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16
ــى  ــة قصــوى عل ــة لاقتصــاد أولوي ــة إدمــاج المــرأة ضمــن المنظومــة الكلي ــت قضي احتل
السياســية  القيــادات  مســتوى  علــى  ذروتــه  ااهتمــام  هــذا  وبلــغ  اأصعــدة،  جميــع 
ــادة  ــاول "ملــف العــدد" مراحــل وتطــور ري ــة. فــي هــذا الســياق يتن والتشــريعية والتنفيذي

اأعمــال النســائية فــي المملكــة..

ملف العدد :

المحتويات

لـــــــة طــــا إ
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حاورنــا "منيــرة العميرينــي"؛ 
التــي اســتثمرت موهبتهــا 
المعــارض  تنظيــم  فــي 
فأسســت  والمؤتمــرات، 
مؤسســة »بارتــي سبيشــل« 
»بيبــي  بفريــق  وأتبعتهــا 
وفريــق  لأطفــال  بارتــي« 
القصيــم«   »مصــورات 
معــارض  »تنظيــم  وفريــق 

نســائية«. ومؤتمــرات 

هن و اأعمال :

26
إلــى  اأذكيــاء  ينظــر  ا 
المعلومــات الجديــدة كمحتوى، 
بــل يستفســرون عــن أهميتهــا، 
وعــن كيفيــة تطبيقهــا، فهــم 
نظريــة  يطبقــون  مــا  غالًبــا 
"التعلــم التوليــدي"، فيدفعهــم 
شــغفهم الدائــم لطــرح أســئلة 
تفســيرات  إيجــاد  نهائيــة؛  ا 
القضايــا.  مــن  للكثيــر  شــافية 
أربــع  البــاب  هــذا  فــي  نتنــاول 
ــاء.. ــرواد اأعمــال اأذكي ســمات ل

إبداع :
30

نلتقــي بـــ "هليــل الحربــي"  
الــذي طــوع خبرتــه كمدرب 
ــر فــي مجــال  ــب وخبي وكات
لمســاعدة  التســويق 
فــي  الســعودي  الشــباب 
خطواتهــم  أولــى  اتخــاذ 
نحو تـــأسيس مشــروعاتهم 
عبــر  وذلــك  الخاصــة؛ 
"فكــر  مبــادرة  تأســيس 

بمشــروعك".

رواد اأعمال :

22
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ــاب  ــهر؛ انتخ ــذا الش ــات ه ــم المتابع تض
رئيًســا  القاســمي  طــارق  الشــيخ 
اأعمــال،  لريــادة  العربــي  لاتحــاد 
فيمــا أطلــق اأميــر محمــد بــن فهــد 
جائــزة لمؤسســات العمــل الخيــري بـــ 
100 ألــف دوار، ونظــم معهــد ريــادة 

مشــروعك  تبــدأ  كيــف  بعنــوان  دورة 
الصغيــر لدعــم رواد اأعمــال. مــن ناحيــة 
أخــرى، وقعــت كل مــن غرفــة الشــرقية 
تفاهــم  مذكــرة  "قــادرون"  وشــبكة 
فــي  ودمجهــم  المعاقيــن  لدعــم 

العمــل. ســوق 

متابعات :

11
بعــد اإعــان عــن "رؤيــة 2030"، كشــف المســؤولون عــن مامــح 
بعنــوان  والتنميــة  ااقتصــادي  لإصــاح  عريضــة  خطــة 
"النهــوض باقتصــاد المملكــة وتحريرهــا مــن ااعتمــاد علــى 
النفــط"، تمثــل أسًســا رئيســة لانطــاق نحــو المســتقبل. حــول 
محــاور تلــك الخطــة، تكتــب لنــا الجوهــرة بنــت تركي العطيشــان.

أول الكام :

13
ــي أجراهــا العاهــل  ــة الت ــة والهيكلي ــرات الوزاري جــاءت التغيي
الحرميــن  خــادم  العزيــز؛  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الســعودي 
كانــت  متوقعــة!.  كانــت  وإن  للجميــع،  مفاجــأة  الشــريفين 
ــك  ــى تل ــرات عل ــة مؤش ــاك ثم ــن هن ــم تك ــه ل ــي أن ــأة، ف المفاج
التغييــرات. وعــن حركــة التغييــرات الوزاريــة، تكتــب لنــا اأميــرة 

صيتــة بنــت عبــد اه.

نعم و أكثر

12
تناولــت أســئلة القــراء نصائــح لتأســيس مشــروع حضانــة 
لأطفــال، والحصــول علــى حــق اامتيــاز التجــاري فــي مجــال 
بالغرفــة  ااشــتراك  شــروط  نبيــن  كمــا  الحاقــة،  محــات 

التجاريــة بالريــاض.   

بريد واستشارات :
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تكنولوجيا :
إذا كنــت قــد ســئمت مــن بــطء حاســوبك، أو تراكم 
عــدد الملفــات بشــكل يعكــس حالــة مــن الفوضــى 
ويصيبــك بالتوتــر واارتبــاك عنــد ممارســة أعمالــك 
حاســوبك،  إعــادة هيكلــة  7 خطــوات  فإليــك   ،

وممارســة أعمالــك بشــكل أســرع..

تسويق ومبيعات :

احتــرس مــن خرافــات التســويق  
يزعمــون  مــن  ينشــرها  التــي 
هــذا  فــي  خبــراء  أنهــم 
يفهمــون  ا  والذيــن  المجــال، 
عــن  الحقائــق  أبســط  حتــى 
ــك 8  ــك نقــدم ل التســويق؛ لذل
حقائــق فــي عالــم التســويق، 
ــام  ــى إتم ــا إل ــؤدي تطبيقه ي
الصفقــات والمعامــات بشــكل 
غيــر  أربــاح  وتحقيــق  جيــد، 

بمؤسســتك..  متوقعــة 

ــرة،  ــركة صغي ــب ش ــب كل صاح يراق
جميــع  فــي  شــركته  نفقــات 
ــياء  ــاك أش ــك هن ــع ذل ــات، وم اأوق
لظاهــر  عنهــا  التغاضــي  يتــم 
بعــض  نســرد  وهنــا  بســاطتها. 
النفقــات التــي تبــدو فــي بدايــة 
المشــروع "خفيــة"، إا أنهــا تتراكــم 
خســائر  شــركتك  لُتكبــد  تدريجًيــا 
متوقعــة! وغيــر  فادحــة  ماليــة 

تخطيط وإدارة :

امتياز تجاري :
قــد يجــد رواد اأعمــال أنفســهم غارقيــن فــي 
عــدد هائــل مــن مشــروعات الفرنشــايز المتوفــرة 
أمــًرا  عديــدة  خيــارات  توافــر  يعــد  وا  اليــوم. 
ســهًا، خاصــة عندمــا يتعلــق اأمــر باتخــاذ القــرار 
المناســب لشــراء الفرنشــايز؛ لــذا نجيــب هنــا علــى 
أهــم تســاؤل: وهــو مــاذا يتوقــع العميــل مــن 

صاحــب الفرنشــايز؟

التواصل ااجتماعي:
ــة  ــات عقلي ــكل اقتباس ــى ش ــح عل ــم  10 نصائ ــك أه إلي
لنجــاح عمليــة التســويق الشــبكي. فــإذا مــا تمكنــت مــن 
تطبيقهــا بشــكل دقيــق، فحتًمــا ســتلحظ حجــم اإنجــاز 
الــذي تحققــه مــن خــال زيــادة المبيعــات؛ وبالتالــي 

ــاح، عــاوة علــى توســيع قاعــدة عمائــك. اأرب

ابدأ :

نقدم إليك في هذا الباب:
8 نصائح ذهبية تضمن نجاح مشروعك. 

