات 

للستثمار الصناعي.

وتناول املنتدى فر األعمال املشتركة في 

املجال الزراعي والتصنيع الغذائي،واالستثمار 

وإنشاء  الزراعية،  واألبحا  املراكز  في 

في  واالستثمار  زراعية  تسويق  شركات 

وجود  ل  في  خاصة  الغذائية،  الصناعات 

بالبلدين  تتوفر  إذ  للزراعة؛  صاحلة  أرا 

مساحات شاسعة من األراضي الزراعية.

الزراعي  ن  الش في  املختصون  وناق 

واألهمية  الطبيعية  املقومات   ، اجلانب من 

الزراعة،  قطاع  في  للستثمار  االستراتيجية 

تواجه  التي  والتحديات  الفر  وبحثوا 

في  الغذائي  والتصنيع  الزراعي  االستثمار 

تنمية  في  التسويق  شركات  ودور  البلدين، 

السعودية  السو  في  الزراعية  األنشطة 

الزراعي  االستثمار  ومستقبل  واملصرية، 

والتصنيع الغذائي.

استعر  املتجددة،  الطاقة  مجال  وفي 

املنتدى الفر االستثمارية املتاحة فيه عبر 

 . إنشاء شركات متخصصة، ومراكز أبحا

وقال تركي الطعيمي؛ مستشار وزير التجارة 

على  العام  السعودي،واملشر  والصناعة 

املنتدى إن االستثمارات التجارية في البلدين، 

التجارة  منظومة  في  أساسية  محطة  تعد 

ظى  العاملية نظًرا موقعهما االستراتيجي، و

االقتصادية  ية  الر لتحقيق  احلكومي  بالدعم 

تنافسية  س  إلى  تهد  والتي  للبلدين 

االقتصاد، وخلق فر عمل.
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متبادلة  محطات  نشاء  ب املنتدى  أوصي 

ب  الثنائي  املباشر  األجنبي  للستثمار 

استثمارية جديدة في  فر  البلدين، وبحث 

القطاعات االقتصادية الهامة ب البلدين. 

لية عمل مجتمع األعمال في  ودعا إلى  تطوير 

البلدين على أس معرفية وعلمية، مع إنشاء 

اري وصناعي  ابع  مشاريع مشتركة ذات 

ت الصغيرة  جديد ومستدام، وتشجيع املنش

ارية ب أسوا  واملتوسطة إلنشاء علقات 

ارية  الفات استراتيجية  البلدين،  وعمل 

مستقبلية ثنائية .

 ا

ي  ي و امر األ ا ب ا د  إ  

ري ا ل ب ا ا   ا ا

النشاط  مجاالت  توسيع  على   املنتدى  وشدد 

االقتصادي احلالية واستحدا مجاالت جديدة 

عبر  البلدين  في  االستثمار  ة  بي وتعزيز   ،

مع  والتعاون  التجارية،   التشريعات  تطوير 

القطاع اخلا لوضع سياسات وأنظمة جديدة 

بتسهيل  الكفيلة  اإلجراءات  واعتماد  عمال،  ل

الدولية اجلديدة املعتمدة على  الشركات  دخول 

التقنيات احلديثة، خاصة الصغيرة واملتوسطة 

مع  يتوافق  ا  البلدين،  أسوا  إلى  منها 

التزاماتهم في عضوية منظومة التجارة العاملية.

ب  التكامل  بتعزيز  املنتدى  الب  و

التوريد  سلسلة  في  نية  الو املدخلت 

ن  املوا يف  وتو وتدريب  العاملية، 

املناسبة  الفر  وإيجاد   ، اجلانب من 

دقيق  بشكل  بالبلدين  الشركات  لع  إل

وأولوياته  جانب  كل  احتياجات  على 

املتضمنة في برنام التحول االقتصادي 

العقد  خلل  البلدان  إليه  يسعى  الذي 

الزراعي  القادم، وفي مقدمتها االستثمار 

املتجددة  والطاقة  الغذائي  والتصنيع 

واالستثمار  املعلومات  وتنقية  والتعدين 

الصناعي والعقاري والتجاري وخصوصا 

ارة اخلدمات. في مجال 
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بلغت القيمة اإلجمالية للتفاقيات التي وقعت 

امللك   ، الشريف احلرم  خادم  زيارة  خلل 

و 25 مليار دوالر، منها  سلمان، إلى مصر 

مع  سيناء  تنمية  ملشروعات  دوالر  مليار   2

مليار   1.7 بقيمة  للتنمية  السعودى  الصندو 

 200 قيمتها  ترد  ال  منحة  بينها  من  دوالر، 

لتطوير  دوالر  مليون   120 دوالر،و  مليون 

مستشفى قصر العينى ، و 100 مليون دوالر 

لتمويل إنشاء محطة كهرباء غر القاهرة.

السعودية  ب  املوقعة  االتفاقيات  عدد  بل 

ومصر 34 ومذكرة تفاهم، أبرزها إنشاء منطقة 

مرتبط  مشروع  ول  ك في سيناء،  حرة  ارة 

بجسر امللك سلمان الذي سيربط ب البلدين.

رات  ومذ يات  ا ت ا ــ  أ ت   ـــا و
: التال ية  ا ت ا ا الت

1. إنشاء صندو سعودي مصري للستثمار 

صندو  ب  ريال  مليار   60 ال  برأ

واملتفقة  له  التابعة  والكيانات  االستثمارات 

معه واحلكومة املصرية والكيانات التابعة لها 

السعودي  اجلانب  وقعها من  واملتفقة معها، 

ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير 

مجل  لرئي  الثاني  النائب  العهد  ولي 

املصري  اجلانب  ومن  الدفاع،  وزير  الوزراء 

داليا خورشيد وزيرة االستثمار.

2. إنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة 

املركبة بقدرة 2250 ميجاوات بقيمة تبل 2.2 

السعودي  اجلانب  من  وقعها  دوالر،  مليار 

صندو االستثمارات العامة  ياسر الرميان 

ومحمد أبو نيان شركة أموا باور، ومن اجلانب 

رئي  دسوقي  جابر  املهند  املصري 

مجل إدارة الشركة القابضة للكهرباء.

ر   ر  بر  

ا    

ر   و 

ي ب ا

    

امع ا

ر  رب   

ر ا

ر  ري  رب  رع   و 

ري ا ا ب
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ب ر  
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ي ام ب ع ا

ري  رب ا ري عر 1 

ب ا ب 

ي  ر  إ 
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ــ  ــا ــــرات الــتــ ـــيـــات ومــــذ ـــا ــ تـ ــــ ا أ
ية : ا ت ا
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مع  اإلسكان  مجال  في  للتعاون  ارية  إ  .3

اجلانب  من  وقعها  لعت مصطفى،  مجموعة 

السعودي الدكتور بندر العبدالكر من وزارة 

املهند  املصري  اجلانب  ومن  اإلسكان، 

لعت مصطفى. ار 

مع  اإلسكان  مجال  في  للتعاون  ارية  إ  .4

اجلانب  من  وقعها  العقارية،  صبور  مجموعة 

السعودي الدكتور بندر العبدالكر من وزارة 

املهند  املصري  اجلانب  ومن  اإلسكان، 

حس أحمد صبور.

مع  اإلسكان  مجال  في  للتعاون  ارية  إ  .5

القابضة،  للستثمار  إيطاليا  مصر  مجموعة 

بندر  الدكتور  السعودي  اجلانب  من  وقعها 

اجلانب  ومن  اإلسكان،  وزارة  من  العبدالكر 

املصري هاني العسال.

مع  اإلسكان  مجال  في  للتعاون  ارية  إ  .6

والتسويق  للستثمار  اليان  أوربت  شركة 

العقاري، وقعها من اجلانب السعودي الدكتور 

ومن  اإلسكان،  وزارة  من  العبدالكر  بندر 

اجلانب املصري أحمد شوقي محمد.

7. مذكرة تفاهم ب شركة أرامكو السعودية 

سوميد  البترول  ألنابيت  العربية  والشركة 

حسن  أم  السعودي  اجلانب  من  وقعها 

الناصر، ومن اجلانب املصري املهند خالد 

صا رئي مجل اإلدارة والعضو املنتد 

لشركة سوميد.

8. مذكرة تفاهم إلنشاء قرية داجنة في شبه 

السعودي  اجلانب  من  وقعها  سيناء،  جزيرة 

صا كامل ويوقع عنه عبدالعزيز محمد عبده 

اللواء مصطفى  مياني، ومن اجلانب املصري 

بالقوات  نية  الو اخلدمة  جهاز  رئي  أم 

املسلحة.

ن ما يلي : 9. مذكرة تفاهم في ش

ال مليار جنيه  رأ  شركة تنمية الصادرات 

مصري مستثمرون سعوديون ومصريون.

العمالة  يف  وتو هيل  وت تدريب  شركة   

السعودية،  العربية  اململكة  في  املصرية 

خصوًصا في مجال اخلدمات الطبية املساندة.

 شركة البحث عن الفر االستثمارية في 

مصر ودراستها واالشتراك فيها وترويجها 

ال  مليار جنيه  رأ وإنشاء شركات لها 

السعودي  اجلانب  من  وقعها   . مصري 

من  موسى  أبو  وعبداحلميد  كامل  صا 

مجل األعمال السعودي املصري، ومن 

العبا شركة  أبو  املصري نصر  اجلانب 

بروفشنال للدراسات املالية.

السعودية  اللجنة  محضر  على  التوقيع   

اجلانب  من  وقعها  املشتركة،  املصرية 

السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 

اجلانب  ومن  والصناعة،  التجارة  وزير 

وزير  قابيل  ار  املهند  املصري 

التجارة والصناعة املصري وشملت :

بة املصرية  سي شركة جسور ا 1. ت

السعودية لتنمية منطقة قناة السوي من 

قبل مستثمرين سعودي ومصري بقيمة 

يوم  في  سيسها  و ت  ، مليارات جنيه   3

واحد، وقعها من اجلانب السعودي صا 

و  وع  ا 10 ا 
د  ا

كامل وعبداحلميد أبو موسى، ومن اجلانب 

رئي  دروي  أحمد  الدكتور  املصري 

. ة االقتصادية لقناة السوي الهي

املنطقة  أراضي  من  كم   6 تطوير   .2

ارية  االقتصادية إلنشاء مدينة صناعية 

دوالر،  مليون  و300  مليارات  ثلثة  بل 

، وقعها من  سيسها في يوم واحد وقد  ت

الف  الكريدي  أحمد  السعودي  اجلانب 

أسيك، ومن اجلانب املصري أحمد دروي 

ة االقتصادية لقناة السوي رئي الهي

يات  ا ت ي على عدد م ا ت التو
ا التعاو الدول  مصر  ي و
ية  للت ــعــود  الــ ـــدو  والـــصـــ

 : ل ش
. 1.  مشروع محطة املعاجلة الثلثية ملياه الصر

2.  مشروع التجمعات السكنية بسيناء  املرحلة 

. الثانية

. 90 كلم ريق محور التنمية بطول  3. مشروع 

61 كلم  4. مشروع أربع وصلت بطول إجمالي 

تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.

ابا. ريق النفق   5. مشروع 

عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  جامعة  مشروع   .6

. املرحلة الثانية  دينة الطور 

ريق اجلدي. 7. مشروع 

1 املرحلة األولى. ريق عرضي رقم  8. مشروع تطوير 

معا زراعيا. 9.  مشروع إنشاء 13 

10. مشروع إنشاء قناة لنقل املياه.
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د ر ا ع وا ير ا رب و ا ا د 

د  ا  ب   ا   ا

 األ ع

دي  امرا ا ر   ا   

سن  عبدا بن  عبدالرحمن  املهند  قال 

هناك  إن  السعودى  الزراعة  وزير  الفضلي؛ 

في  باالستثمار  املعنية  اجلهات  مع  اتفاًقا 

مصر لتخصي 500 ألف فدان من األراضي 

. الصاحلة للزراعة للمستثمرين السعودي

؛  الشريف احلرم  خادم  زيارة  أن  وأوضح 

توجت  ملصر  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 

وبرام  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  بتوقيع 

البلدين  تطلعات  قيق  في  تنفيذية ستسهم  

منها  عدة،  مجاالت  في  الشقيق  والشعب 

الزراعة، نصت على  تفاهم في مجال  مذكرة 

للستثمار  اخلا  القطاع  وتشجيع  دعم 

د   راع ا ير ا و

دي  ري ا راع  ا     

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وزير التجارة 

تل  والصناعة السعودي أن االستثمارات السعودية 

املرتبة األولى ب الدول العربية املستثمرة في مصر 

، والثانية على مستوى العالم. 

وقال الربيعة  في كلمته أمام منتدى فر األعمال 

هذا  إن  بالقاهرة   انعقد  الذي  املصري  السعودي 

التبادل  لتوسيع  كبيرة  مال  ل  في  يعقد  املنتدى 

أن  كًدا  م  ، البلدين  ب  واالستثماري  التجاري 

همية كبيرة  ظى ب العلقات ب القاهرة والريا 

منذ زمن بعيد يصعب حصرها في كلمات.

تو  الشريف  احلرم  خادم  إن   : الربيعة  وتابع 

علنه عن إقامة جسر امللك سلمان  هذه العلقات ب

ستوى العلقات  نه االرتقاء  والذي سيكون من ش

التجارية واالقتصادية والتبادل التجاري والسياسي 

فا أكبر.  ب البلدين الى 

مصر  في  السعودية  االستثمارات  حجم  إن  وقال 

و 50  ة العامة للستثمار- يبل  -وفًقا لبيان الهي

منذ  شركة   3100 اوز  شركات  بعدد  جنيه  مليار 

عام 1970وحتى عام  2015، مشيًرا إلى أن القطاع 

الصناعي السعودي يحتل املرتبة االولى باستثمارات 

تبل 16 مليار جنيه، يليه القطاع اإلنشائي باستثمارات 

جمالي  8 مليارات جنيه ،ثم االستثمارات السياحية ب

سسات بل 268  7 مليارات جنيه بعدد شركات وم

التمويلي بنحو 112 شركة  شركة، يلي ذلك القطاع 

االستثمارات  تليها  جنيه،  مليارات   6 باستثمارات 

الزراعية، ثم اخلدمية، وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات. 

وأضا وزير الصناعة والتجارة السعودي أن اململكة 

املنطقة؛  اقتصاد في  أكبر  تلك  السعودية  العربية 

ما أهلها ألن تكون عضًوا في أكبر 20 اقتصاًدا في 

لي اإلجمالي من 328  ها ا العالم، وتضاعف نا

مليار دوالر في عام 2005 إلى 952 مليار دوالر في 

تعد   ،   129 بلغت  و  نسبة  ، محققة   2014 عام 

األعلى ب دول مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن اململكة شهدت في السنوات األخيرة 

ازات اقتصادية غير مسبوقة، منها مدينة امللك  إ

ومدينة جازان  املعرفة  ومدنية  االقتصادية  ا  عبد 

..وارتفعت  املالي  عبدا  امللك  ومركز  االقتصادية 

مدينة   35 إلى  مدينة   14 من  الصناعية  املدن  عدد 

صناعية .

“مع  إنه  الربيعة  فوزان  بن  توفيق  الدكتور  وقال 

االستثمارية  والفر  السعودي  االقتصاد  ضخامة 

ن اململكة توفر العديد من التسهيلت  التي يوفرها ف

الترحيب  كل  وترحب  للمستثمرين،  واحلوافز 

بالشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز 

أبناء  هيل  وت تدريب  مع  ائف  الو وخلق  االبتكار 

ق  املنا وبخاصة  ني  الو االقتصاد  وتنويع  ن  الو

ًوا.  الواعدة األقل 

مقومات  فيها  تتوفر  مصر  في  الزراعي 

س البنى  االستثمار الزراعي، وتسهم في 

بالفائدة  الشقيق وتعود  البلد  التحتية في هذا 

على املستثمرين، وإيجاد حلول عمليه للعوائق 

وكذلك  السعودية،  االستثمارات  تواجه  التي 

التوسع في اخلطط املستقبلية للستثمار.

وأضا الفضلي أن القطاع الزراعي سيكون 

والتعاون  التكامل  لتحقيق  مساعًدا  عامًل 

ا يحقق مصلحتهما املشتركة  ب البلدين، 

االستثمارات  على  افظة  ا إلى  داعًيا   ،

من  زيد  وتعزيزها  عليها،  والبناء  القائمة 

االستثمارات املستقبلية.



عبد الرحمن العطيشان

رئيس غرفة الرشقية:

زيد  ت ال نش ق  يرا لل لو  و
ية وا م  الحديد والطر ال

امل إدري  ور 
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و  مو

ياد ت  م



بدأت مشروعي بشاحنة واحــدة.. واآلن 
أمتلك أسطوًل ضخًما

هل كنت طفًل مرفًها، خاصة وأن 

والديك ينتميان ألرستني بارزتني يف 

املنطقة ؟

فهم  معروفة،  عائلة  بالفعل  البازعي  عائلة   

عبد  ألمي؛  جدي  من  عموًما،  الربيعية  أمراء 

أميًرا  أبي  كان  وكذلك،  البازعي.  محمود  ا 

ايدة.  ا واملنطقة  تنورة،  رأ  إمارتي  في 

 ، كفل أخوالي  مع  ذلك، عشت  من  وبالرغم 

أكن  ولم  وغنم،  وإبل  يل  و فلحة  أهل  فهم 

فقد   ، املعيشة  تلك  من  أفضل  عيشة  أعر 

ا  ً محظو كنت  ورائعة،  بسيطة  احلياة  كانت 

أنني عشت في تلك األيام.

ما الذي تعلمته من تلك الحياة 

البسيطة؟

 كان جلدي رحمه ا فلسفة معينة؛ فلم يكن 

فال ، بل كرجال؛ فكان  يعاملني وإخوتي ك

يوكل لنا مهمات صعبة كنا نفشل في بعضها، 

دينا  ولكنه كان يخيرنا على فعلها؛ ليختبر 

ن يحبون التحديات؛ ألثبت  . كنت  مع النف
وأقراني؛  ألخوالي  خاصة  قدرتي،  خرين  ل
منهم؛  أكثر  بجدية  األمور  بعض  خذ  فكنت 
كان  الذي  جدي،  عند  احلظوة  لي  جعل  ما 
يقوم  »ال  بقوله:  املهام،  ببعض  يختصني 
بهذه املهمة سواك«. وأعتقد أن ذلك أعطاني 
صارت  قيادية،  شخصية  وأكسبني  دافًعا، 

جزًءا مني.

 ملاذا توقفت عن الدراسة بعد 
إكاملك املرحلة املتوسطة ؟

اوزت اخلامسة   في ذلك الوقت، لم أكن قد 
عشرة من عمري؛ لذا كان تركي للتعليم قراًرا 
تي أعتز برأيي  غير صائب، ولكن كنت منذ نش
ا لم يكن  وأمضي فيه أًيا كان، وهذا بالطبع ر
حكمت  وقتها  في  الظرو  أن  غير   ، صحيح

ن أمرر كل  قراراتي برأيي. ب

 وماذا عن تلك الظروف املحيطة؟

في األصل، لم أكن محتاًجا لشيء؛ لوجودي 
دائًما  أح  كنت  ولكن  وجدي،  أخوالي  مع 
انفصالها  بحكم  والدتي  عن  ول  مس أنني 
لك  بني  »س لها:  أقول  وكنت  والدي.  عن 
أن  من  وبالرغم  معي«.  فيه  وتعيش  بيًتا 
سني،  صغر  بحكم  بعيًدا  ا  ً شي كان  ذلك 
أخطط  وبدأت  اجلد  خذ  م أخذته  أنني  إال 
وأنفذ  ألعمل  الدراسة  لترك  واضطررت  له، 

خطتي ببناء بيت ألمي.
السن،  تلك  في  عمل  أي  أعر  أكن  ولم 
فاشتغلت  السيارة،  قيادة  قدرتي على  سوى 
سيارة  شراء  أمل  على  البازعي،  خالي  لدى 
من  كن  أ لم  معينة،  لظرو  ولكن  لنفسي. 
للمنطقة  هت  وا لديه  العمل  فتركت  ذلك، 
ألحد  محل  من  سيارة  وأخذت  الشرقية، 
مقدًما، وساعدني  له  دفعت  أن  بعد  أقربائي 
في ذلك بعض أهلي؛ منهم العم تركي رحمة 
واشتريت  بقوة،  معي  وقف  الذي  عليه،  ا 
جديدة  مرسيد  وكانت  سيارة،  أول 
األسفلت،  مجال  في  وعملت   ،1976 موديل 
في  األسفلت  بفورة  يعر  ما  هناك  وكان 
ران  الوقت، وعملت في رأ تنورة و ذلك 
ق اململكة،  وتبوك وجيزان، وعرفت كل منا
وكنت جاًدا في عملي، فكسبت أموااًل معقولة 
إذ حصلت في خلل عام  العمر؛  في ذلك 

ائة ألف ريال. على ثل

  واجه العديد من العقبات يف مسريته 

نحو النجاح، إال أنه اتخذها عتبات للوصول 

إىل القمة، باملثابرة والطموح والجدية؛ 

حتى وصل إىل قمة النجاح واملجد 

والشهرة؛ ليصبح من أبرز رجال األعامل 

باململكة. عرف عبد الرحمن العطيشان 

االعتامد عىل الذات مع جده ألمه، بعد 

انفصال والديه بعد عام من والدته، 

وبدأت مالمح الشخصية القيادية تظهر 

عليه منذ طفولته، وظلت تالزمه، إىل أن 

وصل لقيادة واحدة من أكرب املجموعات 

الصناعية باململكة، ثم يرتأس مجلس 

إدارة غرفة الرشقية، وينشط يف خدمة 

املنطقة التي رأى النور فيها ألول مرة 

يف أواخر خمسينيات القرن املايض، ثم 

يتم مؤخرًا اختياره سفريًا للنوايا الحسنة 

باململكة من قبل األمم املتحدة. 
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مفاجأة مل تكن بالحسبان

هل نفذت خطتك ببناء بيت لوالدتك بعد 

عودتك إليها؟

خاصة  تزوجت،  نها  ب ت  فوج عودتي  بعد 

وأنها كانت صغيرة في السن. أحسست أن 

بالرغم  األمر  أستوعب  فلم  مني،  أخذ  ا  ً شي

بت  من أن الزوا شيء مبارك، وبحمد  أ

لي أًخا، أصبح سنًدا لي في احلياة، ثم حقق 

ن بنيت لها بيًتا. ا املي ب

بعد امتلكك «شاحنة» ، عدت للدراسة 

مرة أخرى وسافرت إىل أمريكا، حدثنا 

عن ذلك؟

ن العامل في مجال التجارة، البد أن  اقتنعت ب

هًل، وملًما  بعدة لغات. لم يكن هدفي  يكون م

بل جمع  امتلك شاحنة،  املسيرة  بداية  منذ 

عندما  مسيرتي.  في  ليعينني  املال،  بعض 

بلغت السادسة عشر عاًما قررت بيع سيارتي 

الدراسة  من  عام  وبعد  ألمريكا،  والسفر 

د  أ وأنا   ،1980 عام  في  عدت  هناك، 

اإليرانية  احلر  كانت  بطلقة.  ليزية  اإل

وكان   ، الفترة  تلك  في  مشتعلة  العراقية 

العرا يستورد كل معوناته من اململكة عن 

ريق امليناء، فسمعت أن هناك فر عمل 

من  به  العامل  كل  أن  ت  وتفاج بامليناء، 

والعمل  لشراء شاحنة،  دفعني  ما  األجانب؛ 

الطلبات،  كثرة  ومع  وبغداد.  الدمام  ب  بها 

زدت في عدد شاحناتي؛ حتى استقر بي األمر 

ألتابع   ، السائق من  عدًدا  فت  وو ببغداد، 

بنفسي سير العمل.

العودة للوظيفة

مسريتك،  تعرثت  النجاحات،  تلك  كل  بعد 

ذلك  تجاوزت  كيف  موظًفا،  وعملت 

التحدي؟

االنتكاسة،  تلك  في  معينة  رو  ساهمت 

منها شح سو العمل في هذا القطاع، وكذلك 

الديون، فكان أهم شيء بالنسبة لي هو الوفاء 

ًفا بالتخلي  بحقو العمال. بعدها عدت مو

اجلمركي براتب 2500 ريال، وبدأت مرة أخرى 

من الصفر؛ حتى إنني عرضت منزلي للبيع.

ماذا تعلمت من تلك التجربة؟

هناك  ن  ب من  أ فكنت  أبًدا؛  لم  أت لم  أواًل 

فرًصا في انتظاري. تعلمت من تلك التجربة، 

كنت  فكلما  دائًما،  اة  و  الصد  أن 

. تعلمت  ، كلما رافقك النجا صادًقا مع النا

أيًضا أن »ماال يكسر الظهر يقويه«، فاخلسارة 

وأن  أعلى،  إلى  بك   تقفز  التي  العتبة  هي 

، إذا استثمره الشخ  ا بنهاية كل فشل 

.والشك  بعيون فاحصة، عر أماكن النجا

مهمة،  أشياًء  يكسبك  احلراك  ذلك  أن  في 

منها احترام النا والوقت، فل بد أن تعطي 

النا حقوقهم حتى قبل أن يطلبوه؛ كي يثقوا 

موال النا وعدم ردها  بك، أما االستهتار ب

هذه  تعليم  على  حرصت  النكبات.  أكبر  فهو 

في في العمل.  الدرو ألبنائي ومو

دفعني  خاطًئا  قــراًرا  كان  للتعليم  تركي 
لتعلم لغات أجنبية
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وكيف كان عملك بالجامرك؟

ثم  أشهر،  ستة  ملدة  باجلمارك  عملت 

أعمل  وبدأت   ، ختلي رخصة  استخرجت 

كبيرة  لشركات  أعمااًل  واستلم  بنفسي 

أخرى  رخصة  استخرجت  كذلك،  وصغيرة. 

وهو   ، ن للموا اخلدمات  تقد  في  للعمل 

جيًدا.  عائًدا  وينت  مال  رأ  يحتا  ال  عمل 

بعد ذلك توجهت مرة أخرى ملجال النقل.

واآلن  واحدة،  بشاحنة  مرشوعك  بدأت 

تطورك  عن  حدثنا  كبريًا.  أسطوًال  متتلك 

يف مجال النقل؟

سي هذه الشركة منذ إثني عشر عاًما  بدأت ت

وكانت   ، الريا ريق  على  احلالي  وقعها 

ن هي من  وقتها منطقة بر لي بها شيء. وا

حيث  اململكة؛  مستوى  على  ق  املنا أفضل 

وتستوعب  متر،  ألف   200 مساحة  على  تد 

حوالي 700 شاحنة، ومستودعات وورًشا.

صيانة  وهو  به  عملت  خر  نشاط  وهناك 

املصانع باجلبيل، بدأته في عام 1984، بعد أن 

الحظت أن كل الشركات العاملة فيه أجنبية.

الحقيبة الوزارية

إذا عرضت عليك حقيبة وزارية، أي الوزارات 

تختار، وما هو أول قرار تتخذه؟

ألنها  ؛  وزيًرا  أكون  أن  مح  أ ال  احلقيقة  في   

أمانة، فالشخ في بيته وأمواله يكون خائًفا 

أمر  بتولي  بالك  فما  يخطوها،  خطوة  كل  في 

التي  واخلبرة  اإلصل  با  من  لكن  أمة. 

ا  ً ا أقول وزارة النقل لكي أقدم شي أمتلكها، ر

في  هذا  من  أكثر  تستحق  فاململكة  البلد،  لهذا 

ختذه  . وأول قرار كنت س النقل والطر مجال 

موازية  ر  وإنشاء  حديد،  سكك  إنشاء  هو 

العام،  النقل  لة  مس أيض  املوجودة.  للطر 

فبلد مثل اململكة ال يعقل أال يكون بها نقل عام. 

رسالة لخادم الحرمني 

لو طلب منك إرسال رسالة لخادم الحرمني 

الرشيفني، فامذا تقول فيها؟

وهذا  وقته،  في  أتى  سلمان  امللك  إن  أقول   

أقول   . واملسلم اململكة  على  ا  فضل  من 

واملسلم  للعر  أعدت  ألنك  شكًرا  له: 

ووالئي  بحبي  أدين  ن  كموا وأنا  هيبتهم.. 

على  كذلك  وأشكره  وبلدي،  ومليكي  لديني 

نعمة األمن التي نعي فيها.