3 عوامــل تضعهــا فــي الحســبان قبــل 
اختيــار مقــر شــركتك.

3 أســباب تكشــف عــن حاجتــك لمزيــد 
الموظفيــن. مــن 

10 أسرار للقادة العظماء.

40

تمويل :

ــاء  ــك بن ــة، علي ــك التجاري ــمعة عامت ــين س لتحس
عاقــات قويــة وتبــادل اأفــكار مــع اآخريــن. وهنــا 
نتعــرف علــى الحيــل الخمســة لتعزيــز عامتــك 
ــر"،  ــد إن" و"تويت ــي "لينك ــى موقع ــة عل التجاري
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Mzoon operates nationwide across the UAE with capability to undertake sophisticated design and 

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

mosques and luxury villas in various parts of UAE. 
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بعد اإعان عن »رؤية 2030«، كشف امسؤولون عن مامح خطة عريضة لإصاح ااقتصادي والتنمية بعنوان »النهوض باقتصاد 
امملكة وحريرها من ااعتماد على النفط«، مثل أسًسا رئيسة لانطاق حو امستقبل.

تعتمد اخطة على عدة أمور، في مقدمتها التحرر من النفط الذي تتراجع أسعاره بن احن واآخر؛ وذلك بالسعي إلى زيادة اإيرادات 
غير النفطية من حو 43.5 مليار دوار إلى 267 مليار دوار سنوًيا، تشمل تنفيذ إصاحات اقتصادية هيكلية، ومشاريع استثمارية 
 جديدة، وخصيص مليارات الرياات للنهوض بالقطاعات ااقتصادية غير النفطية، مع زيادة حصة الصادرات غير النفطية من

16 % إلى 50 % من الناج احلي. 

وتتضمن اخطة، حويل صندوق ااستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي تبلغ أصوله  2.5 تريليون دوار؛ أي أضخم 
صندوق سيادي في العالم، يتوقع اخبراء أن يسيطر على ما يزيد عن 10 % من القدرة ااستثمارية في العالم، وتقدر متلكاته بأكثر 

من 3 % من اأصول العامية.
وتعتمد اخطة أيًضا، على طرح أقل من 5 % من أرامكو النفطية العماقة لاكتتاب العام في البورصة؛ إذ مثل أحد امفاتيح الرئيسة 

لرؤية 2030 -حسبما أشار اأمير محمد بن سلمان؛ ولي ولي العهد - مع استخدام عائدات الطرح في مويل الصندوق السيادي.
وطبًقا للخطة، سيتم تطبيق نظام »البطاقة اخضراء« خال خمس سنوات بهدف حسن مناخ ااستثمار؛ إذ يتيح للمسلمن والعرب 

العيش طويًا في امملكة؛ وذلك بهدف تقليص التحويات امالية إلى اخارج، وااحتفاظ بها ضمن الدورة ااقتصادية احلية.
كذلك، خطط امملكة لزيادة عدد امعتمرين من 8 ماين إلى ثاثن مليوًنا سنوًيا بحلول عام 2030، وإنشاء أكبر متحف إسامي في 
العالم بالرياض؛ إتاحة زيارته لغير امسلمن، مع فتح مجال السياحة أمام جميع اجنسيات، ما يتوافق مع قيم ومعتقدات الباد.

وتستهدف اخطة، زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وخفض نسبة البطالة من 11.6 % إلى 7 %، مع زيادة 
مساهمة القطاع اخاص في الناج احلي من 3.8 % إلى 5.7 %، عاوة على تطوير البنى التحتية في مكة، واستثمار اأراضي احيطة 

باحرم امكي.
وعلى صعيد الصناعة العسكرية، تعتزم امملكة إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية بنهاية العام امقبل، تؤول ملكيتها 
بالكامل للحكومة، يتم طرحها احًقا في السوق السعودية، اسيما وأن امملكة كانت رابع أكبر دولة في العالم من حيث اإنفاق 

العسكري في عام 2014 ، ثم جاءت في امرتبة الثالثة في 2015.
ولكي تكون خطة النهوض ااقتصادية جزًءا من مكونات الشخصية السعودية، قامت وزارة التعليم مراجعة 20 كتاًبا مدرسًيا جديًدا 
من الكتب التي تعزز »رؤية 2030«، يتم تطبيقها خال العام الدراسي القادم مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي العام وحفيظ 

القرآن الكرم، كما أقامت الوزارة فعاليات وورش عمل لرصد كيفية مساهمة كل كتاب في تعزيز »رؤية 2030«.
إَن النجاح امرتقب للرؤية، يعني مضاعفة الناج احلي اإجمالي بحلول عام 2030؛ وبالتالي زيادة دخل اأسرة السعودية بنسبة 
60 %،  والتخلص من كثيٍر من امشكات الهيكلية في اقتصاد امملكة، أبرزها معدل البطالة؛ حيث تستهدف اخطة توفير 6 ماين 

فرصة، بتركيزها على حث القطاع اخاص على إيجاد القيمة امضافة، وكذلك الوظائف.

الجوهرة بنت تري العطيشان

رؤية 2030..وأسس اانطاق

لـــــــة طــــا إ
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أعتزم إنشاء حضانة ومدرسة مهيدي لأطفال،فبم تنصحونني؟ 

أها بك أخي الكرم:
بالنسبة مشروع احضانة وامدرسة التمهيدي فهي من امشاريع اجيدة والتي تصنف 
من امشاريع ذات العائد اممتاز، ولكنها حتاج رعاية فائقة؛ أنك سوف تكون مؤمًنا 
علي صحة أطفال تتوقع منهم حدوث أشياء غريبة وعجيبة وغير متوقعة؛ لذا ابد من 
وجود أناس ذوي خبرة في هذا امجال، مع وضع نظام رقابة صارم على كافة أقسام 
الذي يقدم لهم وانتهاًء  النقل وااستقبال مروًرا بالطعام  احضانة، بداية من نظام 

بصاات األعاب، ونظم التعليم امختلفة التي ستقدم لهم .

أدرس حاليًا الحصول عى فرنشايز ي مجال محات الحاقة لعامة 
تجارية عامية؛ إذ لوحظ أن امجتمع بدأ يتجه إنشاء صالونات حاقة 

بعامات تجارية مسجلة وديكورات مبهرة، فا السبيل لذلك؟. 

لكنه  ذات عامة جارية، مشروًعا متاًزا،  يعد مشروع محات حاقة متخصصة 
يتطلب خبرة إدارية عالية، مكنك اكتسابها من أصحاب الفرنشايز الذين سيقدمون 
لك تدريًبا ونظاًما إدارًيا متميًزا في هذا امجال. وللحصول علي ماركة عامية في 
هذا امجال، ننصحك بزيارة امواقع اآتية، والتي تقدم كثيًرا من اماركات في مجال 

الفرنشايز:
/http://www.franchisedirect.com

http://www.franchise.org/franchise-opportunities
ومكنك أيًضا أن جد فرنشايز في مجال حضانات اأطفال، يجعلك متميًزا في هذا 

امجال عن منافسيك في السوق .

ما هي روط أو متطلبات ااشراك بالغرفة التجارية بالرياض ؟

1. أصل السجل التجاري ساري امفعول أو ترخيص ساري امفعول.
2. أصل إثبات الشخصية / امالك/ رئيس مجلس اإدارة / امدير العام / الوكيل 

الشرعي مع أصل الوكالة.
3. أصل عقد التأسيس للشركات مع الصورة للمطابقة ) للجدد فقط( .

للمكاتب  للمطابقة  الصورة  مع  امفعول  سارية  الهندسية  اللجنة  شهادة  أصل   .4
الهندسية فقط.

صورة من مطبوعات امنشأة الرمية.

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

بريد و استشارات
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التغييرات الوزارية..ورؤية

اأمرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

كانت التغييرات الوزارية والهيكلية التي أجراها العاهل السعودي املك سلمان بن عبد العزيز؛ خادم احرمن 
الشريفن مفاجأة للجميع، وإن كانت متوقعة!. كانت امفاجأة، في أنه لم تكن هناك مة مؤشرات على تلك 

التغييرات، وكانت متوقعة بعد إعان خطة امملكة » رؤية 2030« ؛ أن تنفيذها يتطلب استراتيجية مختلفة.
العليا، وإعادة هيكلة وزارات  إذ شملت عدًدا من امناصب  النطاق؛  التغييرات محدودة، بل واسعة  لم تكن 

وأجهزة ومؤسسات مختلفة، تتماشى مع الفكر اجديد.
واشك في أن أول التغييرات، كانت في وزارة البترول، اسيما وأن »رؤية 2030« تعتمد في اأساس على 
الطاقة  وزارة  هي  جديدة  وزارة  إنشاء  هو  أهمية،  وأكثرها  التعديات  أبرز  كان  لذا  النفطية؛  غير  اإيرادات 
والصناعة والثروة امعدنية، وإسنادها إلى خالد الفاح؛ رئيس مجلس إدارة أرامكو عماق النفط السعودي التي 

سيتم طرح جزء منها لاكتتاب العام.
وأن اخطة اقتصادية بامقام اأول، فكان طبيعًيا تغيير محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ليحل محله 
أحمد اخليفي ليتولى رسم السياسة النقدية للمملكة، خاصة وأنه كان يشغل منصب وكيل احافظ لأبحاث 
والشؤون الدولية، كما شغل منصب امدير التنفيذي مكتب امملكة لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن مدة 

عامن تقريًبا.
ومزيد من تنظيم دواب العمل، م إلغاء وزارة امياه والكهرباء، وإضافة امياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة 

وامياه والزراعة، مع نقل الكهرباء إلى وزارة الطاقة.
ويأتي التغيير اجوهري الرابع، بتغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة، ليصبح وزارة التجارة وااستثمار، مع 

تعين ماجد بن عبد اه القصبي وزيًرا لها.
ولعل البعض تساءل عن امغزى من تعين توفيق الربيعة - وزير التجارة اأسبق - وزيًرا للصحة؟ ويجيب عن 
ذلك، اجهود التي بذلها خال توليه وزارة التجارة؛ إذ ُاشتهر بلقب وزير الشعب طوال السنوات اخمس التي 
قضاها في ذلك امنصب، فكان صاحب رؤية التغيير والتطوير واإبداع، وكان يقف دائًما مع امستهلك ضد 

التجار، وكان مضرًبا للمثل في الدقة والتغيير، وهو امأمول منه في وزارة الصحة طبًقا لرؤية 2030.
تضمنت التغييرات املكية أيًضا، دمج وزارة العمل والشؤون ااجتماعية ضمن وزارة واحدة باسم وزارة العمل 

والتنمية ااجتماعية، مع إنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه ختص بكل ما يتعلق بأنشطة الترفيه.
باأمن  ينعم شعبها  وأن  العالم،  بلدان  مقدمة  في  امملكة  نرى  وأن  التغييرات مارها،  هذه  تؤتَي  أن  نأمل 

ااقتصادي وااجتماعي، حت قيادة خادم احرمن الشريفن.

2030
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خصص اأمير محمد بن فهد جوائز قيمتها 100 ألف دوار كدعم مؤسسات العمل اخيري حت إشراف 
امنظمة العربية للتنمية اإدارية وقال  الدكتور ناصر الهتان القحطاني؛ مدير عام امنظمة العربية للتنمية 
اإدارية إن اجائزة تأتي انطاًقا ما توليه مؤسسة اأمير محمد بن فهد للتنمية اإنسانية من أهمية لدور 
امؤسسات اخيرية في تنمية امجتمع، ومعاجة أهم امشكات التي تعوق النهوض بالعمل اخيري في العالم 
العربية  اجوائز  وإدارة واإشراف على  إنشاء  باع طويل في  للمنظمة  أن  الهتان  الدكتور  العربي وأضاف 

امتخصصة منذ عام 2001 حقيًقا أهداف امنظمة في دعم ثقافة اجودة وميز اأداء.
عاوة على مساهمتها في دعم اجائزة ما متلكه من قاعدة بيانات شاملة وكبيرة تساعد بشكل ملحوظ على 

التعريف باجائزة والترويج لها في أرجاء الوطن العربي.
و حددت أمانة اجائزة، معايير قياس اأداء وفق أحدث النماذج العامية، تشتمل على تسعة معايير رئيسة 
وهي القيادة، السياسة وااستراتيجية، اموارد البشرية، الشراكة واموارد، العمليات، نتائج امستفيدين، 
نتائج اموارد البشرية، نتائج امجتمع، نتائج اأداء الرئيس؛ حيث يتم احتساب نقاط التقييم من خال كل 
تقييم منفصل ما بن 100 إلى 150 درجة لكل تقييم ودعت اجمعيات واجهات الراغبة في امنافسة على 
هذه اجائزة زيارة موقع اجائزةwww.arado.org/charity لاطاع على امزيد من امعلومات والتسجيل 

للمنافسة على جوائزها القيمة.