ما القرار الذي اتخذته ثم ندمت عليه؟

أندم على شيء في حياتي، فكل  احلمد  لم 

ش بقدر. ثم إن أي عمل أجتهد فيه وأتقنه؛ 

موحي زائًدا  ا يكون  ألصل ملرحلة أعلى، ر

بيعتي.  ، لكن هذه 

الطويلة يف مجال  التجربة  بعد هذه 

بوجهة  الحقيقي  النجاح  ما  األعامل، 

نظرك؟

النجا احلقيقي في نظري هو أن أخر من هذه 

ثم  والدتي،  وكذلك   ، را عني  وربي  الدنيا 

للنا  اخلير  أقدم  أن  خر،  ا الشيء   . النا

قدر استطاعتي وأدخل السعادة إلى نفوسهم.

ليصبحوا  الشباب  مساعدة  ميكنك  وهل 

رواد أعامل؟

ليعمل  تي  ي سعودي  ن  موا أي  أشجع 

اكتسابه  من  ثلثة  أو  عام  وبعد  معنا، 

سي مشروعه  لت نساعده  املناسبة،  اخلبرة 

في  فاألرزا  يسعدني  األمر  وهذا   . اخلا

. نهاية األمر بيد ا

هل أنت راٍض عام قدمته لوطنك؟

ال  عمره  من  مرحلة  في  االنسان   أن  أح   

أن  البد   ، والتجار اخلبرة  فبعد   ، ينت أن  بد 

النا منك، وأن تصير لبنة في هذا  يستفيد 

ن جميًعا  ن، فهو قد أعطانا كل شيء و الو

اهه، وما نقدمه له هو جهد املقل. مقصرون 

ما أهم األعامل التي تفخر بها؟

 كنا محظو في شركتنا باملساهمة في بناء 

أجل  من  أعتبرها  والتي  املكرمة،  مكة  ساعة 

األعمال بالنسبة لي، ملا فيها من قيمة كبيرة 

اجلوهرة  ملعب  وأيًضا   ، للمسلم وخدمة 

مساعدات  لتقد  أخطط  ن  بجدة.وا املشعة 

سيا. للمحتاج في إفريقيا وشر 

ما الذي مل تقله؟

للكويت،  العراقي  الغزو  بعد   1991 عام  في 

وساهم  الكويتي،  الشعب  اململكة  استضافت 

أعمال في مساعدتهم  اجلميع حكومة ورجال 

تم علينا  .وبعد دخول قوات إضافية للمملكة، 

وعشرين  أربًعا  نعمل  أن  النقل  في  كمقاول 

ساعة؛ فسخرنا جميع معداتنا للعمل، وكنت 

متواجًدا باجلبيل أثناء احلر متابًعا للعمل مع 

وهي  اسكود  صواري  نشاهد  وكنا  عمالي، 

أن  استطعنا  ا  وبحمد  الفضاء.  في  تطلق 

تقد  من  مادًيا  استفدت  كما  بواجبنا،  نقوم 

عمليات النقل للقوات هناك.

أفــخــر بــمــســاهــمــتــي فـــي بــنــاء 
ساعة مكة المكرمة 
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مقهى رواد األعمال 
بجامعة اإلمام سعود :

ال ع واد ا عة:  متا

اإلمام  بجامعة  الشهر،  بداية هذا  ريادة األعمال،  الجزيرة إلعالم  دشنت وكالة سواحل 
فاعلة  بمشاركة  بالجامعات»،  األعمال  رواد  «مقهى  فعالية  بالرياض،   سعود  بن  محمد 

المجال. المختصين في هذا  األساتذة والطالب وعدد من  من 

بدأت الفعالية بعر عدد من رواد األعمال 
التشكيلي  الفنان  فقال  الريادية؛  ملسيرتهم 
الفنية في  إنه بدأ مسيرته  العودان  مشاري 
عمره  كان  أن  منذ  بالرسم  النحت،   مجال 

10 سنوات في املرحلة االبتدائية.
الدراسي  العام  أبدأ  »كنت   : وأضا  
بكراسة رسم جديدة، وال يكاد ينتهي العام 
رات  في  الصفحات  من  بعض  وبقيت  إال 
أعمالي  أرى  أن  لي  فخًرا  وكان  املدرسة، 
من  املدرسة  جدران  يزين  العبث  ذلك  بل 
أكثر  ذاتي  تطوير  إلى  حفزني  ما  الداخل؛ 

واالهتمام بتفاصيل الرسم .
النحت  بفن  مسيرته  أن  مشاري  وأوضح 
بدأت بعمل مجسمات ثلثية األبعاد، كانت 
والكيمياء  القياسات  ناحية  من  فنًيا  تشبعه 
ب  ودمجت  الهندسي،  والفن  اجليولوجية 
املجسمات  تصميم  في  واحلاضر  املاضي 
الفني  العمل  بربط   ، لو امل عن  اخلارجة 
سبيل  فعلى   ، اليوم  االجتماعي  باحلراك 

املثال كانت هناك بصمات في أحد أعمالي 
تعك قضية الغنى والفقر.

ريادة  مستشار  الراجح؛  مشاري  وقدم  
التعليم  بوزارة  التخطيط  بوكالة  األعمال  
األعمال  ريادة  »منظومة  بعنوان  ورقة 
باجلامعات«، مشيًرا إلى ضرورة نشر ثقافة 
وأهمية  التعليم،  سسات  األعمال  ريادة 

. الشراكة ب القطاع العام واخلا
الطل  ك  أهمية  على  مشاري  كد  وي
العمل،  سو  يحتاجها  التي  املهارات  من 
ة  الناش الشركات  من  مزيد  سي  وت
األساسية  البنية  ترسي  في  للمساهمة 
وتقد  واملتوسطة،  الصغيرة  ت  للمنش
املشروعات  ألصحا  واإلرشاد  الدعم 

األعمال
Knowledge Café
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في  باململكة  التعليم  أن  مبيًنا  الريادية، 
األعمال،  ريادة  منظومة  لتطوير  حاجة 
بحيث يتنبنى مبادرات الشبا وأفكارهم.

الرئي  اجلاسر؛  الكر  عبد  خالد  وقدم 
نصائح  القابضة،  أماكن  لشركة  التنفيذي 
وإدارته  خبرته  خلل  من  األعمال  لرواد 
في  تتمثل  والتي  خاصة،  شركات  لعدة 
للشبا  الشخصي  والدافع  الطمو  توفير 
خاصة  أعمال  سي  ت على  املقبل 
باألمانة  ف  املو لى  إلى  منوًها  بهم، 

واكتسا خبرات مناسبة.
على  يتعودوا  لم  شبابنا  معظم  إن  وقال 
صغيرة،  سن  في  أنفسهم  على  االعتماد 
عدم  منتقًدا   ، الغر في  يحد  مثلما 
ائفهم،  ف السعودي في و استقرار املو
للمشكلت  وخلقهم  ائف،  الو ب  وتنقلهم 
أن  دون  شكاوى  بتقدميهم  سساتهم  م مع 

اهها. يلتزموا بواجباتهم 
ة  مهي السعودي  السو  أن  اجلاسر  وأوضح 
وأننا  خاصة   ، الشبا مشروعات  الستقبال 
مقبلون على اخلصخصة، ووصف الواقع الذي 

مير به االقتصاد اليوم بالصعب. 
محمد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  قال  جهته  من 
بقطاع  واملستشار  األعمال  رجل  الزير؛ 

اخلليجي  التعاون  جل  السياسية  ون  الش
ن مسيرة حياته العلمية والعملية: بش

بطر  سهًل،  يكون  ا   ر للقمة  الوصول 
هي  هل  القمة؟  هذه  هي  ما  ولكن  مختلفة، 
القمة،  يصل  أحد  من  وما  مزيفة؟  أم  حقيقية 
من  هو  الذكي  لكن   ، بصعوبات  ويواجه  إال 
يواجه هذه الصعوبات، ليرتقي من بعدها لقمة 

. زوجة بالنضال والكفا حقيقية 
ربته العملية والعلمية كانت  وأوضح الزير أن 
مسيرته  في  األسرة، خاصة  من  عقبات  رهن 
العلمية؛ إذ رفضت والدته إكماله للدراسة بعد 
سيرته  املرحلة الثانوية، وكادت أن تعصف 
املهنية، إال أنها وافقت أمام إصراره وعزميته.

هذا  عند  الزير  واجهت  التي  التحديات  تقف  ولم 
احلد، بل بعد خترجه من املجال العلمي باجلامعة، 
بالعمل  ه  زمل أصبح  املدنية،  باخلدمة  وعمله 
اقة  يطاردونه بشائعات كثيرة منها، أنه ميتلك 
ثر في عمل األجهزة  يسية بجسمه، ت كهرومغنا
قر العمل، لكنه يشير إلى أن عزميته  اإللكترونية 

وإرداته كانت تهزم كل املعوقات على حد قوله.
له  فكانت  الصحفي،  الكاتب  الرحيلي؛  حا  أما 
قصة أخرى مع اإلرادة، فالسائق الذي عمل 12 
ما  سرعان  احلكومية،  الشركات  حدى  ب عاًم 

اختذ قراًرا غير مجرى حياته.
حارًسا  وعمل  العمل،  ترك  إنه  الرحيلي  ويقول 
الكيلومترات  عشرات  تبعد  التي  املزارع  حدى  ب
دام  عمل  مشوار  وبعد  املنورة.  املدينة  من 
من  انقطع  ما  يواصل  أن  حا  قرر   ، سنت
مسيرته الدراسية، ويعود لقاعات الدراسة، حتى 

التحق بجامعة امللك سعود.
في  كتا  إصدار  فكرة  جاءتني  قائل:  وأضا   
مجال اإلعلم ، وأنا مازلت في املستوى الثاني 

بعض  تشجيع  عدم  من  وبالرغم  باجلامعة، 
أساتذتي باجلامعة، لكنني واصلت بكل همة في 
هذا الطريق، حتى خر كتابي األول النور، فيما 

الًبا باجلامعة. كنت حينها 
لتحقيق  عزمية  بكل  مشواره  الرحيلي  وواصل 
ول بعنوان«  خرين: األ حلمه؛ حتى أصدر كتاب 
خر بعنوان »كيف  صناعة الصحفي املميز«، وا

يفتك؟«. دد و
وعقب نهاية الكلمات والنقا من قبل احلضور، 
عقدت ورشة عمل مغلقة جمعت عدًدا من الطل 
على  خللها  أجابوا  املشروعات،  أصحا  مع 
نشاء  ب يتعلق  ما  كل  حول   ، احلاضرين  لة  أس

املشروعات الصغيرة، واألفكار املبتكرة.

ــدأت  ــ ـ  : ــا الـــــــعـــــــودا ــ ــشـ ــ مـ
ــ  ــعــ ـــيـــة  ـــ ـــيـــرتـــ الـــ مـــ

عاد ية ا ات  م

ت  ر ت الــزيــر:  العزيز  عبد  د. 
ان   ية  والعل لية  الع

رت عقبات م أ
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، » ملتقى  قر اجلمعية بالريا فال املعوق االسبوع املاضي  ولية االجتماعية بجامعة امللك سعود، بالتعاون مع جمعية األ أقام نادي املس
سسة النقد العربي السعودي، ورعاية البنك السعودي  شاركة م ن«،  ت شعار: »البنوك السعودية تنمية و ولية االجتماعية الرابع »،  املس
سسة النقد العربي  ار السدحان؛ وكيل محاف م ولية االجتماعية وقال  الفرنسي، وسط حضور كبير من املهتم وأصحا مبادرات املس
ولية االجتماعية، يعود لغيا املعايير في قيا جهودها في هذا املجال، مضيًفا أن  السعودي للرقابة، إن عدم معرفة املصار بدورها في املس

ولية بشكل أكبر. البنوك تقدمت بشكل واضح في دعم وتشجيع املشاريع الصغيرة،  وينتظرها دور أكبر مستقبًل في إعداد برام املس
سسة النقد، والتي ورد  سسة النقد، املباد الرئيسة للحوكمة التي أصدرتها م واستعر الدكتور نايف السعدون؛ مدير تطوير القطاع املالي 

سسة النقد في أن تكون املصار السعودية داعمة للتنمية املستدامة. د عن مهام م وليتها االجتماعية، و فيها إلزام البنوك بتحمل مس
ني؛ لذلك  ؛ أم عام جلنة اإلعلم والتوعية املصرفية بالبنوك السعودية، أن القطاع املصرفي هو العمود الفقري للقتصاد الو لعت حاف  وأكد 
ولية االجتماعية يبل  مليار ريال،  تساهم سياسات الدولة في مساعدة البنوك على تلفي االنهيار، كاشًفا عن أن جملة ما تدفعه البنوك للمس
ائف، بنسبة بلغت   وقال راشد الفوزان؛ اخلبير االقتصادي واملدير التنفيذي لشركة الفوزان وشركاه: إن  اًحا في تو الو كما أنها حققت 
مل في دعم رجال األعمال ومبادراتهم املادية، أكثر من البنوك؛  وا أوقاًفا خاصة لضمان توجيه تبرعاتهم، الفًتا إلى أن املجتمع ي رجال األعمال أنش
لية تفعيل التواصل ب البنوك  بسبب الضوابط املفروضة على البنوك وفي ختام امللتقى، قدم فهد الفهيد؛ املدر اإلعلمي، ورشة عمل بعنوان: »
لية استمرار العلقة ب  ولية االجتماعية و ار عاملية ومحلية حول أفكار جاذبة للمس واجلمعيات اخليرية بعلقة مستدامة«، عر من خللها 
سسات وضعها لدعم  ديدها، وقدم شرًحا وافًيا حول مبادرات مبتكرة ميكن للبنوك وامل قطاع البنكي والقطاع اخليري، وكيفية تطوير البرام و

خر، واالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في ذلك.  ولية االجتماعية، وحثها على االقتداء بالقيم اإلسلمية في مساعدة ا املس

افظات التابعة لها، شملت  ني بالباحة، ستة مشاريع جديدة باملنطقة وا افتتح الفرع النسائي ملعهد ريادة األعمال الو
اوز 800 ألف ريال سعودي. بل  الباحة والعقيق وبلجرشي وبيدة، 

ميل،  وأوضحت مدى القرشي؛ مديرة فرع معهد ريادة األعمال بالباحة ، أن املشاريع شملت بيع ملب جاهزة ومراكز 
ويلها من البنك  سي  اعتماد  ت الت 25 مشروًعا مازالت  ة وغيرها، مشيرة إلى أن هناك  ومطاعم، ومشاغل خيا

. السعودي للتسليف واالدخار؛ الشريك االستراتيجي واملمول الرئي
14 دورة تدريبية »ابدأ مشروعك الصغير«، ملساعدة رائدات األعمال على إعداد خطة املشروع،  وأضافت أن املعهد قدم 
29 دورة  ومعرفة التكاليف وكل مايتعلق باملشروع، كما قدم دورات تدريبية بعنوان »حدد فكرة مشروعك« بلغت 

525 مستفيدة. لعدد 

املوهبة  ألبحا  ني  الو للمركز  الثالث  العلمي  »امللتقى  أعمال  فيصل،  امللك  مدير جامعة  الساعاتي؛  بن جمال  عبدالعزيز  الدكتور  افتتح 
شاركة خبراء ومتخصص ومهتم من اجلهات احلكومية واخلاصة  فال ب االكتشا واالستثمار«،  ت شعار: »مواهب األ واإلبداع«، 
فال وتنميتها،  همية مواهب األ ني ألبحا املوهبة واإلبداع قبل سبع سنوات، إمياًنا منها ب ت املركز الو وقال الساعاتي، إن اجلامعة أنش
ار تركيز اجلهود  رات والندوات وامللتقيات العلمية، في ا فيز املجتمع العلمي، من خلل تنظيم امل ووضعت هدًفا أساسًيا يتمثل في دعم و
سسات التعليمية واجلامعات، الستكشا املوهوب ورعايتهم في املراحل املبكرة ليصبحوا رواد وقادة املستقبل ، تناولت اجللسة األولى  بامل
ربة مبادرة موهبة  لية التعر على املوهوب في اململكة، و فا مستقبلية في تربية املوهوب باململكة، و ى و عدة موضوعات، منها ر
، وفاعلية برنام تدريبي قائم على  فال املوهوب ، وتطوير مقيا التفكير االبتكاري لدى األ للشراكة مع املدار في رعاية الطلبة املوهوب
فال املوهوب في ضوء نظرية تريز ، وتناولت اجللسة الثانية موضوعات  إستراتيجية البنتاجرام لتنمية حل املشكلت بطر إبداعية لدى األ
ليات تفعيل الشراكة املجتمعية في  ، و ني للتعر على املوهوب وذ االختيار للمشروع الو ، و تفعيل املعار واملسابقات في املدار

فال. فال وتوجيهها في مرحلة ريا األ ، وأثر استراتيجية اللعب في الكشف املبكر عن مواهب األ اجلامعات لرعاية الطل املوهوب

البنوك السعودية خصصت ٥٠ مليار ريال للمسؤولية االجتامعية

”ريادة األعامل الوطني“ يفتتح 6 مشاريع جديدة يف الباحة

انطالق امللتقى العلمي ألبحاث املوهبة واإلبداع بجامعة امللك فيصل

ع امل ا ي ب  ا ع د
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انية من رواد األعمال، في قائمة التصفية النهائية جلائزة رواد األعمال السعودية للعام احلالي 2016م.   ، E&Y اختارت شركة إرنست ويو 
وتعد اجلائزة- التي تقام دورتها الثالثة هذا العام يوم 21 ابريل احلالي بجدة- تكرمًيا لرواد األعمال السعودي الذين قدموا أداًء 

هروا التميز والنجا االستثنائي في مجال أعمالهم، ومجتمعاتهم. ًوا عالًيا، وأ متميًزا، وحققوا 
ن خلل الفترة القادمة. ت املتوسطة سريعة النمو، والتي قد يكون لها مستقبل في دعم اقتصاد الو  ويركز برنام اجلائزة هذا العام على املنش

سن احلقباني، عبدالرحمن  وقد ضمت قائمة املرشح النهائي للجائزة،  مجموعة من رواد األعمال السعودي املميزين، وهم: عبدا
الشتوي، د. محمد فتيحي، نوا الشمري، سعيد سعيد، سلطان صبحي بترجي، تركي اليحيى وياسر بكر.

عضاء في جلنة  ثير واضح في مجتمع األعمال باململكة، ك ن لهم ت ت،  و اختيار مجموعة من أصحا اخلبرة في إنشاء وإدارة املنش
منة، وعمار شطا وملى غزاوي. التحكيم، وهم: محمد يوسف ناغي، والدكتور صا ملئكة، وحس شبكشي، وأسامة السيد، وأني م

كيد االعترا بدور رواد األعمال  ول في مكتب EY جدة، ورئي برنام رواد األعمال:«يسرنا ت وقال أحمد ابراهيم رضا، الشريك املس
ريقة معيشتنا  ثير في  سسات أعمال ناجحة، لها ت سي وتنمية م ية وابتكار وشجاعة ودور قيادي في ت البارزين، ملا يتمتعون به من ر

لية.« وفي املنتجات واخلدمات التي نعتمد عليها إضافة إلى أثرهم في القوة االقتصادية ملجتمعاتنا ا
ة عمل ميكن أن ينجح فيها االبتكار  ننا نهد الى تعزيز بي الء الرواد واالعترا بها ف : »من خلل التعر على منجزات ه وأضا

هار االهتمام باالبتكار واالبداع«. واإلبداع، علوة على إ
بًقا لستة معايير: رو  تمع جلنة التحكيم باملرشح النهائي لتقييمهم قبل اختيار الفائزين للجائزة؛ حيث يتم االختيار  ومن املقرر أن 

ثيره الشخصي. الريادة، واألداء املالي، والتوجه االستراتيجي واالبتكار واألثر في مجتمع املرشح والنزاهة وت

ل املتغيرات االقتصادية«.  قرها بالدمام ، ورشة عمل بعنوان: » احللول التمويلية في  نظمت غرفة الشرقية 
وأشار املهند ريا الربيعة؛ نائب رئي مجل إدارة الشركة السعودية ألنابيب الصلب ، إلى وجود قناة أخرى 
نح القرو دون فوائد، ودون أن يترتب عليها أي زيادة في أسعار السلع عن  بخل القناة املصرفية التقليدية 

السعر النقدي، فضًل عن أنها  ميكن أن تزيد من مبيعات الشركات وتقلل احلسابات املدينة لديها.
وقال إن القناة اجلديدة، تسمى باملصرفية اإليجابية التي ال تتعار مع الضوابط الشرعية، وتنضبط مع التمويل 
د  والتي  الكبرى،  الصغيرة واملتوسطة وحتى  سسات  األفراد وامل لتمويل  ثابة فرصة  أنها  كًدا  اإلسلمي، م
التقليدية، معدًدا مزاياها وإيجابياتها وإمكانية تطبيقها في عدد من املجاالت  صعوبة في التمويل عبر املصرفية 

ا فيها التطوير العقاري. االقتصادية، 

عمال واإلبداع املعرفي،بجدة ، منتدى ريادة وحاضنات األعمال األول، الذي  افتتح الدكتور أحمد بن حامد نقادي؛ وكيل جامعة امللك عبدالعزيز ل
ت شعار: »رواد األعمال..اقتصاد املستقبل«، شهد  العزيز،  ينظمه مركز اإلبداع وريادة األعمال وقطاع حاضنات األعمال، بجامعة امللك عبد 
املنتدى، الدكتور فواز بن سعد أحمد؛ مستشار أمير منطقة مكة املكرمة، والدكتور عدنان بن حمزة زاهد؛ وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، 
ة التدري واملهتم بريادة األعمال واملستثمرين ، وأوضح الدكتور نقادي أن اجلامعة تهتم باحتضان املشروعات  وعمداء الكليات وأعضاء هي
سي قطاع منظومة األعمال واملعرفة ومركز األعمال واإلبداع، ثم إنشاء إدارة للملكية الفكرية  واألفكار الريادية منذ عشر سنوات، وذلك من خلل ت
نشاء شركة وادي جدة، وأضا أن ما نشهده من تطور  اري، ومن ثم اكتملت املنظومة ب ويل الفكرة ملنت  لتحتوي مشروعات الطل والطالبات، و
ويله إلى منتجات وخدمات؛  األمر الذي يترجم توجهات التنمية في  كبير في كافة املناحي، هو نتيجة للستثمار في اإلبداع املعرفي والنا البحثي، و
مسار النمو االقتصادي املستدام القائم على املعرفة وعلى دعم اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال، وهو املسار الذي يعد امليزة التنافسية للدول الرائدة 
واملتقدمة ، واستعر الدكتور فواز بن سعد ، مشروع »عكا املستقبل«، مشيًرا إلى أنه يضع اللبنة األولى في بناء مستقبل الشبا الريادي، من خلل 

سي مفهوم صناعة ريادة األعمال املعرفية عبر ملتقى الريادة املعرفية الذي يكرم ويحتفي برواد األعمال واملبتكرين، عبر جوائز عكا املعرفية. ت

مثانية شباب يتنافسون عىل جائزة رواد األعامل السعودية

حلول متويلية جديدة لرواد األعامل بضوابط رشعية

منتدى ريادة األعامل بجدة يبحث مستقبل الشباب الريادي 

رضا إبراهيم  أحمد 
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ت  ي تقر للدع اللو ة ت ل ال ال  ع ياد ا
ال ولي ال

: ي امبر ا  م مطاع  و نوا ال

عي للع الحر ا  ا ل

والتخل  واالجتماعي،  املادي  االستقلل 

من اخلو من املستقبل؛ عبر إقامة مشروع 

اختاذ  حرية  مع  الرغيد،  العي  لي  يضمن 

القرارات.

ولـــى  ــانــ خــطــوتــ ا ــيــ 
ال   ع لعال ا

أسست  عندما  م،   1992 لعام  البداية  ترجع 

كانت  حديثة.  بطريقة  أرانب  مزرعة  مشروع 

؛  الفكرة جيدة، و لكن لم يكتب للمشروع النجا

لعدم وجود اخلبرة الفنية و الدراسة املتعمقة 

نذاك. للسو 

ا  عد را  ا  ا  وما
كان ضرورًيا أال أستسلم، فقررت العمل في 

والعمل  حديًثا  املجال  لكون  التقنية؛  مجال 

حة نا ة  انط

ا و 
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بكالوريوس  على  حصوله  بعد 
إدارة  ماجستير  ثــم  المحاسبة، 
ــرويــت  ــت ــال مـــن جــامــعــة دي ــمـ أعـ
سعى  1997م،  عــام  األمريكية 
إلى دخول مجال ريادة األعمال، 
فــي  عــــاًمــــا   20 ــو  ــحـ نـ فـــقـــضـــى 
مجال  في  شركات  عدة  تأسيس 
الــتــقــنــيــة والــعــمــل الــمــصــرفــي. 
ــل مـــشـــروعـــه  ــشـ ــم يـــثـــنـــه فـ ــ ــ ول
عــن  األرانــــــــب»  ــة  ــزرعــ «مــ األول 
تــكــرار الــتــجــربــة، فــأســس شــركــة 
ثــم شركة  لــلــتــوزيــع»،  ــفــوزان  «ال
ثـــم شــركــة  «شـــبـــكـــات و أكـــثـــر»، 
تمتلك  التي  الغذاء»  «أساسيات 
«هامبرجيني»،  مطاعم  سلسلة 
بــاإلضــافــة إلـــى عــالمــات تــجــاريــة 
من  نقترب  التطوير..  تحت  أخرى 
ــفـــوزان؛ الــرئــيــس  ــواف الـ عــالــم نـ
ــنــفــيــذي لــشــركــة أســاســيــات  ــت ال
لـ»هامبرجيني»؛  المالكة  الغذاء 
ــيــة  ــاريـــة الــوطــن ــتـــجـ ــة الـ ــعـــالمـ الـ
األجنبية  العالمات  تنافس  التي 
لنتعرف  بــالــمــمــلــكــة؛  الــشــهــيــرة 

... على أسرار نجاحه 
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فيه شيًقا، فضًل عن توافر عنصري الدراسة 

سست شركة  واخلبرة والولع بالتكنولوجيا؛  ف

مجال  في   2004 عام  في  للتوزيع«  »الفوزان 

التقنية وتوزيع املنتجات؛ فوفقت  بعون ا  

ارية عاملية مشهورة  في  استقطا علمات 

مثل بروثر ، بفلو، تي بي لينك، ترندنت، وقمنا 

فروعنا  خلل  من  السعودية  السو  بتغذية 

باملدن الرئيسة. 

و  »شبكات  شركة  أسست   ،2010 عام  وفي 

البصرية  الشبكات واألليا  أكثر« في مجال 

املتخصصة،  للشبكات  التجزئة  ومبيعات 

الرئيسة  ق  املنا تغطي  فروًع  لها  نا  وأنش

باململكة  بالوسطى، والغربية، والشرقية.

ي   امبر ر  ت  ا ي 
، وهواية  الفكرة من منطلق شغفي بالطب أتت 

صقلتها من خلل السفر والتعر على ثقافات 

العالم املختلفة ، فكنت كلما زرت مطعًما شهيًرا، 

الطبخات  عمل  ريقة  ن  بش الطهاة  أحاور 

وأهم  املستخدمة،   اللحوم  ونوع  ومكوناتها، 

النكهات املضافة، وغير ذلك، ثم أقوم بالتطبيق 

باملنزل كلما سنحت لي الفرصة والوقت. وكنت 

كلتي  ب وأصدقائي  أسرتي  باستمتاع  أسعد 

املبتكرة. في الوقت نفسه، لدي خلفية دراسية 

سريعة  وجبات  ملطعم  السو  حاجة  عن 

شعور  مجرد  يكن  لم   ، مناف وسعر  بجودة 

أكثر  املشروع  إنشاء  فكرة  الزمتني  عابر،بل 

سي شركة  لقه عبر ت من 5 سنوات، قبل إ

»أساسيات الغذاء« عام 2009م. 

تى  تحقق  الـــذ  ــا  ــ الــ مــا 
ا  

 بحمد ا إنشاء 12 فرًعا بتمويل ذاتي ، وهذا 

نى أن يستمر بنف  ا كبير. وأ في حد ذاته 

الوتيرة، خاصة وأن السو تستطيع استيعا 

و  التجارية  العلمة  استقرار  مايضمن  املزيد؛ 

بناء قاعدة عملء جيدة.