زميله  اأمريكية، مع  إنديانا  برود بشمال غرب واية  إلى جامعة  امبتعث  القحطاني  السعودي حجاب  الطالب  فاز 
.”Rover Challenge“ اأمريكي، بجائزة “نيل أرمستروج” لتحدي تصميم امركبات الفضائية

، و قد صمم القحطاني الذي يدرس هندسة اإلكترونيات نظام اماحة العامي “GPS” للمركبة، ضمن فريق يضم 12 
طالًبا من اجامعة.

وأوضح القحطاني ” أن امسابقة ُنظمت في واية أاباما اأمريكية، وضمت مشاركن عن الكثير من اجامعات، معرًبا 
عن أمله في أن مّثل الوطن في مشاركات مقبلة.

وقعت غرفة الشرقية مثلة مذكرة تفاهم مع شبكة »قادرون« أصحاب اأعمال واإعاقة، لدعم توظيف ذوي اإعاقة وااحتياجات 
اخاصة لاندماج في سوق العمل.

وقع امذكرة عن غرفة الشرقية،  عبدالرحمن بن عبداه الوابل؛ اأمن العام ، وعن الشبكة خالد بن محمد سندي؛ امدير التنفيذي؛ حيث تهدف 
امذكرة إلى ااستفادة من أفضل اممارسات لتوظيف ذوي اإعاقة وتعزيز فرص التعاون ما يخدم أهداف الطرفن.

وقال الوابل :إن امذكرة تفتح مجاات واسعة للتعاون من خال اخطط التي سترسم لتنفيذ عدة أهداف، منها : توعية أصحاب اأعمال 
والشركات عن الفوائد امشتركة لدمج ذوي اإعاقة في سوق العمل من خال احاضرات التوعوية وااجتماعات واحمات التوعوية امشتركة.
وأشار الوابل إلى أن التعاون مع شبكة »قادرون« في خدمة هذه الفئة يفتح أبواًبا كثيرة لتقدم باقة كبيرة من اخدمات امتنوعة والتي 

يتخللها برامج تدريبية ولقاءات مختلفة مناقشة وبحث أهم التحديات التي حول دون استيعاب ذوي اإعاقة في سوق العمل.

اأمر محمد بن فهد يطلق جائزة مؤسسات العمل الخري بـ )100( ألف دوار

القحطاي يفوز بجائزة نيل أرمسرونج لتصميم امركبات 
الفضائية بأمريكا

مذكرة تفاهم ي غرفة الرقية وشبكة »قادرون« لدمج امعاقن ي 
سوق العمل

حجاب القحطاي

 اأمر محمد بن فهد
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جح فريق من طاب كلية الهندسة بجامعة املك خالد في تصميم وتصنيع مركبة تعمل بالطاقة الشمسية، م تدشينها 
كمشروع في معرض امشاريع ضمن فعاليات يوم امهندس الذي أقامته الكلية.

قام بتصميم وتصنيع امركبة كل من: فيصل الفيفي، وإبراهيم عسيري، وأحمد العمري، وعلي هزازي، حت إشراف كل 
من الدكتور محمد علي عبد الفتاح؛ رئيس قسم الهندسة الصناعية، والدكتور أشرف اشن من قسم الهندسة اميكانيكية.
 ،CATIA V5 صممت امركبة معايير اأرجنوميكية من خال التصميم اأمثل أبعاد امركبة الداخلية باستخدام برنامج الـ
كما تعمل امركبة بواسطة محرك كهربائي بقوة 3.7 حصان يتم تغذيته بالكهرباء امخزنة في ثاث بطاريات خزين تستمد 
الطاقة من خال ثاث ألواح شمسية فوق سقف امركبة؛ حيث م تصميم الهيكل اإنشائي للمركبة وتصنيعه بورش كلية 

الهندسة من الصاج اخفيف بحيث يتحمل 1000 كجم.
تسير امركبة بسرعة 20 كم في الساعة ومكنها السير ساعة وربع دون توقف بالطاقة الكهربائية امخزنة بالبطاريات، 

كما مكنها مواصلة شحنها للطاقة اثناء سيرها؛ ما يزيد فترة سيرها دون توقف خال النهار.
وتقدر الفترة الزمنية لشحن البطاريات عبر األواح الشمسية بحوالي ساعتن وتتسع امركبة لـ 6 أشخاص، واستغرقت 

مدة تصميمها وتصنيعها 8 أشهر.
العام اجامعي امقبل 1438/1437هـ  الثاني من امركبة في بداية  ويتوقع فريق اإشراف على امشروع تدشن اجيل 

للوصول إلى منتج أعلى كفاءة.

نظم معهد ريادة اأعمال الوطني »ريادة«، دورة بعنوان »كيف تبدأ مشروعك الصغير؟«، للمقبولن في برنامج توطن 
قطاع ااتصاات، وأوضح حمود الشهري؛ مسؤول الشؤون اإعامية بامعهد، أن الدورة عقدت في إطار برنامج 
»توطن ااتصاات« أنشطة بيع وصيانة اجواات؛ حيث يتم إحاق امقبولن بدورة مدتها خمسة أيام معدل أربع 
ساعات يومًيا، تقيم من خالها السمات الريادية وامساعدة في حديد فكرة امشروع، وإعداد دراسات اجدوى، 
ووضع خطة امشروع، وتزويد الريادي بامهارات الازمة لتأسيس امشروع وتشغيله، وتسهيل احصول على قرض 

ميسر، من قبل الشريك ااستراتيجي واممول الرئيس، البنك السعودي للتسليف واادخار. 
وأضاف أن السقف اأعلى للتمويل في هذا البرنامج يبلغ 200 ألف ريال، عاوة على منح من تنطبق عليه ضوابط 

صندوق تنمية اموارد البشرية، مكافأة شهرية مقدارها ثاثة آاف ريال مدة سنتن.

م انتخاب  الشيخ طارق بن فيصل القامي، رئيًسا لاحاد العربي لريادة اأعمال، ما له خبرات وعاقات واسعة وحضور 
فاعل في امشهد العام لريادة اأعمال، وأوضح القامي أن ااحاد يهدف إلى تنمية وتطوير مجال ريادة اأعمال، وحفيز 
الشباب على تبني فكر وثقافة العمل احر، وتشجيع روح امبادرة واإبداع واابتكار في اأعمال واأنشطة ااقتصادية، والعمل 
التالي من رواد اأعمال، وتوفير فرص التعاون بن امؤسسات  على تطوير برامج التعليم في الدول العربية إعداد اجيل 
والهيئات الداعمة لرعاية اأعمال في الوطن العربي، وتطوير برامجها وأنشطتها، واقتراح امبادرات اإبداعية لتحفيز بيئة 
اأعمال القائمة على التنافس والتطوير بن رواد اأعمال امبادرين، وأشار إلى أنه من بن اختصاصات ااحاد، تقدم الدعم 
وامساعدة أعضائه في مجاات تطوير برامج تنمية ريادة اأعمال، وإقامة عاقات وثيقة مع ااحادات والهيئات والصناديق 
العربية اأخرى، لتحقيق اأهداف التي يعمل ااحاد من أجلها، وإقامة عاقات تعاون مع الهيئات اأجنبية ذات العاقة مجال 
ااحاد ونشاطه، ووضع برامج التدريب والتأهيل في مجال ريادة اأعمال وقيادة الشركات وتنميتها لرفع كفاءة امهتمن 

وامعنين وامختصن في مجال ريادة اأعمال .