ت  ما التحديات الت وا
تنحصر التحديات األساسية التي يواجهها كل 

اإلجراءات  بعض  في  السعودية،  في  ريادي 

مع  مشروعه  ل  إ خر  ت التي  ية  البيروقرا

البلديات و الدفاع املدني، واألهم من ذلك كله، 

صعوبة استقدام العمالة املاهرة واحلصول على 

شيرات. الت

ا  ي تغلب علي و
الصبر كان كفيًل بحل هذه املشكلت والعقبات 

على  اإلجراءات، علوة  ببعض  اجلهل  ل  في 

ويل يتيح إنهاء اإلجراءات اللزمة وبدء  توفر 

التشغيل.
ا العقا  ت ا

ي  ا تح ة و والبو
شروعات الصغير ال

ال  ع بة و إدا ا حا ت لل ا ر د ما أ
شرو  ا ال  ن

أراه أثًرا كبيًرا، فمن خلل دراستي وجدت أن كثيًرا من األمور 

أمر بها يومًيا في مشروعاتي تلم ما درسته بشكل  التي 

أساسي، بل إنني تغلبت على كثير من املشكلت عبر خلفيتي 

ازها  إ أن معظم اخلطط واالستراتيجات   الدراسية، كما 

بنموذ عمل درسته من قبل.
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ــة  ــ ــا ــ ــتــطــعــ الــ ـــيـــ ا
يـــة  ـــا ــات الـــتـــ مــ ــ ــعــ ــ ــط ال ــ ــ و

ير   بية الش ا
بالفعل واجهنا منافسة شرسة جًدا، لكن عدم 
ت مظلة الفرنشايز حررنا من كثير من  عملنا 
القيود و منحنا مرونة أكثر. إننا نرفض اللعب 
ت قواعد العلمات التجارية األجنبية، ولكن 
وكذلك  زبائننا،  مع  لتتلءم  منتجاتنا  نصمم 

اختيار مواقع فروعنا.

ــات مـــــــــــذا  ــ ــطــ ــ ــ ــل ــ ــــــــر خــ مــــــــا 
ي  امبر

على  تتم  الطهي  أساليب  فمعظم  أسرار،  يوجد  ال 

مرأى من زبائننا، لكن نسعى جاهدين للستماع 

إلى زبائننا، ونبحث عن رضاهم،  واالستمرار في 

تقد جودة ال تتغير، وبسعر معقول.

ــ يــتــطــلــ  ــ ــ ــعــ ــ ضــــــا ال ـــ  ـــ
تغلب  ي  بير   ودات  م

ذا  على 
جيد،  بشكل  العميل  مع  التواصل  هو  األسا 

واالستماع له، وتنفيذ رغباته، وحل مشكلته، و 

فو كل هذا شكره ، هذه هي األس اخلم التي 

نعمل بها لكسب رضا العملء.

ــ  ــرامــ ــ ــب ــ ــــدت مـــــ ال ــــتــــ ـــــ ا
ــرواد  ــ ــ ــــة  ل ـــومـــيـــة الــــداعــــ الـــحـــ

ال  ع ا
أننا  إال  منها،  املنافس  من  كثير  استفادة  رغم 

لم  لذا  مطلقة؛  وحرية  باستقللية  العمل  فضلنا 

ت أي منها. نندر 

تقبلية  ات ال و ما 
وصول هامبرجيني للعاملية،  إضافة إلى التخطيط 

ت التطوير.  ارية أخرى  ل علمات  إل

ـــــــر  ـــــــــــ  ـــــــــرت  ـــــــــ ـــــــــــ 
ـــا  ـــ ـــ ــ  ــ ـ ــ ــ ــيـ ــ ـ ــر ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ـ

رنشايز  ال
مرحلة  الى  تصل  لم  لكن  و  موجودة،  الفكرة 

كدنا  اذا ت اال  ، لن نقدم على هذه اخلطوة  النض

اًما من أنها تصب في مصلحة اجلميع؛ صاحب 

البه، والزبون. االمتياز، و

ـــ عــالــ  عـــلـــى  ــلــ ا مـــ مــ
ال  ع ا

نا  في رأيي ال يوجد مثل أعلى  لرواد األعمال، ف

شخصًيا أحب االستفادة من اجلميع، سواء كانوا 

، فكل منهم مثلي  أساتذة، أو زبائن، أو منافس

األعلى في اجلزئية التي يتميز بها.

ــال  عــ يـــاد ا ــة  ــر ي تــر 
ة  ل  ال

الواقع  أر  على  ضعيفة  لكن  إعلمًيا،  نشطة 

الدعم  هنا  أقصد  وال  الدعم.  من  لكثير  وتفتقر 

املالي، بل الدعم اللوجيستي .

الشبا  ــبــال  إ ضع  ر  ت ــ 
ــيــ  ـــال  و عـــ يـــــاد ا عــلــى 

ي التغل عليه 
ن؛  احلقيقة، ال توجد إحصائيات دقيقة في هذا الش

بصفة  الريادة  على  ختيم  الضبابية  يجعل  ما 

خيارات  وجود  إن  جزاًفا  نقول  قد  لكن  عامة، 

ائف  والو واألسهم  العقاري  كاالستثمار  أخرى 

املشروعات  جيم  في  كلها  تساهم  احلكومية، 

لدى  األمثل  اخليار  عله  ال  و  حالًيا،  الريادية 

البعض. 

شبا  ونه  وما الذ تحتا
معها  يتعامل  التي  احلكومية  اجلهات  عدد  تقلي 

املشروع الواحد بقدر املستطاع، وتوفير البيانات العامة 

واإلحصاءات التي توجه الشبا للمشروع السليم.

لد  ول  ا الحل  ة  ي الو تــزال   
لة   ش ذ ال ي تر  الشبا 
يفة احلكومية  الو إن  املشكلة موجودة بالفعل ؛ حتى 

هذه  أن  أرى  ولكني   ، اخلا القطاع  ائف  و تناف 

ال ع واد ا بر تحد أما  ية أ را ات البيرو را ا
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على 
ولي  ال
تقلي عدد 

ات  ال
ومية  الح

الت يتعام 
شرو  ا ال مع

د الوا

رة  - الذين ال يرغبون في املخا ف الشريحة من املو

الريادة؛  يفي- مهمة لنجا  الو والباحث عن األمان 

. ن يكونوا ريادي فلي من املنطقي أن نطالب اجلميع ب

الشبا على  بال  إ يق  ا  ا ول
ية  شروعات وال الحر ال

أين  يحددان  املادي  والعائد  املجتمعية  النظرة 

الدونية  النظرة  استمرت  فطاملا   ، الشا يتجه 

ائف قائًما،  الو للمهن سيظل اإلحجام عن هذه 

من  كثير  سيتغير  واحلاجة  الوقت  مع  ولكن 

املفاهيم.

ــــذ  ـــــيـــــ نـــتـــغـــلـــ عــــلــــى  و
ت  ع ال

ر  و مناه  من  يتضمنه  ا  التعليم  بًعا 

السائدة،  املجتمعية  والثقافة  واإلعلم   ، تدري

محاولة  وعلينا  هذا.  وراء  تقف  أسبا  كلها 

عن  العمل؛  في  العيب  ثقافة  إلغاء  على  التشديد 

ريق املدرسة واإلعلم، واإلبقاء فقط على مفهوم 

 . مشروع و غير مشروع النشاط احللل و احلرام 

ــومــ  ــر الـــدعـــ الــحــ ــيــ تـ و
ال  ع قد لرياد ا ال

أراها محاوالت جادة، لكنها غير مترابطة، ولكن 

ة تعنى  سي هي تسعى وزارة التجارة حالًيا لت

سسات الصغيرة و املتوسطة، تيسر مزاولة  بامل

 . التجارة، وهذا املطلو

الع  ــ  لــد ا  قص ي ــذ  الـ مــا 
ر  ما أ ل

أكبر،واستخدام  بشكل  اإلجراءات  تسهيل 

اجلامعات للدور الفني واالستشاري لدعم الريادي 

، وتسهيل أنظمة العمل؛ لدعم النشاط التجاري، 

. ال العك
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أورقنجي؛  زياد  يتميز  لم 
التجارية،  العالمات  مستشار 

تجاري  مشروع  بتأسيس 
بنجاحه  أيًضا  بل  فحسب،  ناجح 

مجال  في  االستثمار  في 
تماًما، وضع فيه اسمه  جديد 
األعمال  رواد  كأحد  وبصمته 

العالمات  مجال  في  الناجحين 
بإنشاء  وذلك  التجارية؛ 

شركة (IN-BRANDING) في 
2008، ثم أسس الحًقا  عام 

(BRANDSHIP)االستشارية  شركة 
والتي  ودبي،  جدة  بمدينتي 

واستراتيجيات  خطط  تقدم 
التجارية. العالمات 

في هذا الحوار نقف عن ُقرب 
والتي  تجربته  مالمح  أبرز  على 
«اإليسام»  كتاب  تأليفه  تخللها 
كأول مرجع عربي في مجال 

التجارية..  العالمات  بناء 

طو ياد أو    
ت  ار أورقنجي، ولدت  بالطائف، ونش زياد 

إدارة  ماجستير  على  وحاصل  بجدة،  وتربيت 

بدأت  وتصميم.  فنون  وبكالوريو  أعمال، 

افري، فقد كانت  مسيرتي مع الفن منذ نعومة أ

علقتي باأللوان والرسم قوية جًدا. وفي املرحلة 

ومعار  فنية  أعمال  في  شاركت  االبتدائية، 

ومسابقات مدرسية، وكانت والدتي -الدكتورة 

شكرية أحمد جان- تدعمني؛ ما دفعني لدراسة 

من  بالرغم  القرى،  أم  بجامعة  الفنية  التربية 

ختصصي العلمي في املرحلة الثانوية.

في  املتحدة  الواليات  إلى  زيارتي  وقد شكلت   

فعندما  مسيرتي؛  في  ول  نقطة  الفترة  تلك 

الرسم  فن  ورأيت  ديزني  استديوهات  زرت 

هذا  مثل  وجود  لعدم  استغربت  اجلرافيكي، 

فقررت  السعودية،  اجلامعات  في  والعلم  الفن 

التخص في هذا املجال. وكان لوالدي الفضل 

ا في دعم مسيرتي؛ حيث اشترى  األول بعد 

بل G3، وقام بتوجيهي  لي أول جهاز كمبيوتر 

تلك  فكانت  املجال،  هذا  في  للتدريب  ودفعي 

نقطة انطلقي.

ع  ر ا ا

وير  و  

ل   ا

ل    ا ع

و

ــلــ  ــ عــ ــيـ ـ ــ ـــــــدأت تـ ــ  ــ ــي ــ و
ا ال

خر  مجااًل  هناك  ن  ب دراستي  خلل  من  أ كنت 

؛ حيث كنت أقوم بتدري التربية  للفن غير التدري

الفنية. وبالفعل بدأت حياتي املهنية كمصمم ديكور 

هذا  في  يعمل  سعودي  ول  ك إيكيا،  شركة  في 

. وفي نهاية العام 1999، دخلت مجال  التخص

زت العديد من األعمال، ثم  الدعاية واإلعلن وأ

ريق  تقدم خدماتها عن  إنشاء شركة  في  فكرت 

التكاليف  قل  ب واإلعلن  الدعاية  لسو  اإلنترنت 

أرباًحا  وحققت   ،»Storyboard House« باسم 

، ولكن في السنة الثالثة  جيدة في العام األولي

قررت إغلقها والتفر لشغفي األول، وهو ختص 

يه  أ كما  »اإليسام«  أو  التجارية  العلمات 

شركة  سي  ت هو  حلمي  كان  حيث  ؛  بالعربية 

خبرة  اكتسبت  أن  بعد  وبالفعل  املجال،  هذا  في 

، أسست مع شريك لي في عام  جيدة في السو

ساهمت   ، - باسم  شركة   ،2008

بشكل كبير في بناء وتصميم العديد من املاركات 

رائدة  وأصبحت  السعودي  السو  في  والعلمات 

سي  في هذا املجال. وبنهاية عام 2015، قررت ت

لقت عليها   فردي في كل من جدة ودبي، أ شركة 

 ، وهي شركة استشارية تقدم خطط 

ور  وتقدم  التجارية،  العلمات  واستراتيجيات 

العمل وتساعد الشركات في تطبيق خطط الوسم 

على ار الواقع.
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ات  وا ت  ما ال ر ل ت م خ
ــدا  ــ ـ يــــة لــتــحــقــيــق أ ــــرو ــ ــ ال

وما شروعات الريادية ع ال
 ،» أرى أن أهم شيء هو التركيز على »التخص

والعمل على تطوير كل شيء يخدمه ويزيد من 

تطوره.

ــول  ــ  ـ ــ  ــ ــ ل ــ ـــيـــ يــ و
الشبا أ يقدموا ل الدع 

طلو  ال

قيق  على  قادر  و  ذكي  السعودي  الشبا 

اإلميان  منهم  البعض  ينق  ولكن   ، النجا

فعليهم  فرده،  شيء  كل  عمل  ميكنه  ال  نه  ب

كذلك،  التخصصات.  صحا  ب االستعانة 

ولي  الشبا  دعم  املجتمع  أفراد  جميع  على 

هم..على اجلميع معرفة أهمية وجود ودعم  إحبا

لية، ال أن  املشروعات الصغيرة واملتوسطة ا

باخلار  األجنبية  الشركات  على  األموال  تنفق 

. باستثناء بعض املجاالت

عي لتحقيقه  د  ما أ 
ر  ة وما أ ة خا ي شر ت

ت  التحديات الت وا
، كان إنشاء شركات متخصصة في  أهم هد

بناء العلمات التجارية في السعودية، أما أبرز 

التحديات فتمثلت في تغيير املفهوم في السو 

و علم بناء العلمات التجارية  ولدى العملء، 

أو »اإليسام«، وأنها ليست مجرد عمل تصميم 

املشروع  تكلفة  تكون  وبالتالي  وحسب؛  فني 

أكبر، ملا تشمله من بحث استراتيجية وتصميم 

الشبا  ع  ي ا  ما  .. رأي مًعا. 

ال  واد أع عود ليصبحوا  ال
حي نا

رفض  وعدم   ، املبتكرة  األعمال  على  التركيز 

لب االستشارة من أصحا اخلبرات  التعلم و

لية، وأال يكون هدفنا جمع اجلوائز  العاملية وا

يفشل  عندما  تنفعنا  لن  التي  اإلعلم  وفقاعة 

. املشروع

ال  ع ا واد  او  يت ي 
داية  وي   الت عقبات 
أ  تعتقد  و  مشروعات 
اعلة  ود  و ال ات  الحاض

ويل  ية لت ا و
ال أعتقد أن احلاضنات املوجودة كافية لتغطية 

صندو  سي  ت ينبغي  لذا  املشروعات؛ 

اوز  عن  أما  للمشروعات.  حكومي  ويلي 

أرى املشكلة احلقيقية في  التمويل، فل  عقبات 

: ا في أمرين رئيس إيجاد التمويل، وإ

: شرو ر ال 1.  إتقا 

ومدروسة  وإبداعية  خلقة  الفكرة  كانت  فكلما 

بتمويلها،  االهتمام  فر  زادت  جيد،  بشكل 

يزة،  أما إن كانت مشروعات قائمة وليست 

فستقل فر التمويل من قبل املستثمرين.

ا  ي أ صا ال وإدا ال 2. تدوير ال
: الع الحقيق را  ن ا

القاتل  يكون  قد  الذي  األكبر  العبء  هو  هذا 

نفسه  األعمال  رائد  يجد  فقد  للمشروعات، 

وهو  فعلي،  ز  م في  يضعه  مالي  عجز  أمام 

إدارة  في  كذلك  والسر  دائًما،  األكبر  اخلو 

املشروعات.

و  توع ال إلى أ مد ي
ــو  ــ ـــر ومــ ـــ ـــعـــود  الـــ

ا  ي ا
هناك تقدم واضح في استيعا مفهوم اإليسام، 

هم  اليوم  الشركات  دفة  يقود  من  وأن  خاصة 

أبناء هذا البلد من الشبا املثقف واملطلع على 

أعمال كبيرة حول العالم.

ــــود  ـــ  تـــغـــ أ  ــ  ــ ــ ي ــ  ــ
ــة  ــا الــشــر ــ ــت ــتــ عـــ ا ــ الــ

ية ا مة الت الع
ال شك في أن جودة املنت أو اخلدمة املقدمة 

تي بعدها. وهناك  رك األساسي ملا ي هي ا

ها من  كثير من املنتجات القدمية التي بنت ا

خلل جودة منتجها دون عمل أي استراتيجيات 

كبيرة منذ بدايتها، ولكن يجب مراعاة أن العالم 

كبير  املنتجات  عدد  أصبح  إذ  اليوم؛  تغير  قد 

جًدا، واختلط اجليد بالسيء بعك ما كان عليه 

احلاصل  االنفتا  ويحتم  السابق.  في  الوضع 

وكثرة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 

على  اخلارجية،  بالثقافات  واالختلط  السفر 

حصد الجوائز و  «فقاعة» اإلعالم يجب أال يكونا هدفًا 
لرواد األعامل
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من لديه منت جيد اليوم أن يقوم بعملية إيسام 

والتسويق الصحيح ملنتجه. 

ـــشـــروعـــات  ــ الـــ ـ ــ ــحـ ـــيـــ تـ
يــة  ــا ــ ــت ــا ال ــ مــات ــد عــ ــ ــرا ــ ال
ر  ش تحقيق  ا  ي ــيــ  و
ـــات  ـــــط الـــشـــر ـــا و مـــاتـــ لـــعـــ

بر ال

حماية العلمات التجارية يتم عبر نظام تسجيل 

العلمة التجارية في كل دولة أو على مستوى 

عاملي.

قيق الشهرة فيتم التركيز على التخص  أما 

يقدموا  أن  ميكن  وكيف  فيه،  الفار  وصناعة 

نف املنت أو اخلدمة، ولكن بشكل مبتكر.

ا  ي ال  ع ا واد  ص  ت ا  ا
ية  ا الت مات  الع ا  ب يتعلق 

ات لشر

مرين: أنصحهم ب

ول: ا

ب ما تعمل. ب حتى  أن تعمل ما 

: ان ال

التركيز على التخص وعدم التشعب.

ــا  ــ ــ ــ ي ا ــ  ــا ــت ــد  ــ ــ و ـ
ــ لــديــ ومــا  ــتــو الــصــد الــ

ه ونشر لي ع لت الذ د

الصدى  أتوقع  أكن  لم  وجل،  عز  ا  بفضل 

اخللي  في  الكتا  عليه  حصل  الذي  واإلقبال 

والعالم العربي.

بشكله  اإليسام  ومفهوم  علم  نشر  كان  هدفي 

لك أي محتوًى عربي يشر  الصحيح؛ ألننا ال 

في  خصوًصا  بتدريسه  نقوم  وال  املفهوم  هذا 

الكتا  هذا  أن  سابقا  ذكرت  وكما  السعودية. 

لفهم  املقدمة  انه  اي  واملفهوم،  التاري  هو 

ذن ا  هدا العلم ووضع حجر األسا له، وب

سيكون الكتا الثاني بداية الشر العملي في 

بدأت  إذ  واإليسام؛  الوسم  استراتيجية  مفهوم 

في كتابة محتواه وتعريب مصطلحاته، سائًل 

هذا  بنهاية  بالسو  رحه  في  التوفيق  ا 

. ذن ا العام ب

جودة املنتج ال تغنيه عن بناء عالمة 
تجارية يف ظل املنافسة الشـرسة 

  

وا  

ا  

ي  ا

ب 

د ا
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فكرة 

«تشكيل» 

انبثقت 

من قراءة 

العقد 

القانوين 

للفرد 

املبدع

تمكين  قضايا  دعم  في  بمساهماتها  اشتهرت 
حقوقية،  اجتماعية  استشارات  من  بالمملكة،  المرأة 

من  بحروف  اسمها  وسّطرت  ثقافية،  ومساهمات 
تلك  دحالن  سفانة  االجتماعي..إنها  الحراك  في  نور 

والصراحة  والجرأة  بالقوة  تتصف  التي  الشخصية 
والطموح.

المجتمع  خدمة  على  اهتماماتها  سفانة  ركزت 
بالمحاماة  عملها  خالل  من  الوعي  بنشر  السعودي؛ 

حقوقها  نيلها  وسبل  المرأة  حول  الصحفية  وكتاباتها 
رواد  تثقيف  مع  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 

«تشكيل». مؤسستها  خالل  من  قانونًيا  األعمال 

دحالن سفانة 

34

حة نا ة  انط

ا  و 
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ـــــ   ــانــة د ــ ـــ  مـــ 
طو

أعمال،  وسيدة  محامية  دحلن،  ربيع  سفانة 
 . ريقي في احلياة، وأم لبنت ابنة لوالدين شكل 
األعمال  ورائدة في  اماة،  ا األساسية  مهنتي 

االجتماعية.

ي  ا عــ مــشــروعــ تش مــا
ر  دأت ال ي  و

ور  أقدم  كنت  عندما  »تشكيل«  فكرة  انبثقت 
للفرد  القانوني  العقد  قراءة  كيفية  حول  عمل 
وأثناء ذلك، كانت إحدى صديقاتي في  املبدع. 
مجال اإلبداع قد وقعت عقًدا مع إحدى الوكاالت 

من دون أن تقرأه.
اكتشفت بعد ذلك، أن صديقتي قد باعت حقوقها 
الفكرية لهذا الوكيل ملدة خم سنوات، من دون 
ريقة لتثقيف  أن تعلم، فقررت من جانبي إيجاد 
سي  لت يكفي  مااًل  أمتلك  أكن  لم  لكن   ، النا
 75 يتطلب  سي شركة  ت كان  إذ  مشروع؛  أي 
لبدء  أمامي  عائًقا  شكل  الذي  األمر  ريال؛  ألف 

املشروع.

ا  بل ال ير ال ز ع تو ع
ــاد لبي  ــ ــتــ  ــيــ شــر لــتــ
 .. ــا ــ لــبــ ــو  ــو والــقــ الــتــ

ا  لة ال ا ع  ي د
ثابة شرارة االنطل  البحث عن التمويل كان 
في عالم األعمال. وبعد أن جمعت  دوالر،  
سي  امية بشروعي في ت أخبرت صديقتي ا

ثم   ، كويتية  صديقة  إلينا  انضمت  ثم  شركة، 
صديقتان أخريان .

ــذا  ــ ــ ل ـــريـــقـ ـــيـــ شــقــقــ 
شل   ــا  ــ  و العال 
ــحــامــا  ــالــ ــ  خــصــة الــعــ نــيــ 

ال  ع ريق لعال ا
اماة، فقد كان قراًرا  لم أفشل في نيل رخصة ا
ترمه. ولكن، بعد فتح املجال أمامنا،  سيادًيا 
يحصلن  محاميات سعوديات   10 أول  من  كنت 
على الرخصة. وفي الفترة ماب انتهاء دراستي 
أصبحت  الرخصة،  على  وحصولي  اجلامعية 
ريق لم يكن مفروًشا بالزهور،  رائدة أعمال في 
النجا  على  قدرتي  ثم   ، أواًل  با  إمياني  ولكن 

بددت الصعا التي واجهتها. 
بدأ في تقد اخلدمات  اماة، س وفيما يتعلق با
متعددة  بلغات  التجارية  القضايا  في  القانونية 
على مستوى من اجلودة واالحترافية من خلل  وب
خًرا، وسيكون  مكتبي للمحاماة الذي أسسته م
ختصصي في القانون التجاري، وبشكل أد في 

ة التجارية والعقود؛ نظًرا خلبرتي فيه.  الوسا
منافسة الرجل

ة  ا م رأ  ال تطي  ت ــ  و
حاما ال ال الر  م

ألداء  هلها  ت التي  القدرات  كل  املرأة  لك 
التحليل والتفكير  مهنتها وبجدارة؛ لقدرتها على 
بشكل  قدراتها  بتطوير  وشغفها   ، واالستنتا
من  معينة  نقطة  أمام  الوقو  وعدم  مستمر، 

للوصول  اكثر  صبًرا  أنها  على  هيل، علوة  الت
إلى احلقيقة.

لبعضهما  مكملن  واملرأة  الرجل  أن  وأعتقد 
اماة من دون  ا إليهما عالم  البعض، ويحتا 
مرتبًطا  لي  وتفوقه  امي  ا فنجا  تفرقة، 

بجن مع . 

ــذا  ــ  ــق  ا عــ الــعــوا ومــــا
حاما ال ال م

اكم في الوقت الراهن ال زالت  رو ا أرى أن 
تصعب من عمل املرأة داخل أروقتها، فالعاملون 
ليسوا مهي بعد لهذا النوع من التغيير، اال أن 
ذلك سينجلي بشكل تدريجي بعد دخول كثير من 

اميات ذلك املعترك.  ا

ات  ا انت أول  على  ماتعليق 
رأ  ا ال ي لدية تشا 

املجال  بانتخابات  املرأة  فوز  أن  في  الشك 
وتكمن  السعودية.  للمرأة  اًزا  إ ميثل  البلدية 
املختلفة؛  املستويات  في  املرأة  أهمية مشاركة 
نية،  لكونها تتيح للنساء املشاركة في التنمية الو
السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة  ورسم 

مل أفشل يف نيل رخصة املحاماة بل كان 

قرارًا سياديًا 
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ب  بل  فحسب،  اجلنس  ب  لي  املساواة، 

ن بشكل عام. جميع املوا

تحديات عصرية

ــيــة ا  ــرأ الــعــر ــ أيـــ تــقــ ال
ــ الــتــحــديــات الــعــصــريــة  ـ ــ  ـ

ية ية العال ا والت
وأدبًيا  علمًيا  جدارتها  العربية  املرأة  أثبتت 

في  التطور  ودفعت عجلة  واجتماعًيا وسياسًيا، 

كافة املستويات داخل املجتمعات العربية وعززت 

منافسة  فيه  د  الذي  الوقت  في  بها،  مكانتها 

كبيرة من الرجل، كما تفوقت املرأة العربية في 

مجاالت متخصصة مثل الطب والهندسة وغيرها 

ازات عاملية  قق إ من املهن، واستطاعت أن 

في العديد من املجاالت.

ـــرأ  تـــحـــر الـــ ــيــة  ــ ــزال  ــ  ت
ــا  ــ ــ عــالــ ـ ــيــريــ  ــ تــشــغــ الــ

ي تري التحر  العر  
فتمك   ، التمك مع  ا  وإ التحرر،  مع  لست 

ها اخليارات التي  املرأة من وجهة نظري هو إعطا

ط معيشتها  كنها من تشكيل حياتها، وتكوين 

الذي تطمح إليه، سواء على الصعيد الشخصي 

أو املهنى أو االجتماعي، ومواجهة كل التحديات 

اوزها. والقدرة على 

رأ ي ال ت

ــدد  ــحــ ـــيـــة مــ ـــ ــا  ــ ـ ــ ــ ـ ـــــ 
ا   ي تدع

ك املرأة؛ من خلل  أعمل على دعم قضايا 

سسات تتبنى القضية؛ وبالتالي  مشاركتي في م

للقضية  دعم  هو  للمرأة  دعمي  هو  لهم  دعمي 

نفسها. ومن هذه املشاركات، عضويتي في كل 

من مجل إدارة مركز السيدة خديجة، ومجل 

واملجل  األعمال،  لسيدات  صلة  شبكة  إدارة 

األمير  التابع لصندو  األعمال  لرائدات  ني  الو

سلطان لتنمية املرأة، كما أسست شبكة رائدات 

الزميلة سارة  مع  في جدة  السعوديات  األعمال 

العايد، علوة على أن مشاركتي كمتحدثة -عاملًيا 

ك  فيز و أو محلًيا- تتمحور دائًما حول دعم و

املرأة، خاصة وأن املرأة السعودية لديها الطمو 

والدافع الكبير لتحقيق النجا في مجال عملها.

ا ع  ا ع دو  الد وما
ا  رأ  لل ة  لو ال الحقو 

يزع البع
أرى أن هذا أمر مبال فيه. ولو نظرنا إلى التقاليد 

التي كانت تعاني منها املرأة، لوجدناها تغيرت 

الوعي  إذ أصبح لدى املجتمع كثير من  ؛  كثيًرا 

والثقافة التي ساهمت في التخل من بعض تلك 

األنظمة  تغيرت  املشروعة.كذلك،  غير  التقاليد 

عما كانت عليه وأصبح هناك مشاركة واهتمام 

باملرأة من خللها.

كرر  أما فيما يتعلق بدفاعي عن حقو املرأة، ف

ك املرأة  أنني أسعى دائًما إلى دعم قضايا 

هلها للدفاع عن نفسها  ومشاركتها الفاعلة؛ ما ي

وقدرتها في احلصول على حقوقها

ــاضــ  ــا الــ ــعـ ــ اخـــتـــيـــا الـ تـ
ــاد  ــ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــبـ ــ ـــــــــر شـ ــ أ ــ ــ ضــ

تد القيادات  يي  م العال
ويا  ه  يقي الـــذ  ــة  الــشــا
العال  تصاد  ا تد  ال

ماتعليق
عنصر  هو  كينها  و ودعمها  باملرأة  االحتفال 

يساعد  األعمال،  قطاع  في  وهام  حيوي 

املجتمعات على النمو واالزدهار. وجاء اختياري 

عز  ا  بتوفيق  العاملي  القادة  شبا  ضمن 

وجل، ثم تسخير كل ما أملك من جهود في عملي، 

وإخلصي في ذلك. أما اختياري سفيرة اململكة 

از يحسب  في اليوم العاملي لرائدات األعمال، ف

السعودية ولي لي فقط، وسنعمل على  للمرأة 

تطوير وإيصال سلسلة من الرسائل من سيدات 

ورائدات األعمال في كافة القطاعات وعلى كافة 

املستويات؛ وذلك من أجل االستفادة من الفر 

لنمكن  مًعا  والتعاون  لكها،  التي  واإلمكانيات 

كنت من 

أول 10 

محاميات 

باململكة 

يحصلن 

عىل 

الرخصة 
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. قيق النجا صاحبات األعمال املبتدئات من 

ــات  ــيــ ــ ــت ــ ــ ــ ــل ــ مــــــــا نــــصــــيــــحــــتــــ ل
عوديات  ال

 ، أساسية  أراها  نقاط  عدة  في  ذلك  ختصر  س

بالنف وفي  الثقة  با تعالى، ثم  وهي اإلميان 

خلل  من  مواهبهن  ل  وإ الداخلية،  قدراتهن 

الفشل،  عند  الي  وعدم  التطوعية،  األعمال 

ويله من محبط إلى محفز إلى مزيد من العمل  و

في  الصد  إلى  باإلضافة   ، النجا والبحث عن 

االجتماعية  القضايا  في  واملشاركة  التعامل 

واجب  خرين  ا مساعدة  ألن  إيجابي؛  بشكل 

. إنساني، ومن أهم ابوا النجا

ـــبـــاد  ـــــ الـــ ــا عـــ إ ــيــ ــد
دا  عودية ل ية ال الو

وبحثية  هيلية  وت تنموية  أهداًفا  مل  املبادرة 

نية  الو االستراتيجية  ية  الر من  مستقاة 

و اقتصاد املعرفة بحلول عام  للمملكة؛ للتحول 

2030م؛ حيث نصت خطة التنمية على ضرورة 

لي  ا املبدع  هلت  وم قدرات  وتنمية  تطوير 

على  إيجابًيا  ينعك  فاعل  بشكل  السعودي 

املجتمع السعودي اقتصادًيا واجتماعًيا وثقافًيا. 

ية الواضحة، قمنا - بعد  وانطلًقا من هذه الر

في  مختص  مع  والدراسة  واملراجعة  البحث 

مجال االقتصاد املعرفي واإلبداع أفراًدا ومراكز 

نية  و »مبادرة  ل  ب وخارجية-  محلية 

.»SNCI« بداع سعودية ل

ا وما  باد شي قق ال و 
ا ي ديد  ال

»التجريبية«،  األولى  مرحلتها  بدأت  املبادرة 

األسابيع  خلل  من  هيل  الت تشمل  والتي 

عمل  ور  تضم  والتي  السعودية،  اإلبداعية 

هيلية؛ حيث أقيم  وندوات ومعار تدريبية وت

املوسم اإلبداعي التجريبي خلل العام املاضي، 

والذي استفاد منه كثير من الشبا والفتيات من 

العالم  حول  اخلبراء  كبار  من  املقدمة  الدورات 

عمل  فريق  ويعمل  متنوعة.  قطاعات  عدة  في 

اإلبداعي  للموسم  اإلعداد  على  حالًيا  املبادرة 

ي األول، والذي انطلق خلل شهر مار  الر

إلكترونية  بوابة  أول  تدش  إلى  باإلضافة   ،

متكاملة للمبدع في اململكة قريًبا 

ـــا   ــ ـ ــ ـــا الـ ـــ شـــر مـــ 
باد  ال

ة  تعمل املبادرة بالتعاون مع وزارة العمل، وهي

األعمال  وجامعة  واملسموع،  املرئي  اإلعلم 

سسة، وغيرها من  والتكنلوجيا، و40 شركة وم

نتطلع  ومازلنا   ، واخلاصة  احلكومية  القطاعات 

ملزيد من الدعم في هذا اجلانب.

سأقدم خدمات قانونية يف القضايا التجارية بلغات متعددة
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ا ا أل ي  ب ا   دع

أول معرض لدعم املرشوعات الصغرية 

يوم 10 من كل شهر

ر    ي 10  

ر ل 

: ة معا    مصر داليا  م

طو م داليا   
اد العربي للمرأة املتخصصة، وأعمل  عضو في اال

ت رعاية  املجل القومي للمرأة باألسكندرية، 

مجال  في  وأعمل  والرياضة.  الشبا  ووزارة 

، ثم  العمل املدني منذ 6 سنوات، كمنظمة معار

هت لتبني مشروعي اخلا املتمثل في مبادرة  ا

، والتي تهد إلى دعم  معار صنع في مصر

لية ، وكانت سبًبا في حصولي على  الصناعة ا

جائزة املجل القومي للمرأة.

مــعــا   ر مــبــاد  مــا 
الت  ــدا  ا  مصر وما 

ا عى لتحقيق ت
من  الصغيرة  املشروعات  أصحا  يعاني 

احلصول  من  يتمكنون  فقد   ، التسويق مشكلة 

على التمويل اللزم لبدء املشروع، ثم يواجهون 

دي إلى فشل  ديات تسويق منتجاتهم؛ ما قد ي

املشروع. وبحكم عملي في مجال املجتمع املدني 

معار  تنظيم  في  فكرت   ، معار كمنظمة 

فا  وفتح  املنتجة  ة  الف لهذه  رمزية  يجارات  ب

مختلفة لتسويق منتجاتهم .

موافقة  على  احلصول  من  كنت  وبالفعل، 

والرياضة؛  الشبا  ومديرية  األسكندرية  محاف 

للدولة  اململوكة  الشبا  مراكز  لتخصي 

كل  10 من  يوم  املعار  هذه  افظة إلقامة  با

جير مكان  شهر؛ حيث يقوم صاحب املشروع بت

بل ثلث جنيًها فقط. خا به داخل املعر 

ظل حلم « صنع يف مرص» يراودها؛ حتى نجحت منذ 
عامني ونصف العام يف إطالق مبادرة «معارض 

صنع يف مرص» التي تهدف يف األساس إىل حل 
مشكالت التسويق التي تواجه مرشوعات شباب 

رواد األعامل.
يف هذا الحوار، تضع «داليا حسني»؛ عضو االتحاد 

العريب للمرأة املتخصصة باألسكندرية، دليًال وافيًا 
لتسويق املرشوعات الصغرية.
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حة نا ة  انط

ا  و 



ل  وع ا  ا

د   

د ر اليو الوا

الــيــو العاشر مــ   ا  ــا ولــ
ر ش

املنت  من  كل  يعرفه  يوم  تثبيت  هو  الهد 
واملشتري. ومن ناحية أخرى، أدت فكرة اليوم 
ها  الواحد إلى توفير نفقات الدعاية اللزم إجرا
قبيل افتتا املعر كل شهر، كما أحر على 
تنظيم هذا املعر كل 30 يوًما؛ ليصبح مصدًرا 

تاجة. سر ا للدخل الشهري الثابت ل

علية  ة ال نط دأت ا متى 
عر لل

وحة منذ  انطلقت املبادرة من مركز شبا 

كنا خلل تلك الفترة من  عام ونصف، و

تنظيم 23 معرًضا. 

ــر عــلــى  ـــعـ ــ ــ يــقــتــصــر الـ ــ
ي  د ت ت أ  يــة  ــد ــ ــ ا

ا ير
للمحافظات  التجربة  لنقل  حالًيا  نسعى 

أعلن  حيث   ؛  وسوها كالقاهرة  األخرى؛ 

محاف سوها عن نيته لتبني املبادرة بداية 

من الشهر املقبل.

ا  وا ر  ات ا ت ما  ال
عر ال

بشرط  املنتجات،  أنواع  كافة  بعر  يسمح 

يد مصرية؛ كاملفروشات،  تصنيعها محلًيا وب

اخلفيفة  كوالت  وامل اليديوية،  والصناعات 

اختراعات  عر  بجانب   ، النواشف

 . وابتكارات الشبا

ــــبــــال  ـــ ا ـــ ــ  ــ ا عـ ومـــــــــا
بيعات وال

تزداد نسبة اإلقبال يوًما بعد يوم، سواء من 

املنتج أو مشاركة منظمات املجتمع املدني، 

كما يعتبر حجم املبيعات جيًدا مقارًنة بحجم 

. املعر ومدة تواجده في السو

ــيــ تــحــديــات  ــ ــيــد تــوا ــالــتــ
..ما  ل ة ع ا ا م أ

املعروضة  املنتجات  تطوير  مشكلة  واجهتني 

ألكثر  املعر  افتتا  تكرار  فبعد   ، املعر في 

من مرة، وجدت أن املنتجات تفتقر إلى التطوير 

واإلبداع؛ حيث يتم عرضها بنف الشكل واجلودة.

يبية القوا التد

ـــذ  ــــيــــ  تــتــغــلــبــيــ عـــلـــى  و
ات الصعو

لف  تت والتي   ، التدريبية القوافل  مبادرة  لقنا  أ

حيث  ؛  املعر في  املشارك  بعض  من 

الدورة  مدة  وتستغر  القرى،  نساء  تستهدا 

التدريبية يوم في كل قرية، يقوم خللها فريق 

املنتج بتدريب السيدات على احلياكة ، وغيرها 

سي  لت هلهن  ت التي  األخرى  املهارات  من 

مشروعاتهن اخلاصة. 

ار، حولنا 3 مراكز للشبا لور عمل  في هذا اإل

توي على ماكينات للحياكة، تستطيع من  دائمة؛ 

التدريب والعمل باملجان،  القرى  خللها سيدات 

كما  عمل ورشة دائمة مدعمة باملاكينات أيًضا 

في املجل القومي للمرأة؛ حيث نستهد تدريب 

ق متفرقة في سوها بواسطة  نا 100 سيدة  

قافلة كبيرة يتم إعدادها حالًيا.

فال املهمش  من ناحية أخرى قمنا بتدريب األ

تصنيع  كيفية  على  االجتماعية  الوحدة  دار  في 

فال  أ إلى  ويلهم  و البسيطة،  املنتجات  بعض 

 . منتج ومساهم في تلك املعار

وي م أي تحصلو على الت
محاف  من  كل  رعاية  ت  نعمل  ن 

ووزارة  للمرأة،  القومي  واملجل  األسكندرية، 

املتكاملة  املنظومة  أن  كما  والرياضة،  الشبا 

التي تشتمل على التدريب واإلنتا والتسويق باتت 

املصروفات  بعض  بخل  ذاتًيا،  نفسها  ول 

كرواتب  شخصًيا،  بتحملها  أقوم  التي  البسيطة 

. املشرف على املعر

ــعــد 10  ـــبـــاد  يـــتـــ لـــلـــ مـــا 
وات م ا

فكرة  وتعميم  التجربة  نطا  لتوسيع  أسعى 

ال  بحيث  مصر،  محافظات  كافة  في  املعر 

تد  بل  فحسب،  الشبا  مراكز  على  تقتصر 

باجلامعات  الطل  اد  وا النقابات،  نوادي  إلى 

كل  من  العاشر  ليصبح  اخلارجية؛  واألسوا   ،

شاركة كافة املصري داخل  شهر يوًما يحظى 

لية.  وخار البلد؛ لدعم الصناعة ا

 ، وأتطلع لفتح أسوا خارجية للمنتج املصري

املصرية؛  السفارات  في  باملبادرة  والتعريف 

تلقينا  وبالفعل،   . باخلار املنتجات  لتسويق 

دعوات من بعض األسوا اخلليجية.

ــومــة  ـــاشـــديـــ  الــحــ ا تـــ ــــا ــــ
ت وال

على  باحلصول  الب  أ احلكومة،  مستوى  على 

بعض  وموافقة  للدولة،  وتابعة  مرخصة  أماكن 

حافظة  الشبا  كمراكز  احلكومية؛  اجلهات 

بكافة  تدريجًيا  التجربة  لتعميم  القاهرة، 

افظات. ا

ومة  الح ــود  ــ لــ تقيي  مــا 
ال ع واد ا  دع 

مشروعات  لدعم  مضنية  جهوًدا  تبذل  احلكومة 

، ولكنها تفتقر إلى التنظيم والتكامل، فقد  الشبا

ائلة  تبنت عشرات املبادرات لتخصي مبال 

إلقرا أصحا املشروعات الصغيرة، إال أنها 

ا  تفتقر للمتابعة ووضع خطط تسويقية تضمن 

تلك املشروعات.

ــ  ـ ــا ـ ــ ــــيــــ تـ أيـــــــــــ  ــــــ 
دع  الصغير   شروعات  ال

تصاد  ا
الصغيرة  باملشروعات  االستهانة  ميكن  ال 

فعال  دور  من  لها  ملا  الصغر،  واملتناهية 

مثال  وأبرز  الدول.  باقتصادات  النهو  في 

حققت  التي  الصينية،  التجربة  ذلك،  على 

املشروعات  على  باالعتماد  اقتصادية  فرة 

للمشروعات  الدولة  دعم  ويعد  الصغيرة. 

واالهتمام بتسويقها، أحد املقومات األساسية 

من قومي، عبر خفض معدالت البطالة،واحلد  ل

من الهجرة غير الشرعية للباحث عن فر 

جيل  تشكيل  على  علوة  البلد،  خار  عمل 

منت وفعال في املجتمع.

ري    

  

ب ع 

ا 

ل ر ا ا

39 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com



سيدة  قربان  شريين 
خوض  تعشق  طموحة، 
الصعاب  وتجاوز  التحديات، 
والتميز  النجاح  لتحقيق 
برز  عملها..  مجال  يف 
سعودية  كأول  اسمها 
تدير أكرب جائزة يف مجال 
السيارات يف الرشق 
األوسط؛ وهي جائزة «يب 
حيث  الشهرية؛  أرابيا»  آر 
يسيطر  قطاع  يف  نجحت 
قطاع  وهو  الرجال؛  عليه 
رائدة  لتكون  السيارات؛ 
يف هذا املجال.يف 
الحوار، نقف عىل  هذا 
املهمة  املحطات  بعض 
العملية  حياتها  يف 
والحياتية..

املرأة السعودية قادرة عىل النجاح 

بتوافر الطموح واإلمكانيات

شريين قربان..

 أول امرأة

 تُدير جائزة 

للسيارات

حة نا ة  انط

ا  و 
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ــيـــن نـــفـــســـك فــي  كـــيـــف تـــعـــرفـ
سطور؟

شيرين عبدالرحمن قربان، خريجة كلية التربية 

باألفكار  أهتم  االجنليزية.  اللغة  قسم  بجدة 

وأعمل  املجاالت  شتى  في  واملبتكرة  اجلديدة 

على توظيفها في مجال عملي. 

كيف دخلِت عالم األعمال، وهل 
كان قطاع التسويق والعالقات 

العامة هدفك ؟
عن  بعيدة  تقليدية  غير  وظيفة  عن  أبحث  كنت 

صديقاتي  إحدى  علي  أشارت  عندما  الروتني، 

عامة  عالقات  بشرك  للعمل  أوراقي  بتقدمي 

وتنظيم فعاليات. وبالفعل، وجدت فيها ضالتي 

 ، ممتع  املجال  هذا  في  فالعمل  املنشودة؛ 

كل  ومهارات جديدة  املرء خبرات  فيه  يكتسب 

مع شريحة  للتعامل  مؤهلني  يجعلنا  كما  يوم، 

كبيرة من املجتمع. 

وكيف حققت نجاًحا، في مجال 
يسيطر عليه الرجال ؟ 

لم يكن الدخول لهذا املجال سهاًل، ولكن بتوفيق 

من اهلل أواًل، ثم بدعم من وكالة »بي آر اربيا » 

التي أعمل بها حالًيا، وخبرتها الطويلة في هذا 

النجاح؛  على  إصراري  إلى  باإلضافة  املجال، 

كل ذلك يسر لي دخول هذا املجال وإثبات أن 

توفر  متى  النجاح  على  قادرة  السعودية  املرأة 

لديها الطموح واإلمكانيات. 

درع جائزة  بي آر أرابيا

إدارتك لجائزة تختص بالسيارات 
يبدو أمًرا ملفًتا، هل كانت لديك 
بعالم  اهتمامات  أو  أية عالقة 

السيارات؟
حتى  محدوًدا،  بالسيارات  اهتمامي  كان 
آر  »بي  وكالة  في  بالعمل  التحاقي  حلظة 
التسويقية  االتصاالت  في  املتخصصة  اربيا« 
خبرتها  لها  شركة  وهي  العامة،  والعالقات 
الطويلة في مجال السيارات؛ ما عزز اهتمامي 
بهذا املجال. ومع الوقت، بات لدي شغف كبير 

في عالم السيارات.

ــا عــــن طــبــيــعــة الـــجـــائـــزة  ــن ــي حــدث
وحجم المشاركة فيها؟

تقام اجلائزة حتت رعاية صاحب السمو امللكي 
األمير سلطان بن بندر الفيصل؛ رئيس االحتاد 
النارية،  والدراجات  للسيارات  السعودي 
السيارات.  لوكالء  الوطنية  اللجنة  وبإشراف 

وتغطي اجلائزة كل ما له صلة بقطاع السيارات، 

أفضل  فئات   6 منها  فئة؛   12 على  وتشتمل 

وأفضل  معينة،  لتصنيفات  وفًقا  السيارات 

البيع،  بعد  ما  خدمة  وأفضل  سيارات،  وكيل 

في  إعالمي  وأفضل  سيارات،  رياضة  وأفضل 

مجال السيارات، باإلضافة إلى أفضل برنامج 

للسالمة املرورية، وأفضل مكتب إقليمي، فضاًل 

عن جوائز تكرميية خاصة ألصحاب اإلجنازات 

في مجال السيارات.

حتكيم  جلنة  خالل  من  للجائزة  الترشيح  يتم 

برئاسة الدكتور وليد قطان؛ مدير عام مؤسسة 

التصويت  يتم  ثم  والنشر،  للصحافة  عكاظ 

املوقع  على  اجلمهور  قبل  من  للمرشحني 

اإللكتروني للجائزة، ثم يتم إعالن النتائج وتكرمي 

املهتمون  يحضره  ضخم  حفل  في  الفائزين 

املجتمع،  وجهاء  من  وعدد  السيارات  بقطاع 

وبتغطية إعالمية في شهر أبريل من كل عام.

 «PR ARABIA»

منحتني 

اإلرصار والخربة 

والشغف 

بالسيارات
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تصاعد اتجاه 

املرأة للعمل الحر 

برغم التعقيدات 

الرسمية

«السوشيال ميديا» أنعشت التسويق.. 

والشهرة وضعتني تحت املجهر

الدورات واالستفادة منها في مجال عملهن.

ومـــا أهـــم الــصــفــات الــتــي يجب 
أن تــتــصــف بــهــا رائــــدة األعــمــال 

الناجحة ؟
التحدي  روح  في  تتمثل  الصفات،  أهم  أن  أعتقد   

تواجهها  التي  املعوقات  لتتحدى  واإلصرار، 

للوصول ألهدافها، وتصر عليها رغم اإلخفاقات، 

فطريق النجاح مير بكثير من العراقيل واإلحباطات. 

نــجــاحــك فـــي هـــذا الــمــجــال، هل 
يفتح الطريق ألخريات ؟

في  للدخول  أخريات  سُيلهم  جناحي  أن  مؤكد 

نفس املجال، وقد يتفوقن علي، فقد بات الطريق 

ممهًدا أكثر من ذي قبل. 

تخطت  ــــــا)  ــــ ــيـ ارابـ آر  (بــــي  جـــائـــزة 
شهرتها الحدود، ماذا قدََّمت لِك 

في مجال عملك؟
قدمت لي اخلبرة، وزودتني باإلصرار على جتاوز 

املعوقات، ومن ثم النجاح. 

كيف تتعاملين مع الشهرة، كأول 
سعودية تدير جائزة عالمية«؟

الشهرة ما هي إال حتٍد جديد إلثبات جدارتي، فبعد 

الشهرة أصبحت اآلن حتت املجهر.

ــتــحــديــات الــتــي  مــــاذا عـــن أبــــرز ال
تــواجــه الــمــرأة الــســعــوديــة، في 

مجال ريادة األعمال؟
أثبتت املرأة السعودية في اآلونة االخيرة، كفاءتها 

في شتى امليادين؛ ما ساهم في إزالة العديد من 

التي تعترضها في هذا املجال. لكن ال  املعوقات 

تزال ثقافة املجتمع ونظرته لعمل املرأة في بعض 

تعقيدات  إلى  باإلضافة  عائًقا،  تشكل  املجاالت، 

بعض اجلهات الرمسية. 

هل يزداد اتجاه المرأة السعودية 
للعمل الحر ؟

باتت املرأة السعودية اليوم أكثر طموًحا وإصراًرا 

احلر  العمل  في  الذات، سواء  وإثبات  النجاح  على 

أو الوظيفة، وقد أبدعت في خلق أفكار مشروعات 

على  الكثيرات  شجع  ما  بنجاح؛  ونفذتها  جديدة 

االجتاه حنو العمل احلر.

 في تطوير 
ً

هل تفكرين مستقبال
فــكــرة الــجــائــزة لــتــشــمــل مــجــاالت 

أخرى؟
التطوير هو سر النجاح، وهناك تطور ملحوظ في 

جائزة »بي آر ارابيا« عاًما تلو اآلخر، فنحن نسعى 

مجاالت  مستقباًل  تشمل  وسوف  للعاملية.  بها 

أخرى بإذن اهلل.

هل تعتقدين أن قطاع االتصاالت 
والــتــســويــق، مــؤثــر عــلــى مجمل 

أنشطة السوق السعودي ؟
مجال  في  نشهده  الذي  التطور  فمع  بالتأكيد، 

االجتماعي  التواصل  وسائل  وتعدد  االتصاالت، 

والتفاعل  التسويق  أو  اإلعالن  في  واستخدامها 

وتأثيًرا ال  لها هيمنة  مع اجلمهور، كل ذلك جعل 

يستهان به على مجمل األنشطة. 

السعودية  ــمــرأة  ال ينقص  ــاذا  مـ
لتكون رائدة ومبدعة ؟

فبعض  الالزم،  والتدريب  الكافية  اخلبرة  تنقصها 

املجاالت اجلديدة على سوق العمل تكون دوراتها 

بعض  يضطر  ما  الرجال؛  على  حكًرا  التدريبية 

السيدات لتكبد مشاق السفر للخارج حلضور هذه 
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إذا أردت ذلك، فلست بحاجة  إبداعا  أكثر  بإمكانك أن تكون 
يمكنك  بل  اإلبداعي،  التفكير  في  بالفطرة  موهوًبا  تكون  ألن 
التفكير.  في  مهاراتك  وتحسين  جديدة،  تقنيات  على  التعرف 

تحسينه.  يمكنك  تفكير  أسلوب  هو  ببساطة،  اإلبداعي  التفكير 
لفتح  الستة  المبادئ  هذه  استخدم  لهذا؟  مستعد  أنت  فهل 

اإلبداعي. تفكيرك  لصالح  األبواب  من  المزيد 

اع ب ا ا  ا األب

ا ال
التفكير اإلبداعي لي موهبة، حتى لو بدا البعض مبدع بالفطرة. 
س  فالقدرة على التفكير بصورة مبدعة ، مهارة ميكن تعلمها، و
مهاراتها، وتدريسها، فاملبدعون هم أشخا استثمروا مزيًدا من 

الوقت والطاقة للتعلم واملمارسة؛ ليصبحوا كذلك.

ا وا ال ت ا
لة  أس املبدعون  ل  ويس جيدة  لة  أس املفكرون  مايطر  عادة 
لة من دون توقع اإلجابة عنها،  غوار، فعندما تطر أس سابرة ل
النوع من األساليب،  إبداعية أكثر. إن هذا  د إمكانيات  فسو 
فالطريقة  النسبية،  نظرية  اكتشف  عندما  أينشت  العالم  أتقنه 
لة املطروحة حول الكون كان  الوحيدة ملعرفة اإلجابات عن األس
لة؛ ومن ثم استكشف إمكانياته العقلية. كن  بطر مزيد من األس
قق كولومبو في املسلسل التلفزيوني  الشهير؛ حيث كان  مثل ا
لة على الشاهد ويتوقع إجاباتها. إًذا، عليك أن تطر  يطر األس

نك تعر إجاباتها. لة ساذجة،وال تتظاهر ب أس

1

2

رو ر 

 أطلق رشكته الخاصة بعد مرور 20 سنة 
من إدارة الرشكات. يقدم برامج تدريبية 
واستشارات يف منو املؤسسات.
 www.Torok.com . 
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ة الدعا
لكي تشجع التفكير اإلبداعي، ختل بالدعابة، واقرأ قصًصا مثيرة للضحك، ولكي تلهم فريق 
عملك ليقدم أفكاًرا إبداعية، فاجعلهم يضحكون؛ ألن الضحك يزيل املوانع، ويتيح لعقلك 

التحليق والعبور من حدود التفكيراملنطقي إلى الفضاء اإلبداعي.

خر  ي أن ش  ت
خر؛  نك شخ  فكارك، تظاهر ب عندما تكون متمسًكا ب
إما حقيقي أو وهمي، ميت أو حي. تسلل إلى عقل شخ 
ل: ماذا ميكن لبطلك املفضل أن يفعله في مثل  خر، واس
هذا الوضع؟ كيف ميكن لعدوك أن يصلح األمور؟ ماذا 
سيقول أفضل عملئك في هذه املشكلة؟ ماذا سو يفعل 
هذا  مع  تتعامل  أن  القادمة  جيال  ل ميكن  كيف  جدك؟ 
خر، وتصر بالطريقة التي  الوضع؟ ختيل أنك شخ 

تعتقد أنه سيتصر بها.

، وهذا يعني  البالغ إبداًعا من  فال أكثر  يبدواأل
أن كل شخ كان مبدًعا في مرحلة ما من حياته. 
يكبرون  عندما  إبداًعا  أقل  البعض  يصبح  وكذلك 
 . مبدع غير  لكونهم  وا  كوف ألنهم  السن؛  في 
املبدع،  ولي  وامر  ل املمتثل  تكاف  فاملدار 
ائف قسرية ال إبداعية . وعندما  وتعتبرغالبية الو
الشعور باإلحرا في  إلى  يل   ، نصبح ناضج
محاوالتنا للوصول إلى اإلبداع؛ لذلك نتجنب هذا 
. وبالتالي، إن أردت أن تكون أكثر إبداًعا،  اإلزعا
ففكر مثل الطفل الذي كنت ذات يوم. امض مزيًدا 

فال حتى تصبح أكثر إبداًعا. من الوقت مع األ

ال ا ر 

ي أن مبد ت
ة. ذكر نفسك باألفكار  ختيل أنك مبدع، حتى لو كانت أفكارك بطي
اإلبداعية التي كونتها، واألمور اإلبداعية التي قمت بها، وإن كنت 
سال صديًقا  ف اإلبداعية،  اللحظات  لتتذكر  مساعدة  إلى  بحاجة 
األشياء  ما   « ال:  الس هذا  عليه  ر  وا األفكار،  تلك  عن  قريًبا 

اإلبداعية التي تتذكرها عني سواء التي قلتها أو قمت بها؟«.
ن كان هذا اعتقادهم  ، ف يدعي كثير من النا أنهم ليسوا مبدع
كل  ن  ف وبالتالي  اإلبداعية؛  قدراتهم  يخنقون  بذلك  نهم  ف  ،
ما يحتاجونه هو تغيير لغتهم إلى: » نعم أنا مبدع«. إذا التفكير 

اإلبداعي هو أن تيلح نفسك فرصة لتستكشف إمكانياتك.