فريق بهندسة جامعة املك خالد يصنع مركبة تعمل بالطاقة الشمسية

معهد »ريادة« ينظم دورة حول امروعات الصغرة 

طارق القاسمي رئيًسا لاتحاد العري لريادة اأعال

طارق القاسمي
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ريادي مجتمع 

ملف العدد

16

السعوديةامرأة
طريقتشق

اأعالريادة

ضمن  المرأة  إدماج  قضية  احتلت 
لاقتصاد  الكلية  المنظومة 
على  قصوى  أولوية  السعودي 
ااهتمام  هذا  وبلغ  اأصعدة،  جميع 
القيادات  مستوى  على  ذروته 
والتنفيذية  والتشريعية  السياسية 
النشاط  في  المرأة  مشاركة  بوضع 
أولويات  سلم  على  ااقتصادي 
قصيرة  الوطنية  التنمية  خطط 
ااتجاه  المدى، ودعم هذا  وطويلة 
حزمة قرارات عضدت من وجود 
واسيما  مشاركتها،  وفّعلت  المرأة، 
النسائية. اأعمال  ريادة  مجال  في 

2030 رؤية
وتؤكد دراسات عديدة أجريت في هذا اإطار، أن حاجة امجتمع 
السعودي إلى رائدات اأعمال أكبر من حاجة امرأة نفسها إلى 
أن تكون رائدة أعمال؛ أي إن الظروف ااقتصادية وااجتماعية 
للمرأة السعودية تستوجب حفيز ريادة اأعمال النسائية ونشر 

ثقافة ااعتماد على الذات. 
في السطور التالية، نقف على أهم جوانب تطور امسيرة الريادية 

للمرأة السعودية..

البداية والتطور
وزوجة  كأم  منزلها؛  في  السعودية  للمرأة  الريادي  احس  ظهور  بدأ 
في  فانطلقت  وتعقل،  إدارته بحكمة  اإسامية،  تستطيع عبر نشأتها 
مجال العمل من معلمة، إلى  طبيبة، إلى موظفة، إلى عاملة، ثم مديرة 

شتى  إدارات الدولة، ونائبة وزير، وعضو مجلس الشورى،في 
ثم عضو 
في امجلس
البلدي، ثم 
اأمــــم
امتحدة؛

ُمحققة جاًحا هائًا، ومؤكدة  امناصب،  تلك  أثبتت جدارتها في  إذ  
قدرتها على التفوق على النماذج الريادية للسيدات حول العالم.

16

ريادي مجتمع 

ملف العدد
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طفرة ي اإحصاءات
خاًفا ما هو معروف عن عزوف امرأة السعودية عن امشاركة في سوق 
العمل، فإن السعوديات مثلن خمس القوى العاملة بامملكة؛ حيث يضم 

سوق العمل بامملكة خمسة ماين مواطن، منهم مليون امرأة.
أن  البريطانية،  تامز«  »فاينانشيال  جريدة  مؤخًرا  نشرته  تقرير  وأكد 
السعوديات اقتحمن أخيًرا أسواًقا لم يدخلنها من قبل؛ إذ أثبن جدارة 
من  العديد  على  الضوء  مسلطة  مسبوق،  غير  وجاًحا  متوقعة،  غير 
الرجال في مجالهن، من بن  تفوقن على  النجاح لسعوديات،  قصص 
تلك القصص شركة حصيل ديون في الرياض أسستها سيدة أعمال، ا 
يعمل فيها سوى سعوديات، ثم حولت هذه الشركة إلى شريك ذي أهمية 

أكبر وأهم البنوك بامملكة.
ووفًقا إحصائيات اأم امتحدة ومعهد »ماكنزي« العامي، فإن إجمالي 
القوى العاملة في السعودية حالًيا يبلغ 11 مليوًنا، من بينهم 6 ماين 
وافد من خارج امملكة، يعمل إلى جانبهم من السعودين  أربعة ماين 

رجل، ومليون امرأة، في مختلف امهن وامجاات والقطاعات.
وتصل نسبة البطالة بن السعوديات إلى 33 %، مقابل 6 % فقط للرجال، 
العالم؛ ما  العربي، ورما في  العالم  النسب في  أدنى  وهي واحدة من 
يعني أن امرأة السعودية ا يزال بوسعها أن تدخل الكثير من القطاعات، 

وتستفيد من الطفرة ااقتصادية غير النفطية التي تنتظرها امملكة.

مجاات جديدة
من امتوقع أن يفتح قرار قصر العمل على حاملي اجنسية السعودية في 
بيع وصيانة اجواات، آفاًقا جديدة لتوظيف امرأة السعودية وامتاكها 
أصحاب  القرار  يتيح  كما  ااتصاات،  قطاع  في  ضخمة  مشروعات 
اأعمال ااستفادة من قدرات امرأة العاملة من حيث اإنتاجية العالية، 

وااستدامة في العمل.
ويأتي ذلك في ظل دعم وزارة ااتصاات أصحاب اأعمال العاملن 
للعمل في  وامدربة  امؤهلة  النسائية  الكفاءات  القطاع؛ استقطاب  في 
القطاع  العاملة في  نشاطي بيع وصيانة اجواات، مع تأنيث احات 
وتهيئة بيئة عمل مائمة للنساء، عاوة على تذليل العقبات التي تواجههن 
في امتاك مشروعاتهن اخاصة في هذا اإطار؛ وذلك وفًقا لاشتراطات 
التي حددتها وزارة ااتصاات، وما ينسجم مع أهداف رؤية امملكة 
العمل من امرأة في سوق  أكدت على رفع نسبة مشاركة  التي   2030 

 22 % إلى 30 %.

السعوديات و »إنستجرام«
رائدات  من  جديد  جيل  مّو  امملكة  تشهد 
اأعمال السعوديات على منصة إنستجرام، 
تطبيق  إلى  منهن  كبير  عدد  وتوّجه 
إلى  »إنستجرام« للشروع في أعمال جارية 

جانب وظائفهن اليومية، متخطيات بذلك القيود الصارمة التي يفرضها 
عليهن امجتمع. وتشّكل هذه الفئة من النساء جزًءا معتبًرا، وهو ما ُيسّمى 
ااقتصاد غير الرمي للباد، وا يدخلن في تعداد الـ 48 % من نسبة 
مو اموظفات السعوديات التي بلغت 806 آاف بن عامي 2010 و2014.