3

5

6 4
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كيف تستخدم مهاراتك الشخصية

 : يو ما 
ا  اد و  ي أ ت

القاد  ب  ا على الت دا
القد على  ت  وأ تت
.. ا دام ت رونة  ال

و ليل
د  يد يت ا الو أم
ا على  ت د قط  

. التغيير

 ا  ا

الناعمة المهارات  األخيرة عن  اآلونة  قرأت في 
المعلومات  عصر  في  أصبحت-  والتي  (الشخصية) 

الصعبة  المهارات  أيامنا هذه- من  نعيشه في  الذي 
المهارات  عن  بمعزل  نفعله  شيًئا  ليست  إنها  (التقنية). 

للحرف، والمصانع،  يزال هناك وجود  ما  إذ  التقنية؛ 
التقنية  المهارات  إلى  بدورها  تحتاج  والتي  والتعدين، 
المهارات  أهم  من  اثنتين  عن  التحدث  يمكننا  والفنية. 

على  والقدرة  التكيف،  على  القدرة  وهما:   ، الشخصية 
المرونة.

الحتياجات  وفًقا  التغيير  على  القدرة  أن  البعض  يعتقد 
أو  أخطاء،  للتسوية، تكشف عن  االستعداد  أو  الوضع، 

القدرة  أن  الواقع  يؤكد  بينما  اإلقناع،  فيوسائل  افتقار 
واالستمرار  التغيير  أحداث  مع  والتكيف  التسوية،  على 
العمل  أماكن  النجاح في  االزدهار، هيمن مفاتيح  في 

الوتيرة. متسارع 
التكّيف تعلم  لكنَّ  مخيًفا،  يكون  التغيير  أن  من  وبالرغم 

مستحًقا. استثماًرا  يعد  والمرونة 

 واي

 ماجستري يف اآلداب يف ريادة األعامل، 
ومدرّب تنفيذي معتمد، يقوم بتدريب 
األفراد والرشكات ليصبحوا أكرث فعالية
 http://johnkwhitehead.ca/blog-2/
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ن القدرة على التكيف واملرونة  بالنسبة لي، ف
عنى أن تكون منفتًحا على  يعنيان اإلبداع؛ 

بدائل أخرى في أي وضع. 
د الشخ الذي تشعر معه  ومن الذكاء أن 
العي  تستطيع  الذي  والشخ   ، باالرتيا 
معه. وال يعني قيامنا بنف الشيء بالطريقة 
ريقة صاحلة للعمل في  نفسها لسنوات، أنها 

يومنا هذا.
وكما  إبداعية،  بطريقة  أحياًنا  التفكير  إن 
دي في  «، ي يقولون » التفكير خار الصندو
نح الطاقة  كثير من األحيان إلى حلول فعالة 

. للمشروعات وتساعدها على النجا
نواجه  التي  اللحظات  تلك  نشهد  جميًعا  إننا 
صل في  التي  التغييرات  التغيير؛ مثل  فيها 
، أو على  ترقية، أو ختفيض رتبة  مكان العمل 
فل، أو وفاة  مستوى احلياة األسرية  والدة 
، أو االنتقال إلى مدينة أخرى، أو  أحد الوالدين
خر. بغض النظر عن كل ذلك، يجب  إلى بلد 
التغيير  إلحدا  التكيف  على  قادًرا  تكون  أن 
ن تقبل الواقع كما  مول، وأن تكون مرًنا ب امل

هو، وتتلءم معه.

ت  د ا  ي ي إ
ي  على الت

 تظهر الدراسات أن من هم على درجة عالية 
أكثر  عالية  قيمة  لهم  يكون  قد  التكيف،  من 
ن لديهم مهارات أعلى، لكن باستعداد أقل 

للتكيف واملرونة والتغيير. 

يد ي . و 
انو الحيا  و  التغيير 
رو إلى  وأول الذي ي

قط أو الحاضر   اض  ال
ا إلى  يقودون يد م  الت

 . تقب ال

لية دا الع التغيير 
إلحدا  شيوًعا  األكثر  األوضاع  تتجسد 

في  العمليات  تغيير  عند  والتكيف  التغيير 

مكان العمل، فلكي ننتقل إلى عملية جديدة ، 

يجب لي فقط تغيير ما نقوم به ، بل وأيًضا 

كيفية االقترا منه. إن التكنولوجيا احلديثة، 

وعوملة الشركات، وتطوير االحتياجات، تقود 

ن  العمل.ف عمليات  في  التغيير  إلى  جميعها 

هذه  لفعل  القدمية  بالطريقة  متشبث  للنا 

ر بخفض مستوى  ا ننا بذلك  األشياء ، ف

عن  فضًل  اإليرادات،  وبالتالي  اإلنتاجية؛ 

زيادة التحديات.

عندما نتكيف مع تغيير جديد، فهذا ال يعني تعلم 

همة محددة فحسب، بل  ريقة جديدة للقيام 

هار قدرتنا على  أيًضا إ

مختلف  مع  التكيف 

الظرو ، وتعلم 

مهارات جديدة.

كن منفتًحا للحلول البديلة عندما ال 
يلقى اقرتاحك األول القبول.

كن عىل استعداد لتويل أدور جديدة 
حتى لو كانت امتداًدا ملهاراتك.

كن عىل استعداد ملساعدة اآلخرين 
عىل توليد حلول أو خطط بديلة.

كن عىل استعداد لقبول غري املتوقع.

حافظ عىل هدوئك عندما تتحرك األشياء 
برسعة أو كانت تتسم بالضغط.

أظهر الثقة يف قدرتك عىل إنجاز 
العمل حتى عندما يكو لديك القدرة 

عىل التكيف أو املرونة.

خذ قدرًا من الوقت لتطوير مهاراتك 
الشخصية كالقدرة عىل التكيف 

واملرونة ؛ األمر الذي يوفر لك فرًصا 
إضافية يف أي مسعى.

ر  ر إ ا

ع ا  

ا

ا تغيير إدا ال
ًطا واحًدا مناسًبا للجميع،  ليست إدارة النا 

اط االجتماعية تكشف عن حاجتنا إلى  فاأل

البعض  فيحتا  القائد؛  من  مختلفة  أشياء 

إلى مزيد من ردود الفعل والتوجيه، ويفضل 

واحلصول  باستقللية،  العمل  خر  ا البعض 

على ردود فعل، فقط عند وجود فواصل زمنية 

مجدولة بانتظام، ويحتا البعض الثالث إلى 

قدر كبير من التدريب العملي مع التكنولوجيا 

إلى  الرابع  البعض  تي  ي فيما  املعدات،  أو 

سسستك كخبراء.  م

احتياجات  لتلبية  قيادتك  ط  تكيف  عندما 

ت مظلتك، فهذا يعني أن قلقك  من يعملون 

اقاتهم  استثمار  تود  وأنك  حقيقي،  عليهم 

وتساعدهم لينموا.

ل  لتس الكافي  الوقت  خذ  ت أن  عليك 

من تقودهم عن احتياجاتهم منك، 

وأهدافهم، وكيف تكون أفضل قائد 

وزميل لهم؛ ومن ثم اختاذ خطوات 

نه  إلحدا التغيير الذي يشعرك ب

األكثر فائدة لك.

اما:  ا أو ا
ا  ا إ يت  التغيير ل ي

اتا  ا أو أو ا رنا أش انت
ح م  ه  أخر للقيا 

ر ونح م يبح  ت ي
ه .  ع
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لتتعرف عىل سوق منتجاتك

اعت ص                 عر 
يجب أن تعر جيًدا القواعد واملعايير واملفردات، واحلالة العامة 
للصناعة التي ستخو مجالها،وكيف تكون قادًرا على التحد في 
االجتماعات ومع العملء، وعلى شبكة اإلنترنت، وكيفية بناء علقات 
فون إلى بناء  مع شركات أخرى. سيحتا العملء والبائعون واملو
الثقة في قدرتك على قيادتهم في هذه الصناعة؛ لذا خذ وقتك لتتعلم 

ما ميكنك تعلمه.
إليك بعض النصائح لتتعلم كيف يتم ذلك:

لفة في مجال صناعتك، والتي ميكن معرفتها  1. اقرأ أهم ثلثة كتب م
عبر محركات البحث على اإلنترنت.

2. ابحث عن أهم خمسة قادة في صناعتك محلًيا أو عاملًيا حتى لو 
اًكا صغيرة في بحر الصناعة، لكن قد يكون لديهم معلومات  كانوا أ
قيمة. يلي ذلك البحث عن أية مقاالت أو صحف، تتعلق بهم واقرأها. 
اء  3. اضبط منبهات محرك البحث جوجل ملعرفة أهم خمسة أ
اكتشفتها في عالم الصناعة باإلضافة إلى املنافس األساسي 
تمل وأية كلمات داللية ذات صلة بصناعتك لتبقي نفسك على  ا

حد املستجدات.  لع كامل ب ا

العمل  كان  فسواء  األعمال،  لرواد  جوهرًيا  عامًل  الحقيقية  السوق  أبحاث  تمثل 
يكون  لتعرف من  السوق  إجراء بحوث حول  أوالمنتج، فعليك  الخدمة  على أساس 

المثالي. عميلك 

وفي هذا اإلطار، هناك جوانب يجب مراعاتها جيًدا:
التي  اإلمكانية  أساسية عن  لقطة  التي ستعطيك  الهامة  الخطوة  تتجاوز هذه  ال   .1

عميلك.  بها  يتمتع 
السوق  أبحاث  إجراء  أو كنت منخرًطا فيها، فعليك  إذا كنت ستدخل غمار األعمال،   .2

المستهلكين.  مشكالت  تحل  و  االحتياجات  كافة  لتلبي 
أن  يمكنك  تحسين منتجك، وكيف  بمقدورك  لترى كيف  السوق؛  حالة  بدقة  تفّحص   .3

أفضل. ترى عمالءك بصورة 
 : منتجك  بسوق  للتعريف  نصائح  خمس  أهم  يلي  وفيما 

د                 عر 
سينك  لسيمون   »TED TALK  « ببرنام  عت  اذا 
الفكرة.  هذه  أهمية  ستدرك  بالسبب«،  ابدأ  بعنوان« 
 ، أورا ذا لم تشاهدها، فاجل وبحوزتك مجموعة  ف
وابدأ بعملية العصف الذهني ملعرفة: ملاذا أنت ضمن 
كد  األعمال، أوعلى وشك دخولك في نطا األعمال. ت
به،  تقوم  ما  تفعل  «كيف«  قف من  لن ختر  أنك  من 

وابق مركًزا بصفاء على ما تفعله، وملاذا تفعله.
إليك بعض النصائح :

ل نفسك و  ن كنت أنت فقط فاس لة، ف ر األس 1. ا
لب منهم اإلجابة على بعض  إذا كنت مع البائع فا
لة. ابدأ اإلجابات فردًيا ثم جماعًيا لتقارن إجاباتك  األس
لة: ماهي املشكلت التي تقوم أعمالك بحلها  بهذه األس
أو تتحسن  أو ختتلف  ؟ كيف ستتغير حياة عملئك 

ألنهم قد تفاعلوا معك؟

0102
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ال  ع ية                  عر الحالة الشعو
بحاجة  ًذ  حي أعمالك  ستكون  تفعله،  ما  تفعل  ملاذا  تعر  عندما 
ربتك اخلاصة ،  لة. وكما تعلم من  جابة على املزيد من األس ل
املتواصل  تفاعلك وعرضك  ينتابك عند  الذي  الشعور  ماهو حجم 
ب  ختتار  أن  في  السبب  هو  يكون  التجارية،  العلمة  أو  عمال  ل
ثر  بها أو تتركها. أس للطريقة التي تريد فيها أعمالك أن تت أن 

كد من التزامك بضمان بقاء ذلك الشعور. ، وت بسوقك املستهد
هنا بعض من النصائح:

لة  لة: قم بعملية العصف الذهني على هذه األس 1. مزيد من األس
، واعر ردود  ف خرين أو مع نفسك، ثم شاركها مع املو مع ا
مع  تفاعله  عن  يبتعد  أن  بعد  العميل  شعور  ما  اخلاصة:  أفعالهم 
تي  الثالثة؟ وملاذا ي الثانية؟ وللمرة  األولى؟ وللمرة  للمرة  أعمالك 
إليك العميل ؟ وكيف يعلم بوجودك، وملاذا يجب أن يتعاملوا معك؟.

صل على إجاباتك الفردية  جرد أن  2. اكتبها على شكل مهمة: 
كيف  حول  جماعًيا  لتصوتوا  مجموعة  شكلوا  لة،  األس تلك  على 
سيكون ذلك الشعور بالنسبة للزبائن، ثم ضع بيان مهمة تتضمن كل 
ف على  ش حتى مفتا متطلبات السلوك، على ان يوقع كافة املو
ا  إ مكانه  ًفا واحًدا ب التجربة؛ ألن مو بتلك  بالتمسك  التزامهم 

التجربة أو خرقها لصا الزبون. 

ت ر ال ت                 ا
از الكثير من أعمال التروي لسوقك  جرد قيامك ب
، يبقى ما تقوم به للمعاجلة قبل أن تدخل في  املستهد
جراء تعديلت على خطة العمل  غمار العمل، أو تقوم ب
جر مختًصا جلمع بعض األبحا  املوجودة . عندئذ ، است
السوقية لك وألعمالك؛ ألن البحث السوقي يستغر وقتا 
ويًل ، والتغييرات جيدة لصا وقتك؛ لذا من األفضل 
يفة، واالستمرار في وضع خطة عملك،  شغل هذه الو

فيما تقوم وكالة بجمع املعلومات لك.
بعض النصائح :

بتقنية  بحثك  ابدأ  املناسبة:  الشركة  على  اعثر   .1
خمس  ألفضل  قائمة  ينشر  الذي  األخضر  الكتا 
شركة بحث سوقي سنوًيا؛حيث ميكنك البدء بالبحث 

عن أي وكالة ملئمة الحتياجاتك.
2. حدد ميزانيتك: قد يكون البحث السوقي مستهلًكا 
ينفق  أن  املهم  لكن   ، مااًل  يتطلب  وبالتالي  للوقت؛ 

بالطريقة الصحيحة.

                 ا القرا
وانتهاء  الشخصي  بحثك  عمل  ام  إ مع 
على  واحلصول  البحث  عملية  من  الوكالة 
نتائجها، فقد حان الوقت بالنسبة لك الختاذ 
العمل  كيفية  حول  الهامة  القرارات  بعض 

بفكرة أعمالك. 
بعض النصائح:

أن  تعلم  أنت  ن  بالتغيير:ا قم  أو  ابدأ   .1
املستهد  سوقك  وراء  التقنية  البيانات 
فكيف تتماشى أعمالك مع السو الذي تعتقد 
بحثك  وكالة  إذا خيبت  أنك ختدمه؟.  أصًل 
نون توقعاتك بالبيانات التي تدعم  السوقي 

ريقك. ا يعتر ذلك  وذ أعمالك فر

على أية حال إذا لم ترجع البيانات للتوافق مع توقعاتك، فتهانينا لك؟ 
ملاذا؟ ألنك للتو اكتشفت األهمية الهائلة للبحث السوقي، وما ستدفعه 

الستكشا املقدمة عوًضا عن محاولة التعثر والتعلم أينما تذهب.
ة الواردة من بحث الوكاالت، أنه يتيح لك الفرصة  ميزة األخبار السي
أن  ديد سو ميكن  أنه   إلى  االحتماالت  وتشير  لتغيير نهجك. 
وذ أعمالك الستهدا أفضل  ختدمك. لذلك، كيف تستطيع ضبط 
ار فكرتك األصلية،  الء األفراد؟ قد تضطر إلى التحرر قليًل من إ له

لكن مع وجود البيانات لدعمك، ميكنك املضي قدًما بثقة.
انطلق: لي هناك املزيد لقوله هنا ، لكن قد الوقت حان لتطر احلديد 
ية التي جمعتها  وهو ساخن، وتبدأ. استخدم البحث، واملهمة، والر

ن.  لتبدأ في تنفيذ أعمالك ا

03

04

05
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حا عل مديرا نا ت
يساعدك إعداد امليزانية بالشكل 

الصحيح في اختبار مهارتك على التنب واإلدارة 
. وبينما يرى مجل اإلدارة، استخدام امليزانية في 

ة اختبار  محاسبة املديرين يستطيع مدير الشركة الناش
مدى انضباط املختص من خلل امليزانية. ومن الطر 
توي على  املباشرة لعمل ذلك، إعداد ميزانية سنوية 
مجموعة افتراضات مثل : » عدد العملء اجلدد وسعر 

«، ثم إعادة التنب ربع سنوًيا باستبدال ما  املنت
افترضته على ضوء النتائ اجلديدة«. 

ير الحصول  تي
وي على الت

ويل من املستثمرين  عندما حصلت على 
سسات االستثمار تدرك أهمية إعداد  أو من م

امليزانية؛ إذ تن بنود اتفاقية التمويل على قيام 
املدير بعر امليزانية السنوية على مجل اإلدارة 
أو على املستثمرين؛ لذا يكفل وضع نظام للشركة 
ويلها إلى ميزانية؛  القدرة على تعقب النتائ و

ما يساعدك على معرفة توقعات 
اوزها . مستثمريك و

ويكره كثيٌر من أصحاب املشروعات إعداد ميزانيات؛ إذ يرون أن وضع ميزانية سنوية 
يقتل اخليال، ويحد من املرونة. ومع ذلك، أصبح إعداد امليزانية أهم من ذي قبل في ظل 
ظروف السوق احلالية . لقد مسعنا جميع األعذار لتجنب إعداد امليزانية مثل : « التدفق 
النقدي للشركات الناشئة يصعب التنبؤ به «، و» طلبية واحدة من عميل كبير قد تغير 
مجرى العمل، فما فائدة عمل ميزانية ؟ «، و» ال أستطيع التنبؤ برأس مال السوق, فكيف 
أتنبأ بالكم النقدي الذي أستطيع احلصول عليه، أو مبا سأقوم بصرفه خالل هذه السنة؟». 
ليست هذه األعذار سوى غطاء حلقيقة أن رواد األعمال املبدعني يفكرون بالفص األمين 
من املخ، بعكس الفص األيسر املستخدم في التخطيط املالي؛ لذلك إذا كنت تدير شركة 

ناشئة مبفردك فألزم نفسك بإعداد ميزانية حتى ميكنك محاسبة نفسك . 

ــيــة وضـــ ميزانية  ــ أ تــبــر  مــزايــا  ــ  خــ مــعــا  تعر  ن ــا  ــ و
ت : الية لشر قات ال ة التد ا شروع ود ل

وع ا  اي   

الشركات  أن  البعض  يعتقد 
إعداد  إلى  لتحتاج  الناشئة 

تصور  وعمل  ميزانية 
الخاصة  المالية  للتدفقات 
اعتقاد  وذلك  بالمشروع، 

فحتى  تماًما؛  خاطئ 
تحتاج  الناشئة  الشركات 

خاصة   , والتنبؤ  للتخطيط 
الذي  الحالي  الوقت  في 

وانعدام  بالتقلبات،  يتسم 
معظم  في  الستقرار 

األسواق .
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اعد على  ت
ات  ا الشرا ت التو وا

وجود ميزانية محددة، يجعلك صاحب قرار 
حاسم في عمل التوسعات اجلديدة ملشروعك، 

أو الدخول في شراكات مع الغير؛ وذلك عند وجود 
فوائض مالية في ميزانيتك، كما تساعدك أيًضا على 

إدارة مشروعك، وأموالك بصورة جيدة،وكذلك 
س دخلك، وتعطيك إحساًسا أكثر 

ية جيدة  باألمان، كما تعطيك ر
للمستقبل .

ي م ا  تح
 ميثل اإلفل اخلطر األول الذي يهدد أي رائد 

ذا كنت مثل كل أصحا املشروعات  أعمال ناش ف
 ، رجح ب حالة من الواقع املتحف ة، فسو تت الناش
ف لك حماسك، وتساعدك  واألحلم اجلامحة التي 
خرين . عليك إًذا عندما تعد امليزانية أن  على إقناع ا

تبدأ باملصروفات، ولي باإليرادات؛ ألن املصروفات 
علك  يسهل التنب بها. وهذه الطريقة، 

اف على توازنك وتقلل من 
احتماالت اإلفل .

تحدد أولويات 
تساعدك دراسة امليزانية املقررة 

ات بالتدفقات املالية،  ملشروع، ووضع تنب
ديد األولويات ، ثم االنتقال ملرحلة الحقة،  على 

وهكذا، فقد أبدأ في توسع ما، أو تشغيل مرحلة معينة من 
 . املشروع، أو تعي مجموعة من العامل في الوقت اخلط

ا كبيًرا على مشروعك، ويجعلك أقر  ً كل ذلك ميثل عب
خذ أموااًل من قطاعات  ماتكون من التعثر املالي؛ ألنك ت
ن تصور  ن؛ لذا ف تستحق، لقطاعات أخرى التستق ا

منطقي ومعقول ومتوازن للتدفقات املالية 
دد أولوياتك، ثم  ملشروعك، يجعلك 

مايليها.
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ر راد  د 

أستاذ مساعد يف قسم اإلدارة 
والتسويق جامعة امللك فهد للبرتول 
واملعادن ,مدرب يف مجال ريادة األعامل
mmansour@kfupm.edu.sa

كيف تختار املوقع املناسب ملرشوعك؟

المشروع  صاحب  يهتم  وقد  عليه،  المشروع  إلقامة  المناسب  الموقع  اختيار  أهمية  البعض  يغفل  ربما 
الموقع ودراسته بشكل  إلى أهمية  بااًل  يلقي  أن  إقامة مشروعه، دون  بكل كبيرة وصعيرة تخص 

واٍف، خاصة وأنه قد يمثل عامل نجاح أو فشل للمشروع، فكم من مشروع تعرض لصعوبات وأزمات 
إلقامة  األنسب  الموقع  اختيار  أهمية  تكمن  فأين  المناسب،  االهتمام  الموقع  مسألة  إيالء  عدم  نتيجة 

الطرق  االختيار، وما  الواجب مرعاتها عند هذا  العوامل  نجاحه، وما  تأثيره على  المشروع، وما مدى 
الموقع؟.  اختيار  حسن  مدى  لمعرفة  وضعها  الواجب 

احه؛ لذا اهتمت  دد  ارًيا، أو خدمًيا، يعد من أهم العوامل التي قد  إن اختيار موقع أي مشروع سواء كان صناعًيا، أو 
ثر إيجابًيا  ثل قيمة مضافة القتصادها؛ وذلك بدراسة العوامل التي ت يزة إلقامة مشروعات  قامة أماكن  العديد من الدول ب
ا الشركات التي تقام في هذه األماكن؛ مثل قربها من البنية التحتية املتطورة أو املوارد الطبيعية؛ ما يساعدها على  على 

 . قيق األربا ختفيض التكاليف، وزيادة اإلنتاجية، و
نافسيه الذين يختارون مواقعهم بطريقة عشوائية.  ديد املكان األمثل للمشروع، يعطيه ميزة تنافسية عالية، مقارنة  إن 
أصبح هذا القرار أسهل بكثير من ذي قبل، نظًرا لتوفر قاعدة معلومات ضخمة، بفضل استخدام التكنولوجيا وسهولة التنقل 

ب املواقع. 
هنا نرصد مًعا، أهم عوامل اختيار املكان املناسب ملشروع ناجح:

ا   ال و  ال اختيا  ر   ال العوام  أ 
: مشرو 

لقر م الع
نقل  لسهولة  ؛  للطرف إيجابًيا  عامًل  العملء  من  بالقر  املشروع  ركز  يعد 
وهو  أعله؛  املذكور  السبب  لنف  الذي سيختارك  العميل  مكان  إلى  البضائع 
العميل من بضائع متوفرة  ا يحتاجه  التزود  النقل، وسرعة  فا تكاليف  ا
لديك. فمثًل، كم عانى أصحا املراكز التجارية البعيدة عن التجمعات السكنية.

اض عر ا
وكذلك  املهمة،  العوامل  من  املشروع  عليها  سيبنى  التي  األر  سعر  يعتبر 
، فكلما كانت األسعار  إمكانية التوسع املستقبلي في حالة زيادة الطلب على اإلنتا

منخفضة واملكان استراتيجًيا، كلما كانت ربحية املشروع أعلى.
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دي  و القر م ال
قر املشروع من املورد، يسهل عملية التزود من املواد األولية بصفة مستمرة وسريعة ومرنة؛ ما يوفر من تكاليف النقل والشحن، فكثير 
من الشركات تنقل املواد األولية ملنتجاتها مباشرة من املورد إلى التصنيع فيما يعر بنظام تقليل الفاقد    الذي تطبقه 

شركة تويوتا اليابانية منذ السبعينات؛ ما جعلها تتفو على منافسيها.

ي  و القر م ال
ة عمل مناسبة لزيادة اإلنتاجية. ولسهولة الوصول إلى العمل،  فو الشركة أهم رأ مال لديها؛ لذا يجب االعتناء بهم وتوفير بي يعتبر مو
ثر بالسلب على عمله. ومن  ثير إيجابي على مردود العامل؛ إذ يوفر عليه عناء التنقل البعيد وما يترتب عليه من مشكلت، وإرها قد ي ت

اخلط اختيار مواقع للمشروعات في أماكن ال توجد فيها عمالة ذات كفاءة. 

ت  وا ا ال القر م و
خذ صاحب املشروع عند اختياره ملوقع عمله القر من وسائل املواصلت، برية كانت أو بحرية أو جوية؛ لسهولة نقل السلع  عادة ما ي
تا نقًل سريًعا  ؛ مايقلل من كثير من املشكلت، خاصة لبعض الصناعات التي  املنتجة، وسهولة وصول املواد األولية إلى مواقع اإلنتا

خير قد يعر السلع للتلف أو انتهاء الصلحية. ، خاصة وأن أي ت للمنت

ية التحتية العصرية القر م الب
رقات سريعة ومصادر قدرة كهربائية وخطوط مياه وغاز واتصاالت  من األمور املهمة، قر مكان املشروع من البنية التحتية، من 

وشبكات إنترنت، فضًل عن قربه من مباني الدوائر احلكومية.

وفي حالة توفر أكثر من موقع جيد ومناسب إلقامة املشروع، يتم التقييم بحسب توافر تلك العوامل، مع 
، وجمع العوامل بالنسب؛ ليظهر املجموع  إعطائها نسب تفاضلية، ثم وضعها في مصفوفة 

. املوقع 1 هو األفضل لهذا املشروع الذي يتم مراعاته عند االختيار، كما يظهر في هذا اجلدول 

القرب من الموردين

العوام
مو 1

التقييالتقييالتقيي قا قاال قاال ال

مو 3مو 2 ب  الو ال
ل عام

2010200140160 78

208160180200القرب من العمالء 910

206120200180القرب من الموظفين 109

القرب من وسائل 
159135120105المواصالت 87

القرب من البنية 
1510150105105التحتية العصرية 77

107707060سعر األراضي 76

835815810المجموع
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السيئة. ولحسن  للقرارات  نتيجة  عادة  تأتي  بدورها  والتي  التجربة،  عبر  تأتي  الجيدة  القرارات  إّن  يقال 
نتعلم  أن  نستطيع  خاللها  من  التي  والسلبية  اإليجابية  القرارات  عن  بأمثلة  التاريخ  صفحات  تحفل  الحظ، 

الحظ من جديد.  اختراع عجلة سوء  إعادة  إلى  الدروس ونطّبقها على أوضاعنا؛ وبذلك ال نضّطر 
أّما  أقدامها،  الشركة على  المدير مسؤواًل عنها حتى تقف  توجد قرارات محّددة يكون فيها  وقد 

أو  مكتبك،  عبر  تمر  التي  التوزيع  وقنوات  والموردين  المنتج،  وتطوير  والتسويق،  بالتسعير،  مايتعلق 
بتذليلها. وتقوم  مشكالتها  على  تتعرف  أن  فيكفي  االفتراضية،  العمل  بمساحة  اآلن  يسمى  ما  عبر 
بالصبر،  تحلَّ  وضحاها.  عشية  بين  شركتك  تنمية  كيفية  في  بالتفكير  نفسك  ترهق  ال  حال،  آية  على 

على  تطبيقها  تنظيمي  قائد  أي  يستطيع  إذ  الزمن؛  اختبار  أمام  تصمد  للقرار  محّددة  معايير  فهناك 
التالية: معايير  األربعة  منها  نفسه، 

لة راد العا ا أو أ د 1. تو ا
ف أشخاًصا قريب منك.  يف، فل تو عندما يتعلق األمر بالتو
إنها الطبيعة البشرية التي تنحاز في القرار عندما تواجه بخيارات 
املثل  على  ينطوي  وهناك سبب  به.  تهتم  أمام شخ  صعبة 
القد القائل: ال تفتح قنوات عمل مع األصدقاء أو أفراد العائلة؛ 
لق لنفسك  وذلك ألنه لن تتم أعمال أو علقات بصورة جيدة. أ
قدر  األمور  شخصنة  عن  باالبتعاد  النجا  إلى  لتصل  العنان 

املستطاع.

ت  بي لشر ا 2.و ال
يستطيع بعض علماء الرياضيات وغيرهم من األذكياء، إيراد 
ال  لكنهم  للعدد،  العشرية  املرتبة  بعد  األولى  املائة  األعداد 

ظهرهم. يحسنون االعتناء 
من املهم أن يكون لديك أذكياء، وكذلك ميكن أن تتعلم الكفاءة، 
ن النه الصحيح  لكن ال ميكن ذلك مع الكيمياء. وبالتالي، ف
 ، الشخصية  ألجل  األشخا  ف  »و هو:  للتجربة  بًقا 

والتدريب ألجل الكفاءة، والتدريب ألجل األداء«.

4 قرارات ذكية تعيق
 اختبا الزم
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أستاذ مساعد يف قسم اإلدارة 
والتسويق جامعة امللك فهد للبرتول 
واملعادن ,مدرب يف مجال ريادة األعامل
mmansour@kfupm.edu.sa



بر ذو ال ط ن  3.أ
قد تكون هذه أخباًرا عاجلة لدى البعض، لكن هناك أشخا 
مرة  عت  منهم.  نتعلم  أن  اخلار ميكننا جميًعا  في  أذكى 
ن نتوسط أصدقاءنا اخلمسة األقر الذين  شخًصا يقول: »
أتفق معهم في هذا«. ومع ذلك، القاعدة نفسها تطبق في حال 
فعندئذ  املجموعة،  في  األذكى  كنت  ن  ف املشروعات،  إقامة 

. كيف تتحسن بغير تغذية ذاتك؟

لة ا دا لل ا وا دد مصد .4
واًل،  هناك مثل قد يقول: » إن كان كل واحد مس
فعندئذ لن يكون هناك أحد عرضة للمساءلة«. فمن 
ولية عندما يكون هناك  اوز املس السهل جًدا 
أكثر من مصدر واحد للمساءلة. ولتحديد الفار 
بع  خذ  والسلطة،  ولية  واملس املساءلة  ب 
االعتبار املعايير التالية: فالسلطة تتطلب عموًما 
يعني  للمساءلة  واخلضوع  القرار،  لصناعة  قوة 
ولية  واملس وإدارته،  القرار  ذلك  على  اإلشرا 
تعني اإلبل عن سير املهام املقترنة بهذا القرار.

فسو  قرارك،  اختاذ  عند  حذًرا  كن  باختصار، 
تتوفر لك فر عديدة لتسليط الضوء عليها وسط 
القرارات  اختاذ  على  برك  التي  اللحظة  ضغط 

املتسرعة.
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ر د ريق العق ال أخطا 
إنها  المدبر.  العقل  لقد دعيت مؤخرا ألصبح جزءا من فريق 

إنه  ليست المرة األولى، لكن هذه المرة كانت أسرع كارثة لي. 
العديد من  أن هناك  بيدا  إجتماعا واحد، ثم تقطعت أوصاله.  كان 
أن  يمكنك  التي من خاللها  الكارثة  المستنبطة من هذه  الدروس 

أن  علينا  إذا  بك.  الخاص  المدبر  العقل  تتعلم عندما تشكل فريق 
نتعلم من آالمنا وال سيما من آالم اآلخرين.

تكون  أن  ميكن  املدبر  العقل  فريق  أن  أعتقد 
خرين الذين  نا أعلم هذا من ا مثمرة للغاية. ف
لديهم أعضاء لفر العقل املدبر املنتجة منذ 
ويل. و أنا شاركت في هذه الفر التي  زمن 
كانت تشكيلت متنوعة من فر العقل املدبر. 
وقد ناق نابليون هيل في كتابه التقليدي » 

فكر وأصبح غنيا« مفهوم فر العقل املدبر.
و ميكن أن أضع تعريفا لفريق العقل املدبرهو 
كونهم  الفكر  أصحا  من  لفة  م مجموعة   «
لبعضهم  داعم  و  قاسية  لدرجة  صادق 

البعض ملساعدة األخرين على النمو«
يوجد الكثير في هذا التصريح، لكن اجلزء األهم 
- ملساعدة بعضنا البعض  منه هو في الغر

على النمو.
فريق  تشغيل  بدء  في  األول  نا  خط كان  إنه 
ن  العقل املدبر. فالغر لم يكن واضحا. ف
خرين سو  لم تركز على كيفية مساعدتك ل
نك  ب خرين  ا وسيلح  كالطفيلي.  تبدو 

 دمهم بدال من أن تقدم لهم املساعدة. 
العقل  فريق  بسرعة  الدماء سيقتل  فمصا 
في  سادة  هم  الدماء  ومصاصي  املدبر، 
وإخفاء  إغوائك  في  جيدون  فهم  التمويه. 

تي وقت لدغة الدم.  أنيابهم حتى ي
 إنه االختبار األول لفريق العقل املدبر اخلاصة 
خرين،  ا ملساعدة  مكرسا  الفريق  فهل  بك. 
رك  أم هو إلفترا بعضهم البعض؟ راقب 
فر النبي الضحية كيف يضغط عليك بلطف 
ليقيم معك صفقة. ففريق العقل املدبر لن يكون 
قد  أنه  الرغم من  الصفقات على  لغر عقد 
يحد هذا. إن هذالي هو الغر التوجيهي 
منه، وال يجوز ألي عضو من أعضاء الفريق 
أن يشعر أبدا بالضغط لعقد صفقات مع عضو 

من فريق العقل املدبر. 
قاسية  بدرجة  صادقا  تكون  أن  ميكن  فهل 
وداعما على حد سواء؟ فالقساوة هي أن تكون 
لتك وفي إجابتك للفريق.  ر أس مباشرا في 

األمثل  اإلستخدام  تعني  القساوة  وكذلك 
للوقت، وال تعني القساوة أنك غير لطيف، بل 
، أو لست لطيفا في  لست لطفيا في قول الكذ
إضاعة الوقت، أو لست لطيفا إلخبار الفريق 
اعه، بدال من أن ختبرهم  ا يرغبون في 
ما يحتاجون لسماعه. أنت لم تكن جزءا من 
فريق العقل املدبر لتكون متملقا. وهذا هو دور 

ف اخلاص بك. املو
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إلى  اإلشارة  تعني  قاسية  بدرجة  فالصد 
الذي  الطاولة  املوجودعلى  املاو  جهاز 
خرون جانبا. والصاد بدرحة  يضغط عليه ا
ر مطالب بهد السبر املشبوه  قاسية تعني 
. والصاد بدرجة قاسية هو اإلنفتا للتعبير 
و مخاو  لة، و شكوك،  أس للمجموعة عن 

مع املشاركة الكاملة للفريق.
القضايا  والصد بدرجة قاسية تعني فصل 
لت ماذا قلت- هذا ال يعني  ن س عن األفراد. ف

أنني ال أحترمك. أوه- من املمكن أن أحترمك 
أن  ميكن  فالروا  هذا،  لك  يرو  أن  دون 
ول. وإن كنت مستاءا منك ملا  يستغر وقتا أ
قلته- هذا يعني أن كلماتك هي التي أزعجتني، 
منك  أقل  بدرجة  أفكر  نني  ب يعني  ال  وذلك 
و  بفعله،  قمت  ا  أعجب  أن  وميكن  كفرد. 
فهل  للتو.  قلته  ما  بسبب  أمل  بخيبة  أصا 

تستطيع أن تتعامل مع ذلك؟

ب أصحا العقول«؟ وهذا  ماذا يعني » أن 
ال أخر هام يساعد على تشكيل فريق  أيضا س
العقل املدبراخلا بك. لي مطلو منك أن 
تكون متطابقا مع الفريق، لكن أنت بحاجة إلى 
أن يكون لديك قدرا كا من األمور املشتركة 
تا  لتتصر كعضو فعال في الفريق. وكذلك 
إلى أن يكون لديك قدرا كا من اإلختلفات 

الكبيرة لتضيف قيمة لبعضكم البعض.
ر  أ للبدء.  جيدة  الطريقة  هذه  تكون  وقد 
لة على كل واحد، و الح االشياء  هذه األس
املخططات  واستخدم   . والفوار املشتركة 
هذا  كان  إن  العملية  هذه  أثناء  التوضحية 

سيجعلها أسهل:

ة  ا ما  القي ال
د ما  نقا القو ع

لو و ا ما 
او ما  م
دا ما أ

ي  الت  العقبات  ما  
أ توا

ر  ت شــيــا الــتــ ت ــ ا مــا 
ا

تـــقـــد  أ  ـــ  ـــ ـــ يـــ ا  مــــــــــا
وعة لل

وعة مالذ تريد م ال

ثم بعد ذلك قم بوضع االشياء التي تشترك 
بها، و األشياء الفريدة التي يضيفها كل واحد 
قرر  ثم  قائمة،  املدبر ضمن  العقل  فريق  إلى 
كفريق ما يحتاجه للتغيير. وإن كان لديك ح 
التعاون للستمرار كفريق عقل مدبر منتجا، 

فلتكن قاسيا، ولتكن صادقا ولتكن منتجا.
العقل  إنه أمر شا أن تكون جزءا من فريق 
أن تكون على  نك يجب  املدبر، فهذا يعني ب
لة الصعبة وتناقشها. ل األس استعداد ألن تس
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نصائح لتنفيذ
دي ب ري رارا ا

يناير هو شهر عشاق األهداف. فجأة ال يمكن أن تعثر على يعد 
طريقك تشق  نفسك  تجد  وقد  الرياضية،  بالصالة  لسيارتك  انتظار  مكان 

«اللفت»، آخر حفنة من  لتجد  الكامل»  الغذاء  العرض في معرض»  عبر منصات 
أفكار يتحدثون عن  البنك  أمام  وقد تصغي لمن يقفون في طابور 

.2016 المشروعاتلعام 
سواء، حد  على  األعمال  ورواد  للجماهير  الحسنة  بالنوايا  السنة  تبدأ 
بينما أقوياء،  ينهون عامهم وهم  الناس  الذي يجعل بعض  ما  لكن 

المعتاد؟. سلوكه  إلى  ويعود  اآلخر  البعض  ينكمش 

نت تريد أن تتجاوز كل الثغرات التي مرت بك في  الجدال في أن تغيير املرء لذاته أمر صعب، ف
العام املنصرم، وتستقبل العام اجلديد بعزمية، لكن احلياة تقف أمامك عائًقا، فكيف تتغلب على 
القيود التي واجهتك في ذلك العام، وتسعى جاهًدا لتنفيذ قراراتك الريادية في العام اجلديد؟.
ابفيما يلي، ثل نصائح يجب على رائد األعمال مراعاتها لكي يلتزم بتنفيذ قرارته لهذا العام: 

ا  
تكمن  األعمال  رواد  لدى  والضعف  القوة  نقاط  أهم  لعل 
يتهم، فعندما تريد أداء أعمال كبيرة،  في النطا الكبير لر
دد أهداًفا كبيرة، وهذا جزء مهم من االبتكار، لكن  نت  ف
قراًرا  أو تتخذ  ثير شديد، فعندما ختطط ملشروع  ت الكبيرة  هدا  ل
أكبر من نطا حياتك، فمن السهل أن تندر في مجموعات التحليل. 
د نفسك التتقدم  اه تولي مهام جسام  وبداًل من اختاذ خطوات 
مام؛ وبالتالي عدم االلتزام بقرارك. من املثمر جًدا، أن تقسم  خطوة ل
قرارك الكبير إلى أهدا وخطوات صغيرة تتعاقب على مدار السنة، 
ازه في شهر يناير، سو يساعدك للوصول إلى  تا إل فما الذي 
كيد في  قيقه بكل ت خط النهاية في ديسمبر، وماهو احلاسم املراد 
شهر يونيو؛ لتنهي العام وأنت في حالة قوة. إن تقسيم الهد الكبير 
افظة على  ا احتمالية  كبير من  إلى حد  يزيد  أهدا صغيرة،  إلى 

قرارك.
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در د ا

رارا   

ا   ل    ا   ر    

ا

مل إلى نتائ مثيرة. وتاريخًيا،  كان  دي القليل من التدقيق والت غالًبا ما ي
ويلة، ويسعون لتحقيق التوازن ب العمل  يتصارع رواد األعمال مع العمل لساعات 
واحلياة والصحة. لذا، دعونا نقول مثًل: »إن قرارك هو أن تكون بصحة أفضل وتتردد 
ذا كنت تعر »السبب« فسيساعدك هذا في  الرياضية، ملاذا؟ ف أكثر على الصالة 
ديده. على سبيل املثال، إن كنت بصحة أفضل و تتردد على الصالة  معاجلة قرارك و
الرياضية باعتبارهما في قائمة األشياء التي تساعدك على إدارة وزنك، عندئذ تستطيع 
ن تقول مثًل: ركو الدراجة مقابل قيادة السيارة.  د وسيلة للتراجع عن قرارك ك أن 
نه أن يضاعف الفائدة، من  فركو الدراجة من و إلى أماكن العمل املشتركة من ش
يناسب  قد  كذلك،  الضغوط.  إلدارة  وكوسيلة  الصحة،  وازدهار  املال،  توفير  حيث 
ط حياتك، ويكون أسهل بكثير، وبفعالية أكبر من عضوية الصالة  ركو الدراجات 
التزامك  من  كد  لتت ؛  األهدا وراء  يكمن  ماذا  لتحليل  وقتك  خذ  وحدها.  الرياضية 

باألهدا الصحيحة.

هو  األعمال  رائد  لنجا  احلقيقي  املفتا 
عن  عوًضا  ولكنه  قرارات،  اختاذه  عدم 
سار التطور املستمر للقرارات  هذا، يلتزم 
واملبتكر  والرائد،   ، الشخ هو  ليصبح  املصغرة 
اعتماد أسلو عدم اختاذ  أن يكون. ميكنك  يريد  كما 
نه  وك يوم  كل  مع  وتتعامل  احلياة،  ط  في  القرارات 

األول من يناير. 
ا  ا  د   و ري     

ي  ا  ا  و  ا   

ا ا   

ا رائد األعمال يرجع إلى استثماره مجموعات دعم 
العام  املدرب ونظرائهم؛ وبذلك يكون لديهم قرارات 
اجلديد باستمرار، بغض النظر عن العام التقوميي. وقد 
يكون هذا هو أفضل قرار تتخذه وتلتزم به في هذا العام.
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لتشغي  ة  الطا على   ــا  مــزدو ضغطا  اضــغــط  
: قط يلو  ش ا ال اميرا  تطبيق ال

أو  األندرويد  هاتفك  على  الشاشة  لقفل  أن  مسبًقا،  تعلم  كنت  ا  لر
التابلت، اختصار صغير للكاميرا في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة. 
ادفع باستمرار واضغط  على االختصار ألخذ لقطة سريعة من  فقط 

جهازك األندرويد املقفل. 
انقر نقًرا مزدوًجا على زر الطاقة لتشغيل الكاميرا املوجودة على إصدار 

املارشميلو ، الذي يغذي جهازك بالطاقة.
اعة جهازك مفتوحة،  وهناك اختصار مكاف للكاميرا عندما تكون 
حاولة النقر  ن كنت نصبت »املارشميلو اجلديد« على هاتفك، فقم  ف

املزود على زر الطاقة، فتذهب مباشرًة إلى تطبيق الكاميرا.

تو الصوت  ي م را على  ت ت ا اضغط  
. قط يلو  ش ا عا  لل لتشغي وض عد ا

ميزات  تتمتع أجهزة أندرويد بتمك خر إصدار ملارشميلو والذي يتمتع 
والدردشات،  الواردة،  املكاملات  على  الصامت  وضع  تتيح  جديدة، 
جرد  واإلشعارات، وتنبيهات أخرى على أي جدول يومي ختتاره. و
« إلى وضعية  تعي وقًتا محدًدا للراحة، فيتحول وضع » عدم اإلزعا
الطن  أصوات  وكذلك  األصوات،  جميع  كتم  ويتم  التلقائي،  الطائرة 

والتغريدات.

والتغريدات،  الطن  أصوت  جميع  من  راحة  إلى  بحاجة  كنت  وإن 
فاضغط  مع االستمرار على زر ختفيض مستوى الصوت، وفعل وضع 

.» » عدم اإلزعا
وعندما تريد وضع جهازك على وضع الصامت على الطيران من دون 
الغو في قائمة اإلعدادات، أو التعامل مع إعدادات سريعة السحب 
ختفيض  زر  على  باستمرار  فاضغط   املنسدلة،  النافذة  ذات  سفل  ل
الصوت، فيتحول جهازك إلى وضع اهتزاز » اإلنذار فقط« من وضع 

. عدم اإلزعا
واللغاء تفعيل عدم اإلزعا ، اضغط  باستمرار على زر رفع مستوى 

الصوت.

AllPriorityNone

ات ختصا  ا
ويد ند بعة ل ال

«MARSHMALLOW

يا و و ت
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و  على  الوي  حة  لتحدي  ل  ح  ا
رو

ميل الصفحة احلالية التي تراجعها على جوجل  إن كنت تريد إعادة 
اجلانب  على  املوجود  الصغير  التحديث  زر  على  تنقر  أن  ما  ف كروم، 
األيسر من شريط العناوين، أو على زر قائمة النقط الثل ، أو على 
ا  أسهل  ولطريقة  الشاشة.  من  العليا  الزاوية  في  التحديث  أيقونة 
سفل  سفل على الصفحة، او اسحب فقط ل بهامك ل سبق، اسحب ب
على الصفحة، فتظهر أيقونة التحديث أسفل شريط جوجل كروم،وفي 

ميل الصفحة. غضون ثوان يعاد 

ة  ي ــحــة الر ــتــا الــصــ ــرا عــلــى مــ ــتــ ــا اضــغــط  
: يلو ش ا قط لل   NOW N AP ات ميز  ترا

عندما ترسل بريًدا إلكترونًيا إلى تاجر وسيط يتضمن احلديث عن شقة 
اول أن تنسق التواري واملواعيد والعناوين، لكن مع مرور  جديدة، و
وقت كبير، يتشابك موضوع رسالتك مع تفاصيل أخرى بدأت عيناك 

ر عليها.
البريد  موضوعات  تنظم  »أن      « مليزة  ح  ا لذلك، 
اإللكتروني ، أو توفر خدمة االختصارات واالقتراحات لتبدأ، واضغط  

مع االستمرار على زر الصفحة الرئيسة.
 Now » اضغط  باستمرار على مفتا الصفحة الرئيسة، فيظهر عر
التي    ”  -  ” وخاصة سلسلة   ،«   
، و االختصارات، و االقتراحات على أسا املوجود على  تقدم السيا

الشاشة.
إلى رسالة جميلة تدور حول شقة  فعلى سبيل املثال، إن كنت تنظر 
لعناوين  بطاقة   «     « ميزة  لك  توفر  أن  فيمكن  جديدة، 
مواعيد  لضبط  اقترا  وهو  جوجل،  خريطة  على  املوجودة  الشقق 
، وربطها إلى موقع الشبكة اخلاصة بالوسيط. أو إن كنت تستمع  التقو
إلى نغمات على تطبيق متجر بلي جوجل، فاضغط  باستمرار على 
مفتا الصفحة الرئيسة لعر اختصارات ملواد صوتية وفيديو على 
، وعلى حسا اإلينستغرام، وعناوين عن املغني املوجودة  اليوتيو

في أخبار جوجل.

ا ما وأ م و     أ   ل
جرد أن تضغط على اإلعدادات الصحيحة، وتقول » الكلمات الفورية« 
الصحيحة، ميكنك الدردشة مع مساعد األندرويد الشخصي في الوقت 

الذي تريده، من دون حاجة للنقر، حتى لو كان جهازك مقفًل:
أ .افتح تطبيق جوجل  إما من شريط التطبيقات، أو إن كنت تستخدم 
ريق التمرير من اليسار إلى اليم  املشغل اجلديد ملوقع جوجل عن 
، وانقر على زر قائمة خط بثلثة  من الشاشة األولى للصفحة الرئيسة
في الزاوية العليا للشاشة، ثم انقر على إعدادات  صوت  كشف » 

»  
 OK  «  : تقول  أن  ميكنك  الصحيحة،  اإلعدادات  على  ضغك  جرد  و
« لبدء إعطاء األوامر الصوتية، حتى عندما يكون جهازك مقفًل.
« فينفذ هاتفك أي شيء تطلبه. ك هذا اخليار، قل:»  ومع 

« من أي شاشة، قم بتمك  ولكي يستجيب جهازك ل  » 
أي وقت، وأي  « في   « تقول  أن  تنوي  إن كنت   «  : اخليار 
مكان، ميكنك التحول إلى إعداد« نتائ شخصية«؛ ما يجعل خدعة » 
« تعمل حتى عندما يكون جهازك مقفًل.  وأنصح باإلبقاء   
على خيار« نتائ شخصية« مغلًقا، إال إذا كنت تستخدمه على جهاز 

. التابلت الذي ال يغادر منزلك
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أخذ لقطة للشاشة:
مًعا  الصوت  مستوى  وختفيض  الطاقة  زري  على  باستمرار  اضغط  
حتى تسمع » صوت النقرة«، فتعثر على إعداد اللقطة في تطبيق الصور 
االفتراضية، أو اسحب ألسفل شاشة التنبيهات، وانقر على الصورة، 
” - الطريق  فيجعل زر مشاركة -املوجود في واجهة ميزة “  

سهًل اللتقاط صورة من الشاشة.
زر  على  باستمرار  فاضعط  املارشميلو،  إصدار  تستخدم  كنت  وإذا 
”، ثم اضغط  على زر  الصفحة الرئيسة لتشغيل ميزة “  
املشاركة إلى اليسار من زر جوجل، وفي غضون ثانية، يقوم جهازك 
بالتقاط صورة؛ حيث تزودك نافذة شريحة، بقائمة باخليارات للمشاركة 

بصورة أو حفظها.

التطبيق  إعــــدادات  على  للحصول  وانــزلــق  اضــغــط  
ومعلوماته

من  التطبيق  حول  املفيدة  البيانات  أنواع  جميع  على  احلصول  ميكنك 
شاشة »معلومات التطبيقات« اخلاصة به؛ مثل : كم تستخدم من حجم 
التخزين؟ وكم تستهلك من البيانات؟ ومتى تنبثق اإلخطارات، وكيف؟ .
إلى  للدخول  التطبيق  زر معلومات  إلى  التطبيق، وحررها  أيقونة  أزلق 
شاشة  على  للحصول  املعتادة  والطريقة  التطبيق.  إعدادات  شاشة 
معلومات التطبيق ، بالنقر على إعدادات > تطبيقات> والتمرير ألسفل 

على قائمة األبجدية إليجاد التطبيق الصحيح. 
على  باستمرار  اضغط  التطبيق،  شريط  افتح  االختصار:  يلي  وفيما 
أيقونة التطبيق، وقم بزلقه إلى زر » معلومات التطبيق« في اجلزء العلوي 

للشاشة، ثم قم بتحريره.

Total 1.12 MB

App 1.06 MB
Data 64.00 KB

CLEAR DATA

CLEAR CACHE

12.00 KBCache

6.أخذ لقطة للشاشة:
مًعا  الصوت  مستوى  وختفيض  الطاقة  زري  على  باستمرار  اضغط  
حتى تسمع » صوت النقرة«، فتعثر على إعداد اللقطة في تطبيق الصور 
االفتراضية، أو اسحب ألسفل شاشة التنبيهات، وانقر على الصورة، 
فيجعل زر مشاركة -املوجود في واجهة ميزة “Now on Tap” - الطريق 

سهًل اللتقاط صورة من الشاشة.

زر  على  باستمرار  فاضعط  املارشميلو،  إصدار  تستخدم  كنت  وإذا 
الصفحة الرئيسة لتشغيل ميزة “Now on Tap”، ثم اضغط  على زر 
املشاركة إلى اليسار من زر جوجل، وفي غضون ثانية، يقوم جهازك 
بالتقاط صورة؛ حيث تزودك نافذة شريحة، بقائمة باخليارات للمشاركة 

بصورة أو حفظها.

التطبيق  إعــدادات  على  للحصول  وانزلق  7.اضغط  
ومعلوماته

من  التطبيق  املفيدة حول  البيانات  أنواع  على جميع  احلصول  ميكنك 
شاشة »معلومات التطبيقات« اخلاصة به؛ مثل : كم تستخدم من حجم 
التخزين؟ وكم تستهلك من البيانات؟ ومتى تنبثق اإلخطارات، وكيف؟ 

.
إلى  للدخول  التطبيق  زر معلومات  إلى  التطبيق، وحررها  أيقونة  أزلق 
شاشة  على  للحصول  املعتادة  والطريقة  التطبيق.  إعدادات  شاشة 
معلومات التطبيق ، بالنقر على إعدادات > تطبيقات> والتمرير ألسفل 

على قائمة األبجدية إليجاد التطبيق الصحيح. 
على  باستمرار  اضغط  التطبيق،  شريط  افتح  االختصار:  يلي  وفيما 
أيقونة التطبيق، وقم بزلقه إلى زر » معلومات التطبيق« في اجلزء العلوي 

للشاشة، ثم قم بتحريره.
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.
إلى  للدخول  التطبيق  زر معلومات  إلى  التطبيق، وحررها  أيقونة  أزلق 
شاشة  على  للحصول  املعتادة  والطريقة  التطبيق.  إعدادات  شاشة 
معلومات التطبيق ، بالنقر على إعدادات > تطبيقات> والتمرير ألسفل 

على قائمة األبجدية إليجاد التطبيق الصحيح. 
على  باستمرار  اضغط  التطبيق،  شريط  افتح  االختصار:  يلي  وفيما 
أيقونة التطبيق، وقم بزلقه إلى زر » معلومات التطبيق« في اجلزء العلوي 

للشاشة، ثم قم بتحريره.

share delete

Screenshot captued

3:15 PM
30:3:2016

4

يــــــــر تـــــطــــو

يا و و ت

ر - 2016 80 - رواد األعامل - 

Total 1.12 MB

App 1.06 MB
Data 64.00 KB

CLEAR DATA

CLEAR CACHE

12.00 KBCache

Total 1.12 MB

App 1.06 MB
Data 64.00 KB

CLEAR DATA

CLEAR CACHE

12.00 KBCache

81 - رواد األعامل - إبريل - 622016





يا ولو 7 تطبيقات تدم الت
دا تطوير الذات  م أ

 M  PAL  ت شا
إن احتسا السعرات احلرارية من األمور الهامة، 
لذا  يومًيا؛  به  للقيام  وقًتا  املرء  ميلك  ال  ولكن 
 ، رشاقتي رفيق  تطبيق  أرمور  شركة  ابتكرت 
الذي ال يحتسب فقط السعرات احلرارية اعتماًدا 
على نتائ التمارين الرياضية التي تقوم بها في 
توى  ا سح  يقوم  أيًضا  بل   ، دد  ا اليوم 
الشريطي  الرمز  إلى  استناًدا  للطعام  الغذائي 
اخلا به. واألكثر سحًرا في هذا التطبيق، هو 
تكسيرها  مع  احلرارية  السعرات  عدد  تقسيم 
التي  الكاربوهيدرات  و  والبروتينات  للدهون 

تضا إلى استهلكك اليومي.

طو   زمة ال
ن كان  تي هذا التطبيق مفيدا لهذا، ف يتطلب تطوير الذات عامل التعلم ، وي
يريد رائد األعمال املوجود في داخلك أن يقوم بدور السيد أو السيدة، 
قم بتثبيته حلف أموالك اخلاصة ببدء التشغيل، ومن ثم سيمضي بك 
تطبيق حزم السطوع قدًما. ومع وجود مهمة حزمة السطوع لتشكيل 
رشادات توجيهية  منزلك، وتبسيط أمور حياتك. يحمل هذا التطبيق ب
كاملة ونصائح حول كل شيء، بدًءا من التنظيف إلى تنظيم األعمال 
الفوضى من حياتنا؛  ثار  إنه صديق مفيد إلزالة  لتقوم بها بنفسك. 

فيمكنك التركيز على املهم في حياتنا حًقا.