ومكنت آاف السعوديات عبر »إنستجرام« من بيع منتجات فريدة من 
نوعها؛ مثل احرف اليدوية، والطعام، وامابس، ولكنهن يواجهن بعض 
التحديات؛ كمحاولة اموازنة بن امبيعات على »إنستجرام« ووظائفهن 
اليومية، باإضافة إلى اافتقار إلى تقنن هذا النوع من اأعمال عبر منح 

القائمن عليه رخصة عمل جارية.

سعودية  شركة  أول  الرياض-  في  وورك«  »جلو  شركة  وفرت  وقد 
متخصصة في ربط الباحثات عن عمل مع الوظائف امتاحة عن طريق 
اإنترنت- أكثر من 38 ألف وظيفة نسائية حتى اآن؛ ما يعكس أهمية 
استغال تلك الروح الريادية وتقدم تسهيات خاصة للنساء لتشجيعهن 
على افتتاح محال جارية بصورة رمية، خاصة في ظل وجود 11 مليون 
مستخدم على منصات التواصل ااجتماعي، وهو الرقم اأكبر في العالم. 
أن حو نصف مستخدمي  إندكس«  ويب  »جلوبال  لـ  إحصائية  وبّينت 
اإنترنت في امملكة ينشطون على موقع »إنستجرام«، مقارنة بـ 23 %، 

وهي النسبة السائدة حالًيا في الدول اأخرى.
إرشاد متخصصة  برامج  السعودية  احكومة   بإطاق  اخبراء  ويطالب 
منح النساء الثقة والشجاعة امطلوبة للتفرغ للعمل احر، نظًرا للمخاطرة 
منحهن  التي  الدائمة  وظائفهن  ترك  عند  النساء  تواجه  التي  الكبيرة 
بإشراف  وتعليمية  توعوية  حمات  نشر  مايتطلب  باأمان؛  الشعور 
حكومي، وبالتعاون مع القطاع اخاص إحداث التغييرات الضرورية في 

هذا الصدد.

»إنستجرام« 
منصة حيوية 
مروعات 
نسائية ناجحة 
تبحث عن 
التقنن

مشاركةزيادةتستهدف
امرأة ي سوق 

العمل إى 30 %

امرأة مثل ُخمس القوى 
العاملة بامملكة
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ماذج مضيئة

لبنى العليان:
ُتعد العليان من سيدات اأعمال اأكثر نفوًذا في الشرق 
اأوسط؛ إذ تدير شركة العليان للتمويل بامملكة، كما 
العليان  اخاص مجموعة  اأوسط  الشرق  ذراع  تدير 
التي تضم أكثر من 40 شركة في جميع أحاء امنطقة.

مجلس  في  منصب  تنتخب  امرأة  أول  العليان  كانت 
إدارة في امملكة، عندما انضمت إلى البنك السعودي 
تلقي  امرأة  أول  وأصبحت   ،2004 عام  في  الهولندي 
كلمة رئيسة في مؤمر سعودي كبير في العام نفسه. 
للمنتدى  التابع  الدولي  اأعمال  مجلس  عضو  وهي 
ااقتصادي العامي، كما أنها أيًضا عضو في مجلس 

أمناء جامعة املك عبد اه للعلوم والتكنولوجيا.

هدى الغصن: 
أرامكو  العماقة  النفط  شركة  مع  الغصن  عملت 
في  دورها  من  وكجزء   .1981 عام  منذ  السعودية 
أكبر شركة للنفط في العالم التي تنتج 12 
مليون برميل من النفط اخام يومًيا، فإنها 
تركز على التخطيط والتحليل ااستراتيجي 
القيادية  للقوى العاملة، وتنمية امهارات 
مجال  في  الغصن  وتعمل  اأداء.  وإدارة 
موظف.  ألف   66 من  أكثر  اأداء  إدارة 
حصلت على اماجستير في إدارة اأعمال 
 ، واشنطن  في  اأمريكية  اجامعة  من 
والبكالوريوس في اللغة اإجليزية من 

جامعة املك سعود. 

مروة عبيد:
اأعمال  الدكتورة مروة عبيد طريقها حو عالم  شقت 
ببيع بعض امشغوات اليدوية التي ابتكرتها سًرا قبل 
28 عاًما, في وقت كان محظوًرأ على فتاة من عائلة 

السن  تلك  في  وخاصة  بالتجارة،  العمل  مرموقة، 
الصغيرة. ورغم ما واجهها من قيود مجتمعية ، لكنها 
اإبداعية  لإدارة  »كمت«  شركة  تأسيس  في  جحت 
وااستشارات بجدة، بجانب تقلدها مناصب قيادية في 

شركات أخرى تعمل في امجال ذاته.

العليان 
والغصن 

والطويل 
وبخيت 
وعبيد 

وعطار.. 
ماذج 

مضيئة 
لسيدات 

اأعال

لبنى العليان

هدى الغصن

مروة عبيد
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خلود عبدالرحمن عطار:
صاحبة مجلة “ديزاين” التي وضعتها على طريق ريادة 
أبوابه، فقد بدأت مشروعها عندما  اأعمال من أوسع 
بلغت من العمر 24عاًما بتأسيس شركة ينضوي حت 
مظلتها امجلة اأولى في امملكة في مجال التصميم، 

وتطبع  2008م،  عام  اأول  عددها  صدر  والتي 
العربية واإجليزية، وتوزع داخل امملكة  باللغتن 
وخارجها لتكون بوتقة للمواهب الشابة في التصميم، 

وحمل هم امبدعن بامملكة.

أمرة الطويل:
في عام 2012 أسست أميرة الطويل- الناشطة في 

مجال حقوق امرأة والزوجة السابقة لأمير الوليد بن 
طال- شركة تام إنترتينمنت ،الشركة اإعامية 

تشجع  والتي  بالرياض،  مقرها  يقع  التي 
اأوسط،  الشرق  في  احلية  امواهب 

وخلق محتوى شيًقا للشباب العربي؛ 
شركات  أربع  الشركة  ُتدير  حيث 

تابعة لها.
وامؤسس  الرئيس  أيضا  وهي 
تسامي  مركز  امشارك 
للمبادرات ااجتماعية ، الذي 
يسهل امبادرات ااجتماعية 
العربي.  الشباب  مساعدة 
اأعمال  إدارة  درست 
هيفن  نيو  جامعة  في 

الوايات  كونيتيكت،  في 
امتحدة اأمريكية .

وئام بخيت:
من  الدولية  اأعمال  إدارة  ماجستير  على  حصلت 
جامعة جاسكو كاليدونيان/ بريطانيا؛ وهي صاحبة 
ماركتي وئامز )ماركة أزياء(، ومقرها بريطانيا، و)وايز 
جونيور(؛ وهو برنامج أطفال يعمل كمنهج حياة للطفل، 
يشمل كافة اجوانب امتعلقة ببناء الشخصية السليمة 
في أطر دينية وتربوية وُخُلقية، مع التركيز على القيم 
و الوعي امستدام. وحث مناهج وايز جونيور- والتي 
 ٣ من  العمرية  الشريحة  تغطي 
اأطفال   – سنة   ١٨ إلى 
على أن يكونوا حكماء 
اأولى  بالدرجة 

مقارنة بغيرهم.

خلود العطار

وئام بخيت

أمرة الطويل



بعد  القياسية،  اأرقام  الثامنة جميع  اأعمال في نسخته  رواد  ضرب ملتقى 
أن جذب أكثر من 25 ألف زائر، وانتزع تفاعل 15 جهة حكومية ورمية على 
السمو  والفعاليات برعاية صاحب  للمنتديات  أيامه اخمس مركز جدة  مدار 
املكي اأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم احرمن الشريفن أمير منطقة مكة 

امكرمة.
 أطلق املتقى مبادرة توظيف 10 آاف شاب، وكافأ أفضل العارضن بنقط 
بيع مجانية في أكثر مراكز التسوق رواًجا بالعروس، محقًقا صفقات جاوزت 
20 مليون ريال، وشراكات وتكتات ناجحة بن الكثير من امنشآت الصغيرة 

امشاريع  إطاق  سعودية  سنوية  منصة  كأكبر  مكانته  وعزز  والناشئة، 
وامبادرات الشبابية امبتكرة.

استعرض امهندس مازن الداؤود؛ مدير هيئة امنشآت الصغيرة وامتوسطة 

10 آاف فرصة عمل 

وأول سجل تجاري 
للمكفوفن ي 

ملتقى رواد اأعال 
كتب - أحمد العامودي
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10 آاف فرصة
وطرح زياد بن بسام البسام؛ نائب رئيس غرفة جدة مبادرة توظيف 10 آاف 
شاب، يقوم بتنفيذها مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة امكرمة، تتمثل 
في تبني إنشاء 10 آاف نقطة بيع )أكشاك( في أسواق جدة ومكة ومحافظات 

امنطقة.
وأضاف البسام أن غرفة جدة كانت أول من أطلق مركًزا للمنشآت الصغيرة 
الباحثن عن  والناشئة ينظم أكثر 130 فعالية سنوًيا، ويقدم العون للشباب 

دخول قطاع اأعمال.
أول تاجر كفيف

خطفت مبادرة »أول سجل جاري بلغة برايل« اأنظار من بن فعاليات امعرض؛ 
حيث سلم الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة السجل اأول من 

نوعه إلى محمد توفيق بلو؛ امدير العام السابق جمعية إبصار اخيرية.
وكشف محمد صويلح؛ رئيس جنة شباب اأعمال بغرفة جدة، عن تأمن مكتب 
في شارع التحلية بجدة بأثاث كامل من أحد شركات شباب اأعمال لصاحب 
أول سجل جاري من امكفوفن ليمارس نشاطه منه، مؤكًدا حرص اللجنة على 

دعم كافة اأنشطة لشباب اأعمال؛ ليساهموا في تنمية ااقتصاد والوطني.
عن  عبارة  جائزتن  اأحمر  البحر  أسواق  قدمت شركة  نفسه..  اإطار  وفي 
نقطتي بيع مدفوعة التكاليف )كشك( في »رد سي مول« الذي يعد أكثر اأسواق 
معمول  بيبي  مشروعي  على  ااختيار  ووقع  ااحمر،  البحر  بشاطئ  رواجً 

واكسسوارات وكامي.
 وقال محمد علوي؛ الرئيس التنفيذي لشركة اسواق البحر ااحمر احدودة 
امالكة مركز »رد سي مول«: نعمل على دعم رواد اأعمال منذ افتتاح امركز 

 ، اأعمال  لشباب  تقدم  التي  التسهيات  أبرز  والصناعة،  التجارة  بوزارة 
توثيق  في  اأولى  للمرة  املتقى  يشهدها  التي  اخليجية  امشاركة  وساهمت 
عاقة رواد اأعمال في اإمارات العربية امتحدة وقطر مع نظرائهم بالسعودية؛ 
حيث شارك وفد مثل غرفة دبي، وآخر مثل غرفة الدوحة بفاعلية ااجتماعات 
مع مسؤولي غرفة جدة بهدف تعزيز التعاون امشترك في مجال امشروعات 

الصغيرة وامتوسطة.
الفترة  جدة، ستشهد  لغرفة  العام  اأمن  مندورة؛  بن حسن  لعدنان  ووفقً 
من  والكثير  اخليج،  دول  في  اأعمال  شباب  بن  التعاون  من  مزيًدا  امقبلة 

التكتات والتحالفات الناجحة.

وننشارك في الفعاليات وامناسبات التي من شأنها دعم هذه الفئة ما لهم 
من اهمية في تعزيز ااقتصاد الوطني، وساهمنا في مو العديد من الشركات 
في  اأعمال  ريادة  لدعم  قدما  ماضون  السعودي وحن  السوق  في  الناشئة 

السعودية واجائزتان خير دليل على ذلك.
وقال فائز احربي عضو غرفة جدة: إن امعرض بات منصة رئيسة إطاق 
الشركات  بن  وشراكات  حالفات  في  والدخول  وامشاريع،  امبادرات 
وامؤسسات الصغيرة لتكوين كيانات كبيرة ، وكذلك تبني الشركات الكبيرة 

لرواد اأعمال وأصحاب امشاريع الصغيرة.
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2013 مبادرة  » فكر بمشروعك »  أطلق في عام 
عالم  في  اأولى  خطواتهم  في  الشباب  لمساعدة 

اكتسبها  التي  وقدراته  خبراته  مسخًرا   ، اأعمال 
ومدير  التسويق،  مجال  في  وخبير  وكاتب  كمدرب 

المعلومات  لتقنية  التصميم  أصداء  لمجموعة  تنفيذي 
الدورات.. العام على موقع شبكة  ،والمشرف 

تلك  على  الضوء  لتسليط  الحربي  هليل  التقينا  لهذا  
المتعلقة  الموضوعات  في  رأيه  ومعرفة   ، المبادرة 

الناشئة.. بالمشاريع 

امنتج الجيد يعني نجاح امروع..
واإبداع يكمن ي الذكاء التسويقي 

حاوره / حسن الناظر

ناجحة انطاقة 

رواد اأعـمال
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هليل الحري .. 
مؤسس مبادرة » فكر مروعك«:



كيف جاءت الفكرة ؟ 	 
نبعت من واقع جربتي واّطاعي في مجال امشاريع التجارية ، فقد استنتجت أن أغلب 
امشاكل التي تواجه الشباب في اأعمال تنحصر في قلة اخبرة وافتقاد العامل احفز. 
وكانت اأسئلة التي تشغلني: من أين يأتون باخبرة؟ وأين امستشار أو امرجع الذي 
يستقون منه تلك امعلومات؟، وما احفز امناسب خوض غمار مجال اأعمال؟ . 
من هذا امنطق أردت أن أساهم وأغطي ولو جزًءا بسيًطا من هذه الفجوة ، دون أن 
أحِمل اجهات احكومية كل شئ؛ إذ يجب أن يكون لكل منا دور، وأن نساهم -ما 

متلكه من معلومات وخبرات وجارب- بشكل إيجابي جاه مجتمعاتنا.