فــي مــكــان مــا فــي الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي، 
يعملون  الذين  التكنولوجيا  معّلمو  يوجد 
يبتكرون  حيث  سهولة؛  أكثر  الحياة  لجعل 
ــد، مــن أجــهــزة ال يــمــكــن تــصــورهــا،  ــجــدي ال
أسهل،  حياتنا  تجعل  وتطبيقات  وأدوات 
ببالنا  تخطر  لم  لماذا  لنتساءل:  وتدفعنا 

األفكار؟.  مثل هذه 
تبلغ  ضــخــمــة  ــاعــة  صــن الـــــذات  تــطــويــر  إن 
ونــتــيــجــة   ، دوالر  مـــلـــيـــار   9.6 تــكــلــفــتــهــا 
التكنولوجيا  عن  الناجم  الرقمي  لإلخالل 
حلول  مــن  المزيد  هناك  سيكون  الــيــوم، 
تحسين  على  تساعدنا  الــتــي  البرمجيات 
ــداف وتــتــبــعــهــا،  ــ إنــتــاجــيــتــنــا، وتــحــديــد األهـ
مثل  حياتنا؛  جــوانــب  لكل  تطبيقات  فتجد 
إلى  إنتاجيتنا  مــن  تزيد  التي  التطبيقات 
ــد، وتــطــبــيــقــات لــمــعــرفــة عــدد  أقـــصـــى حــ
الــســعــرات الــحــراريــة الــمــوجــودة فــي أي 
األصبع،وغيرها  بحجم  كان  ولو  حي  كائن 

الكثير. 
 : الذات  لتطوير  تطبيقات   7 يلي  وفيما 

يــــــــر تـــــطــــو

يا و و ت
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D  APP ول تطبيق اليو ا
وبيانات  صور  إضافة  فيمكنك  صحفًيا،  كنت  إن 
مكان  لدخول  اجلغرافي  واملوقع  الطق  أحوال  عن 

الصحافة اخلاصة بك في أي وقت.

U  التقيد  
ر بلحظات تشعر فيها بالتقيد؛ لذا   الشك أنك 
ابتكار تطبيق فك التقيد الذي يساعدك على حل 
املشكلت، أو إيجاد حافز أو مواجهة اللحظات 

األخرى من إيقا حاالت عدم اليق . 

H عاد   ر  ا
ات املشروعات التي تتناول اإليجابية في تعزيز  توجد م
السعادة. ومع تطبيق أسعد ميكنك قضاء حلظات سعيدة 
تب كيف  ألف دراسة   11 أكثر من  اليوم.وهناك  وال 
ل  س نوعية النوم، ويزيد التفا يلعب االمتنان دوًرا في 

واإلبداع، و يعزز من القدرة اإلنتاجية، ويحد من التوتر.

. د 
سبب  نها  ف الفعالة،  لة  األس أثر  من  تقلل  ال 
وهو  جديدة،  خيارات  في  للنظر  العقل  لتحريك 
ما ما يقدمه تطبيق »دربني«، الذي يتضمن بناء 
جديدة،  مهنية  فر  واكتشا  أفضل،  عادات 

وتعلم كيفية خلق التوازن لبدء تشغيل أعمالك.
دائًما  تتغير  املجتمع-  مثل  التكنولوجيا-  إن 
تا إلى التطوير؛ ما يجعل احلفا على  وكذلك 
ومستمرة.  شاقة  معركة  يخو  كمن  أهميتها 
الذات؛  تطوير  أهدا  مع  التكنولوجيا  بدم  قم 

لتضر عصفورين بحجر واحد.

ا     انطلق لل
قضاء الوقت كله في العمل من دون وجود مجال للعب، 
 » يشعر املرء بامللل؛ لذا تبرز أهمية تطبيق » انطلق للخار
واجلوالت  والفعاليات  األنشطة  أفضل  يتضمن  الذي 

السياحية في املدينة. 
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ال ا  م ي تحقق ال
ويق الشب   الت

ل نفسك: هل وافقت من قبل  حلا أثناء محاولة البيع. اس ال تلج أبًدا ل
على شراء سلعة أو أقبلت على خدمة ما نتيجة إحلا البائع؟ وكيف كان 
ت ضغط  شعورك حينها؟ ..إنه شعور غير مريح، أن تشتري سلعة 
البائع، بل األكثر من ذلك، شعورك بالذنب أنك أقدمت على عملية الشراء، 

ألي كذلك؟.. أًيا كان شعورك، ففي نهاية املطا لن تكون سعيًدا.
إذا اضطررنا إلى اإلحلا لدفع مستهلك محتمل إلى شراء ما نعرضه؛ 
فهذا يعني أنه لم يعر قيمة الش الذي نرغب في بيع؛ لذا يتم اللجوء إلى 
قدام على الشراء  تمل ل احلما الزائد ومهارات البيع لدفع املستهلك ا
رغًما عن أنفه.أشاهد هذا املوقف بصورة يومية، فهناك مسوقون على 
شبكة اإلنترنت يستجدون النا للنضمام إلى شبكة املبيعات اخلاصة 

بهم.
أن  أم  استجديته؟  ألنك  فريقك  إلى  شخ  ينضم  أن  في  ترغب  هل 
تفكيرك منصب على العثور على رواد أعمال ميتلكون نف وجهة نظرك، 

نحو  ا  الت نشا  ا  م تغيير  يتطل 
الشب  ويق  الت ال  م ا   ال ا 

معا  ا  اول نت محدد  ا  أمو يتطل  دو  والذ 
ا  ال إلى  د  ت طو عبر نصا  ال ذ   

مول. ال

. علوة على احلما والرغبة القوية في النجا
ك ، بل دقق كثيًرا في  ال تدع كل من يتحد معك ينضم إلى نشا
أرفض  شركتك.إنني  إلى  ضمه  في  ترغب  من  كل  حيال  االختيار 
يومًيا انضمام أشخا إلى فريقي، ملاذا؟ ألن ذلك سيهدر كثيًرا من 
الوقت لي لهم. إنهم ليسوا مستعدين لبذل املجهود الكافي، كما أنهم 
تعهم  ، علوة على  املنت أو ال يفضلون   ، قد يكونون غير مدرك
نية  لديهم  د  وال نفسهم،  ب سوى  اليهتمون  ،فتجدهم  باألنانية 

خرين ، بل كل همهم هو كسب املال. ملساعدة ا
االنضمام  كيفية  عن  ما  شخ  لني  يس عندما  املنطلق،  هذا  من 
علي  يتع  وملاذا  نفسه،  عن  قليًل  يحدثني  أن  منه  لب  أ لفريقي، 

. قيق تقدم ملمو اختياره، وكيف يعتزم مساعدة الفريق على 
معدنهم  معرفة  في  لرغبتي  جًدا؛  صعبة  لة  أس النا  ل  أس إنني 

تلكه ، فل تضيعه من أجل أي أحد. احلقيقي ، فوقتك هو أهم ش 

يــــــــر تـــــطــــو

ا و 
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ال  م ا   ا ن تحقق  لــ   نصيحت 
ويق الشب  ما يل : الت

ن لديك  بعد قراءتك هذه املقالة ، أريدك أن تتصر وتتحد ك
2000 شخ في فريقك.

يتك،  ر ريق  عن  الشبكي  التسويق  مجال  في  احك  يتحدد 
ريقة وقوفك وجلوسك، ونبرة صوتك، وأسلوبك في التعامل،  و

كما لو كان لديك 2000 عضو في فريقك. 
هل ستهتم حينها إذا رفض أحدهم االنضمام لفريقك؟ هل ستهتم 
؟ كل إًذا ملاذا  ثر الرحيل بعد يوم إذا انضم أحدهم لفريقك ثم 
ن؟ ال بد أن تكون بداخلك رابح أموال من  تتصر بهذه الطريقة ا

الطراز األول قبل أن ترى ذلك يتحقق في الواقع .
من بذلك في داخلك أواًل ، ثم ميكننا بعدها التطر  أريدك أن ت

. قق النجا للمهام اليومية الواجب تنفيذها لكي 

دا  ت ا ا للبي  ا يل ال ا ل
لحا ا

حلا عندما  في التسويق اإللكتروني يتم اللجوء ل
يشعر النا بالي التام حيال توسيع شبكتهم، 
ل  فتجدههم يبحثون عن فرصة بيع بشكل ملح، لتس
نفسك: ملاذا ترغب في احلصول على هذه الفرصة؟ 
على  أنك  إثبات  تريد  هل  الرضا؟  عن  تبحث  هل 
؟ ملاذا تريد احلصول  صوا وأن النا على خط
على فرصة البيع تلك بشدة؟ في الغالبية العظمى 

. من األحيان ، يكون السبب هو عدم الثقة بالنف
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ال  أع و  ن أ  و  ما 
يه  ا  ت ت ا

هل  لكن  الفرنشايز،  وذ  إنه  بالطبع 
الواقع، ال ؛ وذلك بسبب  هو مثالي؟ في 
العامل البشري؛ إذ يغو النا أحياًنا 
في عمق األشياء ليحصلوا على األفضل، 
دي  ا من »األنا« ؛ ما قد ي ً فيضيفون شي

إلى إفساد األشياء.
ي  ما بعض  يقوم   املثال،  سبيل  فعلى 
اتفاقيات  من  كثير  برام  ب الفرنشايز 
الفرنشايز في منطقة جغرافية معينة لتحقيق 

الفرنشايز  رسوم  جراء  من  مالية  مكاسب 
عليهم  فتتدفق  اجلارية،  والعوائد  مقدًما، 
املدى  على  الدوالرات  من  ال  ا ات  م
القصير، لكن على املدى الطويل يواجهون 
قد  الذين  الفرنشايز  نوحي  من  مشكلة 
ملشروعات  املبيعات  حركة  من  ون  يبط

الفرنشايز اجلديدة. 
لة  أس ر  الفرنشايز  ي  ما على  لذلك، 
الفرنشايز،  نوحي  حالة  تعك  محددة 
ن كانوا غير  هل هم سعداء أم غير ذلك، ف

لة توقع جديدة.  ر عليهم أس سعداء، فا

ية  ا ات تو  أ  ب  رية  و أمو  عة  أ تعر  أ  بغ  ي
: ا   الت متيا  ا ق  رنشايز ال

أربعة أمور جوهرية قبل حصولك 
ي ر ع ا

ا يا ت م
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مستشار وخربة  طويلة يف مجال 
الفرنشايز أو االمتياز التجاري  و املعروف  
مبلك الفرنشايز ميتلك موقع :
 Franchise Business University



د  ع تحقات  م على  ــصــ  ا
رنشايز إ ال

هل  لكن  هذا،  تعلمون  نكم  ب جيدا  كد  مت أنا 
استوعبتم الفكرة ؟

أن  قبل  مستحقاتهم  على  البعض  يحصل   
ن كنت تتمتع  يوقعوا بالفعل عقد الفرنشايز، ف
خبرة  ذي  محام  جار  الست الكافي  بالدهاء 
ومستند  االتفاقية  على  فليطلع  بالفرنشايز، 

.FDD اإلفصا
ية  ر أعمال  خطة  تكتب  أن  يجب  كذلك، 
محكمة الصياغة، حتى ميكنك احلصول على 

قر ألعمالك. 
جار  الست قليًل  مااًل  عملئي  بعض  ينفق 
خبرة،  وذي   (CPA) معتمد  عام  محاسب 
كممنو  العقد  توقيع  في  يشرعوا  أن  قبل 
في  اسب  ا يساعدهم  حيث  الفرنشايز؛ 
إلى  اجلديدة، ويوجههم  ل مشروعاتهم  إ
الطريق الصحيح، كما يب لهم كيفية إبقاء 
ت السيطرة؛ ما يعني مزيًدا من  التكاليف 

أرباحك. 
واليقل أهمية عما سبق،إيجاد موقع مناسب 
األدوات  باستخدام  وذلك  الفرنشايز؛  لشركة 
 IdealSpot املثالية   البقعة  تقدمها  التي 
خدمات  اإلنترنت-  شبكة  -عبر  تقدم  والتي 
التجارية،  للعقارات  اخلرائط  ورسم  التحليل 
كما تساعد شركات األعمال على إيجاد املوقع 
املثالي لبيع التجزئة حتى لو لم يكونوا خبراًء 

ليل البيانات.  في 
وهناك دراسة أخرى على موقع شبكة اجلمعية 
الدولية للفرنشايز IFA ، وهي ملف فرنشايز 
من  سنوات  ثل  مدى  على  بياناته  جمعت 
متوسطة  معدالت  يقدم   ،UFOCs منظمة  
الهامة  اجلوانب  هذه  مثل  على  للبيانات 
حجم  وحدة  كدوران  الفرنشايز؛  ملشروعات 
و  للفرنشايز،  األولية  والرسوم  االعمال، 
املستويات األولى للستثمار، وشروط العقد 
ديده. ورسوم العوائد واإلعلن. ونوصي  و
 ، الدراست هات  راجعة  تقوموا  ن  ب
ومشاركة املعلومات املوجودة فيهما، بداًل من 
إدامة املعلومات التي عفا عليها الزمن، وتلك 

التي قد تكون مضللة.

ا  ش البية ا ا  يصب  ا ل
ال حا أع أ

ن تصبح صاحب  رة ب : بسبب املخا اجلوا
التي تتضمن مشروعات  الشركة  العمل في 
ما  وبعك  صحيح:  هذا  فرنشايز.ماذا؟ 
فرنشايز  عن  تبحث  باعتبارك  تسمعه  قد 
كمن  فرنشايز  شراء  رة  فمخا لشرائه، 
يشتري شركة مستقلة أو يبدأ بها. لكن في 
تعر  نشطة  شبكات  هناك  األيام،  هذه 
أكثر  هو  الفرنشايز  شراء  أن  تدعي  مقاالت 
جديًدا،  مشروًعا  س  ت أن  من  لك  أمًنا 
 « مقولة:  زيف  كشف  سنوات  منذ  فقد  

مشروعات الفرنشايز أكثر أمًنا«. 
الفرنشايز  جمعية  بعثت  الصدد،  هذا  وفي 
شاي  ماثيو  إلى  برسالة   (IFA) الدولية  
استرعى  »لقد  فيها:  قالت   ،2005 مايو  في 
في  أعضاء  شركات  وجود  اهتمامنا 
معلومات  تقدم  للفرنشايز  الدولية  اجلمعية 
الزمن،  عليها  عفا  فرنشايز  مشروعات  عن 
القطاع. هذا  عن  الدقيقة  الصورة  والتعر 

تدعي  التي  املعلومات   ، مخاوفنا  يثير  ا  و
أعلى  الفرنشايز  مشروعات  ا  معدل  أن 
الصغيرة  الشركات  ا  معدالت  من  كثيًرا 
املستقلة.وقد أجرت وزارة التجارة األمريكية 
مشروعات  حول  دراسات  سنوات،  منذ 
الفرنشايز التي قدمت مثل هذه اإلحصائيات، 
كد عليك  أنها غير دقيقة.لذا ن إلى  وتوصلت 
موجودة  معلومات  أية  من  التخل  ضرورة 
نشر  ومن  بك،  اخلا  الشبكة  موقع  على 
اليتم  حتى  االدعاء؛  هذا  مثل  تدعم  مقاالت 

.» تمل نوحي الفرنشايز ا تضليل 
سسة التعليمية التابعة للجمعية  لقت امل و قد أ
خًرا دراسة بعنوان »األثر  الدولية الفرنشايز م
أجرتها  الفرنشايز«  لشركات  االقتصادي 
عرضت   ،PricewaterhouseCoopers
االقتصادي  األثر  حول  شاملة  نظر  وجهة 
على  مطالعتها  ميكن  الفرنشايز،  ملشروعات 

الرابط:
.www.franchise.org 

ــرنــشــايــز  ــ ال ــر  ــ ـ ــ  ــ ــ ت  
ال 100% تعاد ال ا

ماذا لو كان هناك ضمان الستعادة األموال؟.. 
إن كان في كل فرصة للفرنشايز ضمان، فهل 
ترغب حًقا في احلصول على الفرنشايز؟ وهل 
سترغب في شراء الفرنشايز حتى لو لم تكن 
ألنك  فقط  ولكن   ، القواعد  التباع  مستعًدا 
كذلك،  األمر  كان  إن   .. شركة؟  تلك  قد 
فستعر أن أيامك كممنو فرنشايز ستنطوي 
واملجادالت  املشاحنات  من  سلسلة  على 
لم  الفرنشايز؛ ألنك  أفرع مقار  املستمرة مع 
الفرنشايز  ما  يستطيع  إذ  القواعد؛  تتبع 
مقاضاتك لعدم االهتمام باجلزء اخلا بك 

في اتفاقية الفرنشايز.
قدمت  فرنشايز  شركات  هناك  أن  تعلم  هل 
ضمانات الستعادة األموال، مثل شركة تروبر 
التي   (®Topper’s Creamery) كرميي 
أعلنت عن تقد ضمانات ملمنوحي الفرنشايز 
 Topper’s Creamery®  اجلدد من شركة
Express؛ إذ قال ويد أوني؛ رئي الشركة 
سسها: » إننا نضمن لك احلصول على  و م
استثمارك خلل سنة  على   100% عائدات 
واحدة«. لكن كان ذلك بشروط شبه تعجيزية 
تضمنت أن يحقق أرباًحا على األقل 5.000 
رسوم  ومثلها  الواحدة،  السنة  في  دوالر 

. فرنشايز في السنة األولى
 Topper الفرنشايز ققت في موقع شركة 
اللزم  للستثمار  اإلجمالي  املبل  ملعرفة 
 ،Topper’s Creamery شركة  سي  لت
أصحا  أن  ن  أ  . ش على  أعثر  لم  لكن 
الشركة جعلوك تتصل بهم، أو تراسلهم عبر 
إجمالي  يكون  كم  ملعرفة  اإللكتروني  البريد 

حجم االستثمارات.
تلميح: ال تسقط في ذرائع التسويق في أعمال 
جًدا  جيًدا  الفرنشايز  لك  بدا  وإن  الفرنشايز. 
أنه  املرجح  فمن  تصديقها،  ميكن  ال  لدرجة 

كذلك. 
حجم  من  للتقليل  أكثر  جراءات  ب قمت  كلما 
أفضل،  ذلك  كان  كلما   ، املالية  رة  املخا
مل أن تكون األمور اخلمسة التي تشاركت  ون
للوصول  تساعدكم  عون  أداة  بها  معكم 
و األمام مع  ركتم  للشعور بالثقة أكثر إذا 

عمل الفرنشايز.
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ري و ا ري ب ع ا ر األ   

عرو   ا  بر 

ر و

فهي  الحاضر؛  ونسيم  التاريخ  عبق  تشتم  المصرية  اإلسكندرية  مدينة  تدخل  عندما 
 70 المتوسط بطول  األبيض  البحر  امتداد ساحل  العالم،تقع على  أقدم مدن  من 

أبرزها  المميزة،  المعالم  من  الكثير  طياتها  بين  وتحمل  النيل،  دلتا  غرب  شمال  كم 
والعديد  كتاب،  مليين   8 من  ألكثر  تتسع  التي  الجديدة  األسكندرية  ومكتبة  الميناء، 

السواري وغيرها. ، وعمود  قايتباي  األثرية مثل قلعة  والمواقع  المتاحف  من 
انشئ فندق هيلتون  له فيروز،  الذي غنت  الساحرة  المدينة  وعلى شاطئ 

، ثم أدارته شركة  1984، والذي كان يسمى «رامادا» في البداية  الكورنيش عام 
التي  العالمية  إلى شركة «هيلتون»  إدارته  انتقال  لمدة عام، قبل  «ماريوت» 

2013 غيرت من ملمحه..  أحدثت به تجديدات في عام 
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شا خا
يتميز فند هيلتون الكورني بقدر أكبر من اخلصوصية للسيدات؛ 

، بخل الكثير من األماكن السياحية  حيث يوجد لهن شا خا

التي تكتفي بالشوا املختلطة، كما يضم نواد رياضية  وصحية 

للرجال،  املخصصة  النوادي  بخل  فقط،  للسيدات  مخصصة 

« و »الساونة« و »اجلاكوزي«.  وتشمل: »املسا

حد التقنيات والكتب، علوة على  كتبة مجهزة ب ويتميز الفند 

ميكن  حيث  والقراءة؛  والعمل  للسترخاء  وملئمة  هادئة  أجواء 

للنزالء زيارتها في أي وقت دون رسوم إضافية.

بفند  والتسويق  العامة  العلقات  مديرة  سالم؛  دينا  دثنا 

من  الكثير  ننظم   « فتقول:  األسكندرية،  كورني  هيلتون 

خرها حفل  ، كان  الفعاليات الفنية؛ كحفلت تكر كبار الفنان

 ، قايتبتاي سابًقا  رويال  بقاعة  رجًل«  »أريد  تكر مسلسل 

ن لون »األو  ديدها بشكل رائع؛ حيث غلب عليها ا والتي  

ابًعا ملكًيا فريًدا، وتستوعب بحد أقصى 72  وايت«؛ ليمنحها 

أنيقة  ذهبية  ر  ب ة  محا عر  شاشات  على  توي  فرًدا.و

وفخمة. وتتميز غرفة مخصصة لكبار الزوار، وميكن ختصيصها 

لوا  ة ب ملناسبات عقد القران. ولدينا قاعة أخرى كبيرة محا

 180 و  وتستوعب  مباشًرة،   البحر  على  املطلة  الزجا  من 

 ، الزوا وحفلت  رات  وامل للجتماعات  وختص  فرًدا، 

وميكن تقسيمها إلى 4 قاعات صغيرة.

ي ب   ير ا ا وا دي  

ري ر األ

رات  ت ة ال ا ت ا
الكبرى،  رات  امل استضافة  إلى  الفند  أنشطة  تد  و

ر البترول العاملي السنوي، علوة  خرها م والتي كان 

رات أخرى يتم تنظيمها على مدار العام. على م

ية  ي أنشطة تر
على  تقام  التي  تلك  وخاصة   ، الفند  أنشطة  وتتنوع 

الشا وحمامات السباحة؛ وعرو األزياء، وحفلت 

فال، ومباريات كرة القدم، إضافة  الرسوم املتحركة ل

إلى توفير حافلت مجانية لنقل الراغب في التسو في 

. »ستيفانو مول« الذي يبعد بنحو 10 دقائق فقط عن الفند

مطع عال
التنوع،   ، الفند مطاعم  مييز  ما  »أهم  دينا:  وتضيف 

كافة  يلئم  الذي  التنويع  على  ر  إذ  واجلودة؛ 

عاملي،  مطعم  بالفند  الرئي  فاملطعم   ، األذوا

بجانب مطعم »سهر الليالي« اللبناني، والذي نشتري 

يوجد  كما  لبنان،  من  فيه  املستخدمة  عمة  األ كافة 

بالطابع  يتسم  الذي  اليوناني،  »سانتوريني«  مطعم 

املختلف،  الطعام  مذا  من  بداًية  اجلميل  اليوناني 

نك داخل جزيرة  ومروًرا بالتصميم الذي يشعرك وك

سانتوريني اليونانية«.

71 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com



من  محترف  هاة  بتعي  نقوم  ذاته  السيا  »في  كد:  وت

جنسيات مختلفة، وفًقا للبلد الذي ينتمي إليه كل مطعم«.  

ية ..والعادات العر لي ا ال ال
وضيافة«  »كرم  برنام  تفعيل  بصدد  إننا  دينا:  وتقول 

املخص للسائح اخلليجي، بداًية من شهر مايو وحتى شهر 

العادات  اًما مع   البرنام  يتناسب  املقبل؛ حيث  سبتمبر 

د فترة تناول وجبة اإلفطار حتى الساعة  العربية؛ فقد قمنا 

الثالثة عصًرا، بدون رسوم إضافية، مع وجود خدمة ال »واي 

كما  اإلقامة،  مدة  وال  باإلنترنت  املجاني  للتصال  فاي« 

فل دون  فال بحد أقصى  سر التي لديها أ يوجد عر ل

سن ال 18، بحجز غرفة واحدة  بسعر فردين.  

ترتي عال 
احتل الفند املركز الثاني ضمن سلسلة فناد هيلتون البال 

األوسط،  والشر  وأفريقيا،  أوروبا،  في  فندًقا   286 عددها 

على مدار العام السابق واجلاري، وذلك وفًقا إلحصاءات 

بريده  عبر  العميل  يتسلمها  قائمة  عن  عبارة  وهي  العملء، 

. اإللكتروني؛ لتقييم كافة خدمات الفند

ي ية للع نقا إضا
ويرفع فند هيلتون كورني األسكندرية شعار:

 ،«Every guest has to be cared of,  respected and valued»

كافة  على  وتقديره،  واحترامه  بالعميل  العتناء  على  يدل  والذي 

أو  ،  «loyalty program» برنام  على  علوة  املستويات، 

ا  ً نقا العميل  مينح  وجبه  والذي   ،  «The Hilton owners»

؛ حتى يصل لعدد مع من النقاط،  إضافية مع كل زيارة للفند

ميكنه من احلصول على مزايا إضافية؛ كاالنتقال املجاني من 

باألفرع  مجانية  إقامة  على  حصوله  أو   ،» »جنا إلى  »غرفة« 

املختلفة لفناد هيلتون. 

يلتو للعا 2016 اد  لة  ل ان ض  ز ال ر صد ال

يدات حية لل ياضية و شوا ونواد 
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زايا  ة ال ا ..و عا أ ا
 stop cliking  خًرا، حملة جديدة باسم لقت شركة »هيلتون« العاملية م أ

around ؛ لدعوة كافة العملء للحصول على أقل األسعار، والتمتع بكافة 

املزايا بشرط احلجز مباشًرة عبر موقع الفند  www.hilton.com  ، بداًل 

تها  ائلة مقابل وسا من االستعانة بشركات السياحة التي تستنفد مبال 

ب الفند وعملئه.

العملء  ب  املصداقية  من  أكبر  قدًرا  النظام  هذا  يوفر  أخرى،  ناحية  من 

، ويسهل مهمة احلجوزات من قبل العملء. وإدارة الفند

لي العر حي م ال ا د ال توا
ب  مقسمة  العام،  وال    80 بالفند  اإلشغال  نسبة  متوسط  يبل 

من  املتوافدين  املصري  إلى  باإلضافة  واألجنبية،  العربية  اجلنسيات 

ل الظرو السياسية  افظات األخرى، وهي نسبة إشغال جيدة، في  ا

واالقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلل الفترة األخيرة. 

، خاصة في أيام  وقد تصل نسبة اإلشغال في فصل الصيف إلى 100 

العطلت، نظًرا لزيادة توافد السائح من دول اخللي العربي، بينما يعتبر 

فصل  في  أكبر  بصورة  الكبرى  واالجتماعات  رات  للم مقصًدا  الفند 

الشتاء.

أنشطة خيرية
كد دينا سالم، أن الفند يحر على الكثير من األنشطة اخليرية في  ت

مختلف املجاالت املوجهة خلدمة املجتمع السكندري؛ حيث ينظم فعاليات 

بة من  يزة في مناسبات يوم األم، ويوم اليتيم، وغيرهما، بحضور 

؛ حيث يسمح لنزالء الفند باملشاركة في هذه الفعاليات. الفنان والكتا

ز ة الح ديد ت م لة 
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فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 
الفكرة،  تلك  الناجحة. ورغم بساطة  الشركات  آب، سناب شات، وغيرها من  تويتر، واتس 

الفكرة  اليوم؛ ألن  عليه  ما هي  إلى  لكنها وصلت  الشركات،  لتلك  المتواضعة  والبدايات 
يلبي حاجة ملحة لدى  أو  أو خدمة) يحل مشكلة أساسية،  (منتج  إلى واقع  تحّولت 

كثير  بل وفي  للعمالء وتكسب رضاهم،   تّقدم قيمة حقيقية  أن  استطاعت  لذا  العمالء؛ 
ومجاًنا. كمسوقين،  أيًضا  تكسبهم  األحيان،  من 

إن تقد قيمة حقيقية للعميل،أحد أس النجا 
في ريادة األعمال. ورغم أن ذلك قد يبدو بديهًيا 
صل على املال من  ة لن  للبعض- ألنك ببسا
العميل إال إذا قدمت له خدمة أو منتًجا يرضيه- إال 
؛  وتفشل ة فشلت  أن الكثير من الشركات الناش
هميتها، ولكنها لم تقدم  منت ب جلريها وراء أفكار 

أي قيمة تذكر للعميل.
لرائد  راقت  قد  تكون  ا  ر الفكرة  أن  عنى؛ 
إلى  ويلها  إلى  فسعوا  عمله،  وفريق  األعمال 
وجهدهم،  وقتهم،  من  عليها  صارف  واقع، 
لب  ومالهم، دون أن يكون لها قيمة حقيقية أو 

لدى العميل.
اخلاصة،  احلديثة  واملنهجيات  األساليب  ومع 
لها،  والتخطيط  ة  الناش الشركات  التي ختدم  أو 
أصبح باإلمكان االستفادة من بعض هذه الطر 
قبل  لب  وجود  من  والتحقق  األفكار،  الختبار 
البدء فعلًيا في بناء املنت أو اخلدمة. أقر مثال 
كنت من  ، والتي  على ذلك، شركة درو بوك
لية  نتا فيديو يوضح  اختبار مدى وجود الطلب ب

س  نها جاهزة، فيما لم يكن م عمل اخلدمة وك
سطر  بكتابة  حتى  بدأ  قد  وقتها  بوك  درو 
كنت درو بوك من  برمجي واحد فكيف إًذا 

اختبار الطلب؟.
لية عمل  ة، ساهم الفيديو في توضيح  بكل بسا
اخلدمة، والتي لم تكن جاهزة وقتها، فاعتقد من 
ملساهمتها  جاهزة؛  اخلدمة  أن  الفيديو  شاهد 
امللفات  نقل  وهي  لديهم؛  كبيرة  في حل مشكلة 
وختزينها؛ إذ سجل أكثر من  ألف مهتم بياناتهم 
فكانت  الفيديو؛  وذ بسيط وضع بجانب  عبر 
التمويل  على   » بوك »درو  حصول  النتيجة 
اللزم للبدء قبل كتابة سطر برمجي واحد. واألهم 
الفكرة،  على  العمل  في  بدأ  الفريق  أن  ذلك،  من 
الذي  احلل  على  هائل  لب  وجود  ملحظة  بعد 

اقترحوه.
إذا مااتفقنا على إمكانية اختبار الكثير من األفكار، 
باستخدام أساليب ذكية تقنية أو غير تقنية، فيجدر 
قد  يزة  ال هام: كيف أصل لفكرة  ر س بنا 

تقدم قيمة حقيقية للعميل ألقوم باختبارها؟.

ر ا األ

أثناء نقاشي مع الشبا الراغب في خو 
أن كثيًرا منهم  رحلة ريادة األعمال، الحظت 
يزة،  يواجهون صعوبات في الوصول ألفكار 
ة ناجحة مستقبًل  قد تكون نواة لشركات ناش
على  املقدرة  لديهم  لي  فبعضهم  ؛  ا ذن  ب
أحد  ا  ور الفر  واقتنا  األفكار  توليد 

املتعمقة غير  النظرة  ذلك  وراء  األسبا 
الناقدة للمشاكل من حولهم حيث ينظروا إليها 
تنتظر  فر  ال  روتينية  الغالب كمشاكل  في 
ويلها خلدمات أو منتجات مفيدة.  اقتناصها و
خر أجدهم يعانون في توليد الكثير  والبعض ا
ا وصلوا لفكرة أو فكرت  من األفكار فهم ر
مستمر  دوران  في  وأصبحوا  بها  سكوا  و
الصندو  داخل  عليهم  أغلق  نهم  وك حولها 

!(   
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فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را  األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 

را ا األ

فيسبوك،  جوجل،  مثل  عمالقة؛  عالمية  شركات  للوجود  ظهرت  للغاية،  بسيطة  بفكرة 
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د.عبدالرحمن بن أحمد حريري
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عامل را  ل   ر  ي  ا ا

ة،  من قراءاتي العديدة في موضوع االبتكار واألفكار ومتابعتي لقص النجا للعديد من الشركات الناش
وجدت أن هنالك شبه اتفا على أهمية توليد الكثير من األفكار. ملاذا؟

. في الغالب، ستكون نسبة كبيرة من هذه التجار  تا إلجراء العديد من التجار للنجا في ريادة األعمال، 
، سيزداد رصيد الفرد من اخلبرات  احلل اليريده العميل مثًل ومع استمرار إجراء هذه التجار ار فاشلة 

. ذن ا واملهارات واملعرفة والتي تساعده في الوصول للنجا ب
هذه التجار في الغالب ستكون على أفكار عديدة متتالية بحيث يختبر رائد األعمال فكرة ما ويتركها لفكرة 

أو ألسبا أخرى وهكذا أخرى إذا انعدم الطلب عليها 
باإلضافة ملاسبق، وجود عدة أفكار لدى رائد األعمال قبل البدء يساعده في إجراء بعض البحث والتحري 
، بينما، لو كان لدى رائد األعمال فكرة  في نظره احها أعلى  حول كل فكرة ومن ثم اختيار الفكرة التي نسبة 
واحدة، على األغلب أنه سيجري خلفها وقد يقع في غرامها ولو كانت - في األحيان - أغبى فكرة قد تسمع 
احه الكبير وبدأ أيًضا  عنها التفكير في األفكار يبعث النشاط واحلماسة في االنسان خصوًصا إذا ماختيل 
ن يقع رائد األعمال ضحية  . ولذلك، ال تستبعد ب يزاتها املذهلة مع بعض املقرب ر الفكرة ومناقشة  في 
هذا االحسا الزائف وغير املستمر، والذي ال ميكن أن يستمر إال إذا اختذ رائد األعمال اخلطوة التالية في 

ويل الفكرة لواقع

ر در األ

تابعة قص رواد األعمال والعديد من الشركات الناجحة حول العالم، ميكن 
الء للوصول ألفكارهم  لرائد األعمال أن يتعر أكثر على الطر التي اتبعها ه
قيقهم لنجاحات مبهرة. في كثير من  اإلبداعية املميزة والتي ساهمت في 
د  وأ أجمعها  أن  رأيت  ولذلك،   ، الطر هذه  في  تشابه  هنالك  األحيان، 
عنها بشكل مختصر وبسيط في كتيب استكشا األفكار وهو كتيب الكتروني 
ميل  ميله مباشرة من املوقع اخلا بالكتيب.   مجاني وميكن ملن يشاء 

لقه. الكتيب أكثر من  ألف مرة في عضون أقل من  أشهر على إ
يواجهها  التي  املشاكل  هي  األفكار  مصادر  أهم  أحد  املثال،  سبيل  على 
كنت من الوصول ملا هي عليه  الشخ نفسه. شركة  الشهيرة 
اليوم ألنها قامت ببناء منت يحل مشكلة واجهها فريق العمل نفسه قبل أن 
هم. وفي الغالب، العديد من املشاكل احلقيقية التي نواجهها  يواجهها عمل
، شركة  التي وصلت قيمتها  خرون أيًضا. في نف السيا ن يواجهها 
السوقية ملايزيد عن  بليون دوالر بدأت هي األخرى من مشكلة حقيقية كانت 
. فانتهى  فكرة أخرى ثر على أداء فريق العمل أثناء عمله على تطوير لعبة  ت
بهم احلال لترك مشروعهم أو فكرتهم األساسية وهي تطوير اللعبة والتركيز 
على األداة التي قاموا ببنائها حلل مشكلة التواصل فيما بينهم ألنها  قامت بحل 

مشكلة حقيقية. 

للمقابلت  ميكن  الذي  للدور  األفكار  مصادر  خلل  من  أشير   ، أيًض
تمل ومشاكلهم قبل  الشخصية أن تلعبه في التعر على العملء ا

ة. البدء في الشركة الناش
باإلضافة ملناقشة بعض املصادر التي ميكن من خللها الوصول ألفكار 
يزة، أقوم كذلك بالتطر للمشاكل التي تواجه العملء وكيف أنها في 
وأشارك  أناق  يقتنصها. أيًضا،  من  تنتظر  فر  األحيان  من  كثير 
إلى  باإلضافة  األعمال،  ريادة  في  للبدء  مهمة  أساسية  نصائح  عدة 
باعتها وتعليقها  والتي ميكن  املفيدة،  الهدايا اإلضافية  وجود بعض 
على احلائط لتساعد رائد األعمال بشكل مستمر في التفكير في املشاكل 
ة  ناش لشركة  نواة  تكون  قد  التي  األفكار  وتقييم  أكبر  بشكل  وفهمها 
على  معكم  والنقا  احلوار  ويسعدني  هذا   . ا ذن  ب ناجحة مستقبًل 

األفكار. استكشا هاشتا الكتيب على تويتر: 

ب ا   و ب إب ب ا ر    

ورا  ا  و و  ا   ب  ر  األ

و  ا ا  ام  ا ر    ا دو  ر  ا

ري  ر  ا  ر   يل  و  ل  ا  

ر  ل   ا  دوا ا ا ل ب و 

دو  ا  ا ا  ب  وا  ر  األ و  ل  وا

ي إ وا ل  ا
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وخصائ  وصفات  ات  توجد  هل 

، أمثال:  مشتركة ب رجال األعمال الناجح

املصري محمود العربي، والسعودي سليمان 

الراجحي، واإلماراتي ماجد الفطيم، ونظرائهم 

، وبيل جيت  باخلار أمثال: مارك زوكيربير

فهناك   - عجب  وال   - أجل   .. ؟ يرهما  وغ

الء؛ حيث البد  ك وه ات مشتركة ب أول

ات  الناجح،  األعمال  رائد  في  تتوافر  أن 

ات  البي اختل  رغم  معينة،  وخصائ 

والظرو واألزمنة.

املشروع  قوام  ن  ف تصورى،  وفي 

الصغيرعنصران: فكرة املشروع، والشخ 

فيمكن  الفكرة،  أما  الفكرة.  هذه  سينفذ  الذي 

اجلدوى  دراسة  خلل  من  إليها  نان  م اال

الذي  األعمال  رائد  عن  فماذا  االقتصادية، 

سيضطلع باملشروع، وما السمات التي ميكن 

أن يتحلى بها؟. 

ال توجهت به إلى أساتذة اجلامعات  هذا الس

الئقة  ائف  »و مشروع  ضمن  املصرية، 

وفي  الدولية.  العمل  ملنظمة  مصر«  لشبا 

أربعة دقائق فقط، وفي أسرع جلسة عصف 

أن  أبرزها  كان  مهارة،   45 اقترحوا  ذهني، 

ًرا،  يكون قائًدا، مبادًرا، مبدًعا، مخطًطا، مخا

ا، مثابًرا، واثًقا من نفسه، واعًيا لقيمة  ً حا

الوقت، ومدرًكا ألبعاد عمله. 

ســـــمــات 

األعامل رواد 

د. نبيل محمد شلبي

nabil@arenho.com

د. نبيل محمد شلبي

nabil@arenho.com
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الناجح  األعمال  ات رواد  أيضا  تشتمل 

على: 

ام ا

ل  التفا وشدة  باحليوية،  األعمال  رواد  يتميز 

واالنفتا على التغيير، كما يتمتعون بالسرعة 

واليقظة، وال مييلون إلى االنزواء. 

ام  ا

عادة ما يكون لرواد األعمال الناجح القدرة 

دهم  و العقبات.  وختطي  القرار،  اختاذ  على 

تفكيرهم، وفي  ريقة  أقوياء في  بشكل عام، 

خرين. أسلو تعاملهم مع ا

ا

ما  وعادًة  ولية،  باملس عال  ح  لديهم 

اجلهد،  أفضل  بذل  في  عارمة  رغبة  تتملكهم 

إلى  النظام، وامليل  إلى  دهم دوًما بحاجة  و

 . ضبط النف

رب ا 

ينبغي على رواد األعمال الناجح أن يتمتعوا 

مل اإلحباط والضغط العصبي،  بالقدرة على 

والتمتع بالنض النفسي للتعامل مع ما تفرضه 

عليهم الظرو من ضغوط.  

ا ا

هم أشخا عمليون، ومنطقيون، ومحددون، 

اتهم  ارتبا درجة  فا  ا إلى  ومييلون 

من  باحلر  يشعرون  ال  أنهم  كما  فية،  العا

النقد. 

ا ب

االستمرار  على  والقدرة  بالنف  الثقة  تعد 

األعمال  رواد  ب  شيوًعا  السمات  أكثر  من 

رضا  إلى  بحاجة  ليسوا  فهم   ، الناجح

ثرون سلًبا باألخطاء أو  خرين عنهم، وال يت ا

الزالت السابقة.

ا ر ع ا ا

االجتماعية،  تعاملتهم  في  بالدقة  يتميزون 

عتهم،  و ويعملون على حماية شخصيتهم 

متمتع بقدر كبير من البصيرة وشدة احلر 

ديد أعمال بعينها.  عند 

 ع

ويلة والكثير  عادة ما تكون هناك ساعات عمل 

ة في  من األسفار، خاصة كلما أخذت املنش

النمو، فلبد من قدرتهم على التحمل واحلفا 

على اليقظة والتركيز في أنشطتهم اليومية. 

ا

 ،» ش كل  »معرفة  بالضرورة  عليهم  لي 

فكثير من رواد األعمال الناجح مييلون إلى 

والثقة في »شعورهم  االعتماد على حدسهم، 

الداخلي« عند اختاذ القرارات. 

ي ا

قيق الكثير بتمك  نه ميكن  عليهم االعترا ب

خرين من العمل، ولي بالتحكم فيهم.  ا

ري ل   ا

ب  التي  تلك  تشبه  علقة  صيل  ت من  فبداًل 

، يقوم رواد األعمال  ف الكبير والطفل مع املو

الند«؛ ما يعزز  »الند-  ببناء علقة  الناجحون 

اسك الفريق.  من 

ا

خرين« من  القدرة على »وضع نفسك مكان ا

 ، الناجح األعمال  لرواد  األساسية  السمات 

وبدون  الثقة،  بناء  ف ال ميكنك  التعا فبدون 

الثقة لن تتمكن من احلصول على أفضل جهد 

فوك.  ميكن أن يبذله مو

ب ا

املشاعر  إثارة  على  أقدر  »كاريزما«  أصحا 

فيزهم للعمل.  فيهم و القوية في نفو مو

ي ر ا

بالنسبة  واحللم  البداية  نقطة  ية  الر ثل 

الناجح،  األعمال  رائد  لدى  اجلديد.  للمشروع 

املدى  على  قيقه  إلى  يسعى  الذي  احللم 

تدفع  التي  الدافعة  القوة  ثابة  وهو  الطويل، 

. املشروع إلى النجا

در ا

موضع  ووضعها  األهدا  بصياغة  يبادرون 

األحدا  على  ويسيطرون  بكفاءة،  التنفيذ 

حل  في  والبديهة  احلد  على  ويعتمدون 

املشكلت.

ي ا

عملية  في  األهمية  بال  دوًرا  البديهة  تلعب 

صناعة القرار؛ حيث ال يتم اختاذ القرارات بناء 

على احلقائق أو املعلومات فقط، بل بناًء على 

خبرة رائد األعمال أحياًنا ، ومشاعره اللحظية.

ا 

في صياغة  الشخصية  الرغبة  أن  الثابت  من 

ازها من أهم  أهدا الفرد والسعي احلثيث إل

األعمال  رواد  من  الكثير  لدى  ركة  ا القوى 

. الناجح

ل ا 

كانوا  تنفيذية  ائف  و تركوا  كثيرون  هناك 

ناجح فيها؛ لرغبتهم الشديدة في أن يكون 

ساء  ر يكونوا  وأن   ، اخلا عملهم  لهم 

األعمال  رائد  أن  يعني  ال  وذلك  أنفسهم. 

املهنية  واخلبرات  الكفاءات  يحرم منظمته من 

املتميزة. 

ر ل ا

الناجح  األعمال  رواد  أن  الشائع  أن  رغم 

املجهول،  دي  و ر  املخا بتحمل  مغرمون 

رة  نهم في احلقيقة ال يتحملون سوى املخا ف

ر  خرين مرتفع املخا سوبة، فما يبدو ل ا

من الناحية االستثمارية، قد يكون أقل البدائل 

رة من وجهة نظر رائد  املتاحة من حيث املخا

األعمال نفسه.

و ا

األعمال  رائد  ب  بوضو  مييز  العامل  هذا 

األعمال  رائد  ب  وكذلك  التنفيذي،  واملدير 

اًحا، فالناجح شخ عملي  الناجح واألقل 

ال  وبالتالي  سلوكياته؛  ولية  مس يتحمل 

ة  رو البي احه أو فشله على  يلقي عبء 

اخلارجية. 

يزه  ومن يرغب في التعر على السمات التي 

اختبار  خلو  أدعوه  محتمل،  أعمال  كرائد 

نشره  ت  وأ صممته،  الذي  السمات  ديد 

- . مصر  برينور  موقع  على 

ااًل   ؛ حيث ميكنه اإلجابة على خمس س

اته القوية  »أونلين«؛ لهتعر بنفسه على 

ديد املهارات الشخصية  والضعيفة؛ ومن ثم 

املطلو تطويرها لبناء مشروع ناجح.
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الصناديق  ومهمة  ودور  بيعة  ختتلف 
التجارية  البنوك  في  نظيرتها  عن  االجتماعية، 
األهدا  في  ختتلف  كما  واالستثمارية، 
سسية، وكذلك في الغايات من تقد احلزم  امل
الصناديق  من  واملقدمة  امليسرة،  التمويلية 
البنوك  من  املقدمة  تلك  عن  االجتماعية 
بيعة  التجارية أو االستثمارية؛ وذلك الختل 
من  املستهدفة  واملشروعات  واألنشطة  ات  الف
غرا  الصناديق االجتماعية في املقام االول ل
االجتماعية، عن البنوك التي تستهد في املقام 

األول األغرا االقتصادية واالستثمارية.
تطالب  دعوات  تصدر  خر،  وا احل  وب 
ول  التي  باملساواة في املعاملة ب األنشطة 
املمولة  وتلك   ، االجتماعية  الصناديق  من 
امليزات  كل  أو  بعض  إلغاء  بهد  البنوك؛  من 
املمنوحة لبعض األنشطة املمولة من الصناديق 
ميزة  املثال:  سبيل  على  ومنها  االجتماعية، 
من  األولى  للفترات  املمنوحة  الضريبي  اإلعفاء 
التنفيذ  املشروع للتدريب والتجريب والتدر في 
الفائدة  سعر  وميزة   ، األنفا والتقاط  واإلنتا 
بهد  البنوك؛  من  املقدم  السعر  عن  املخفض 
غير  ات  للف للتمويل  الوصول  وتيسير  تشجيع 
القادرة على التعامل مع البنوك، وميزة تبسيط 
الشروط والضمانات للحصول على التمويل وعدم 
أو  الشيكات  من  التقليدية  بالضمانات  االلتزام 
كما هو  املرتبات أو غيرها، والتي تطلبها البنوك 
، أو ميزة القرو احلسنة بدون فائدة  في مصر
لتنمية املشروعات  أو  العقارية  للتنمية  أو تكلفة 
اململكة  في  هو  كما  االقتصادية   ت  واملنش

بالعك  املطالبة  ،ولي  السعودية  العربية 
تصر  التي  التنموية  املشاريع  مساواة  من 
الصناديق  من  تصر  التي  بتلك  البنوك  من 
»املركز  نظمه  الذي  اللقاء  خرها  و االجتماعية، 
املصري لدراسات السياسات العامة« بالقاهرة 
خلل الشهر املاضي ، وحضره عدد من اخلبراء 
بتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وكان 
من نتائجه صدور توصيات مثل تشكيل »مجل 
ة قومية« لتنمية املشروعات الصغيرة  أعلى أو هي
إليها  واملتوسطة، باإلضافة إلى الدعوة املشار 
ن تطبيق مبدأ املساواة-  عاليه باملساواة، علًما ب
خاصة مع اختل مستويات التنمية- ال يحقق 

غالًبا العدالة االجتماعية املنشودة.
لبيان  األساسية؛  القواعد  بعض  وضع  وميكن 
االختلفات التي ميكن أن نتفق عليها مًعا ، وهي 
عند  مراعاتها  يرجى  نظر شخصية  ثل وجهة 
بيعة ودور املشروعات املمولة من  ديد وفهم 
املمولة  ونظيرتها  االجتماعية  الصناديق  أموال 

من البنوك:

ور 1 ا

وغايات  أهدا  ب  االختل  من  فقط  لي 
أيًضا  ولكن  والبنوك،  االجتماعية  الصناديق 
من  املمولة  املشروعات  ونوعية  بيعة  في 
ولي   ، التنمية لتحقيق  الصناديق 
قيق  ليات العمل و فقط من البلو والوصول إلى 

ازات  من االستثمار. اإل

ا 2

في  باالستثمار  اخلاصة  القوان  تبني  ميكن  ال 

ويل التنمية،  االئتمان التنموي واستخدامها في 
تنمية  كيفية  إلى  تشير  التوصيات  من  فالعديد 
وإتاحة وتشجيع االستثمار، ولي إتاحة التنمية 
املستدامة  التنمية  أهدا  أحد  وهو  للجميع، 

لفية الثالثة. ل

يل   ام وا  ا

هي  االجتماعية  الصناديق  مشروعات  كافة 
تنفذ  لكونها  رة؛  مخا ذات  تنموية  مشروعات 
ألول مرة أو مشروعات للخرو من دوائر الفقر 
دخل  توليد  بهد  الكفاية؛  حدود  إلى  والكفا 
من  عمل  فر  توفير  في  وللمساهمة  للمعيشة 
خلل مشروعات تنموية مدرة للدخل في املقام 
والتمويل  االئتمان  يكون  أن  يجب  والتي  األول 

امليسر من متطلبات تنميتها.

 ا ا

ات التي تستهدفها الصناديق،  عادة ما تكون الف
التمويل  إلى  والوصول  التعامل  على  قادرة  غير 
مباشرة من البنوك؛ لذا تقدم الصناديق حزمة من 
التسهيلت االئتمانية املباشرة ، سواء للجمعيات 
على  حصولهم  لتسهيل  ؛  األفراد  أو  البنوك  أو 
و األموال اللزمة لبدء مشروعاتهم التنموية  ر
لتوليد الدخل واملساهمة في القضاء على البطالة 

لية ورفع مستويات املعيشة. ا

دي  ا وع  ا   

ا

الدراسات  على  بناًء  املشروعات  البنوك  ول 
ثبات جدوى  بعد  التنفيذية  واخلطط  االقتصادية 

امع دي ا وع ا  

د: عزت ضياء الدين

78

ر وايا ن

81 - رواد األعامل - إبريل - 2016

ر وايا ن



والتدفقات  استمراره  وتوفر ضمانات  املشروع، 
االجتماعية  الصناديق  ول  فيما  النقدية، 
مبسطة  جدوى  دراسة  على  بناًء  املشروعات، 
ملنح االئتمان، وخلل تلك الفترة املمنوحة ميكن 
بدء وترسي النشاط، وتوفير بعض املدخرات، 
املشروع،  ال  لرأ نواة  أو  الشخصية  سواء 
والتي بعدها ميكن أن ميول املشروع من خلل 
لية التمويل بعد تلك الفترة من البنوك ، وميكنها 

أن تتحمل الضرائب.

ا  وع  ا   6

ا   ر  ا و 

امع  دي ا ا

عند  ريبية  رة  مخا أنشطة  بطبيعتها  تكون 
التنفيذ ألول مرة من صاحب املشروع. والهد 
هو  االجتماعية  الصناديق  من  ويلها  من 
فيز الشبا على املبادرة باختاذ قرار  تشجيع و

رة بالعمل احلر. املخا
نشطة  املقتر ل بالتصنيف  وميكن االسترشاد 
سواء املمولة من الصناديق االجتماعية أو من أية 
ويلية مختلفة،  سسات أو جهات ائتمانية أو  م

إلى ثلثة أنواع: 
1. األنشطة واملشروعات األساسية غير الهادفة 

. - للربح    
الربحية  غير  البادئة  واملشروعات  األنشطة   .2

- - الهوايات   ية   املو التجريبية
.      

الهادفة  االقتصادية  واملشروعات  األنشطة   .3
 - - ققة ا للربح

. 
اثل لتصنيف منظمات املجتمع  وهذا التصنيف 
تا  إذ  سسات؛  وامل اجلمعيات  مثل  املدني 
دخل؛  لتوفير  ويلي  ائتمان  إلى  األولى  ة  الف
تا  و  ، الكفا حد  إلى  الفقر  حد  من  للخرو 
التمويل  وحزم  ائتماني  ويل  إلى  الثانية  ة  الف
لتنمية  املالية   غير  اخلدمات  وحزم  امليسر 
األعمال؛ لتوفير دخل للخرو من حد الكفا إلى 

ة الثالثة إلى التمويل  تا الف حد الكفاية، فيما 
االعمال  تنمية  خدمات  وحزم  العادي  البنكي 
والتطوير،  التنافسية  والقدرة  االستمرار  لتحقيق 
املعيشة  مستويات  في  االختل  مراعاة  مع 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  ومستويات 
واألقاليم.  ق  املنا باختل  السائدة  ية  والبي
ت األولى والثانية بحيث  قيق التميز للف وميكن 
ال تتحملن أو تدفعان على أنشطتهما الضرائب، 
أنشطتها  كافة  على  الثالثة  ة  الف تتحمل  بينما 
أو  اإلنتاجية  بطبيعتها  ضرائبها  بدفع  وتتميز 

التجارية لتحقيق التنمية املنشودة.
وأوقع مثال لبيان الفار ب التنمية واالستثمار، 
هو حصول الدكتور محمد يون وبنك جرام 
في  ولي  للسلم نوبل  جائزة  على  مناصفة 
»التنمية«  مبدأ  لتبنيهما  2006؛  عام  االقتصاد 
يهتم  بينما  املجتمع،  من   80% يهم  والذي 
ومبدأ  املجتمع،  من   20% بنسبة  االستثمار 
األربعة  املجاالت  في  أواًل«  للفقراء  »االئتمان 
واملسكن  والصحة  التعليم  وهي:   الرئيسة 
واملشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومبدأ 
» تدر توفير رأ املال« للمشروعات على ثل 
مراحل؛ األولى: توفير وتيسير االئتمان للخرو 
توفير  والثانية:   ، الكفا حد  إلى  الفقر  حد  من 
وتيسير التمويل االئتماني للخرو من حد الكفا 
إلى حد الكفاية، والثالثة: توفير وتيسير التمويل 
حد  إلى  الكفاية  حد  من  للخرو  االستثماري 
الرفاهة في املعيشة، وهو ما يعر باالستثمار.

ل    ر و  

ا و

األو

أن التنمية حق من احلقو اإلنسانية األساسية 
فكيف  الدولية،  والقوان  باملواثيق  املكفولة 
ة األولى من ذلك احلق  نع الف لنا أن نطالب 
ة الثالثة، بداًل من أن  عاملته مثل الف ونطالب 
ميزات تساعدهم  ة الثانية  نطالب بتمتع الف

التنمية  لتحقيق  الثالثة  ة  للف الوصول  على 
املستدامة.

ا

سسات التنموية هو نشر  دور احلكومات وامل
التنمية  قيق مبدأ  وتشجيع وتعزيز تطبيق و

و فهمه  نستنبط  أن  يجب  ما  وهو  للجميع، 
احلقو  أحد  التنمية  لكون  تطبيقه  قيق  أو 
بتحقيق  التنمية  ارتباط  وجد  وقد  االساسية، 

السعادة ألفراد مجتمعاتهم.

ا

أن املساواة في التطبيق في هذه احلاالت ال 
قق التنمية والعدالة االجتماعية،  ختدم أو 
صغيرة  مشروعات  تنمية  هو  الهد  فهنا 
تنموية،  أهدا  ذات  الصغر  في  ومتناهية 
وهناك الهد هو تنمية مشروعات صغيرة 
ومتناهية في الصغر ذات أهدا استثمارية.
حالة  في  االجتماعية،  الصناديق  إن 
تهد  املشروعات،  تنمية  لية  تبنيها 
تلبية  تستهد  التي  األنشطة  تنمية  إلى 
قيق  في  لية واملساهمة  ا االحتياجات 
فراد  ل واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
وللمجتمعات،وتنمية األنشطة ذات األولوية 
املستويات  على  االقتصاد  دعائم  لبناء 

لية واإلقليمية والقومية. الثلثة: ا
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و أ مال
؛ ألنهم عودوا أنفسهم  الناجحون لم يولدوا ناجح إنهم يصبحون ناجح

على فعل األشياء التي ال يرغب الفاشلون في فعلها. فالناجحون اليحبون دائًما 
مايفعلونه لكنهم رغم ذلك يفعلونه؛ ولذلك هم ناجحون.وفي كل مرة ترى 

ا ما، التفعله أنت« . ً فيها شخًصا ناجًحا أكثر منك فاعلم أنه يفعل شي

و أ مال

لي ا توما 

، كسفينة بل دفة، كلهما سينتهي بهما املطا  »إنسان بل هد
للتحطم على أول صخرة  يقابلها«

»أستطيع أن أتقبل الفشل، لكن ال أستطيع أن أتقبل عدم 
اولة«  ا

دو و ماي 

يادية وال  أ
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