و ما مدى الحاجة إلى تلك المبادرة ؟	 
ااقتصادات  في  الصغيرة  امشاريع  ومكانة  دور  يظهر   ، البطالة  تزايد  في ظل 
احديثة ، ليس فقط  في حل امشاكل امالية الفردية وااجتماعية بخلق فرص 
وظيفية، بل أيًضا بدعم قوة ومتانة ااقتصاد الوطني. من هذا امنطلق، أصبحت 
وليس  أفراد  يديرها  جارية،  خاصة  وأعمال  مشروعات  لقيام  ماسة  احاجة 

مؤسسات حكومية أو خيرية .

ــتــي تــقــدمــهــا أصـــحـــاب الــمــشــاريــع 	  مـــا الــخــدمــات ال
الناشئة ؟

هناك خدمات مباشرة، وأخرى غير مباشرة ، مثل النصائح والتوجيه وتعليم 
الشباب كيفية بناء خطط العمل، وكتابة دراسات اجدوى وغيرها، لكن حرص 
احكمة  تأصيل  في  لرغبتنا  تعليمًيا؛  منه  أكثر  توجيهًيا  دورنا  يكون  أن  على 
امشهورة: »ا تعطني مكة كل يوم ، بل علمني كيف اصطادها« ، أما اإضافة 
القادمة التي سنقدمها، فهي حليل السوق وتقدم تقارير بامشكات امتوقعة 
عبر  وعرضها  امجال،  في  وأكادمين  بخبراء  بااستعانة  حلها،  وطريقة 

منافذنا على اإنترنت.  

لم التركيز على التسويق؟	 
أنه عقبة حتى على الشركات وامشروعات الكبيرة؛ فما بالك بامشاريع 
الناشئة. ووجدنا أن أغلب مشاكل هذه امشاريع، تسويقية بالدرجة 

اأولى.

 إًذا، كيف نبدع بالتسويق؟	 
من السهل جًدا تعلم التسويق، لكن حتى نبدع في هذا امجال، فيجب 
أن نفهم السوق بعمق، مع توافر الذكاء التسويقي. ودائًما ما أشبه 
التسويق ببناء اأبراج ، فقد تتشابه في اأساسات، لكن ختلف من 
حيث الشكل اخارجي. يجب أوًا أن نتعلم ونبدأ من حيث انتهى 
وأرى  العجلة.  صناعة  نعيد  وأا  التسويق،   مجال  في  اآخرون 
ومتابعة  التسويقية،  للمشاكل  احل  هي  التدريبية  الدورات  أن 

اممارسات.

من أين نبدأ إًذا مجال التسويق؟
نبدأ أوًا من امنتج، فهناك مقولة مفادها: » امنتج اجيد يبيع 
نفسه«. لن أبالغ كثيًرا ، بل إن امنتج اجيد يسهم بنحو %60 من 
التسويق؛ لذا فإن امنتج اجيد يعني جاح امشروع حتى وإن 

كانت هناك أخطاء تسويقية مكن تافيها.

الجديد ي مبادرتنا
تحليل السوق وتقديم
 تقارير بامشكات امتوقعة
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ما شروط اانضمام للمبادرة ؟	 
اجدية والطموح وتوافر صفات رجل اأعمال.  

تحويل » الفكرة » لمشروع ناجح  يبدو صعًبا.. 	 
فكيف يتغلب الشباب على هذا ؟

التجارية،  امشاريع  بن  كبير  فارق  هناك  ليس  أنه  نعرف  أن  ابد 
أحياًنا  لكن خوفنا  وغيره،   كالسفر  في حياتنا  اأخرى  وامشاريع 
يجعل اموضوع أكبر؛ لذا  يحتاج أي مشروع إلى فكرة وخطيط ، ثم 
التنفيذ ، إا أن امشكلة تكمن في وقوع بعض الشباب في أحد أمرين؛ 

إما خطيط با تنفيذ، أو تنفيذ با خطيط. 
 ولكي يتغلب الشباب على تلك العقبة، فعليهم أوًا التعلم والتدريب 

على التخطيط ،ثم كيفية التنفيذ.

هذا 	  تحويل  يمكن  كيف   .. بمشروعك«  »فكر 
الشعار لواقع ؟

هذا بالفعل ما نسعى إليه؛ حيث تتضمن أهدافنا إشراك كل من يرغب 
في تقدم اخدمة للمجتمع، بهذا امجال وحويل رجل اأعمال الناجح 
إلى جهة تدريبية للشباب؛ وذلك عن طريق امازمة أثناء العمل أو ما 

يسمى بالتطبيق اميداني.

اأول 	  حــلــمــه  يـــــزال  ا  ــعـــودي  الـــسـ الـــشـــبـــاب 
الوظيفة والراتب اأكبر .. ماتعليقك ؟ 

الشباب السعودي مر بعدة مراحل ؛ اأولى احلم بالوظيفة احكومية 
بغض النظر عن امرتب. وطبًعا، عملت احكومة على تشجيع الدخول 
في الوظائف بالقطاع اخاص، و مرور الزمن استطاعت تغيير فكر كثير 
من الشباب امقبل على الوظيفة في القطاع اخاص كوظيفة استقرار 
وليس عبور ، أما اآن فالعمل مكثف على حول الشباب من الطموح 
ولكن تكمن امشكلة  التجارية،  وإدارة امشاريع  إلى ملك  الوظيفي 
في أن التجربة السابقة مشابهة للتجربة احالية في فروعها ومختلفة 
اختاًفا كبيًرا في اجذور. وأعتقد أنه إذا لم يكن هناك تهيئة للشباب 
على العمل كصاحب مشروع ورائد أعمال فسوف يواجه الشباب كثير 
من العقبات، أما بالنسبة مدى التغير فناحظ حرًكا كبيًرا وواضًحا 

في امشاريع امنزلية، لكنه لم يرتق إلى طموح الدولة.

ــبــــاب عــلــى 	  ــدم إقــــبــــال الــــشــ ــ ــم تـــفـــســـر عــ ــ ــ وب
المشروعات ؟

طوال  الشاب  يكتسبها  التي  فاخبرات  امجتمع،  هو  الرئيس  السبب 
حياته هي خبرات وظيفية، بل يصل به إلى أنه يعرف اأنظمة الوظيفية  
وهو في مرحلة التعليم، فيترسخ لديه أن امال ا يأتي إا من الوظيفة، 

وا مكن أن تستقيم حياته إا بتلك الوظيفة. 

كيف 	   .. والــثــقــافــة  والتعليم  الــتــربــيــة 
نتغلب على هذه المعضات ؟

يجب تعديُل منظومة التعليم، لكن دعنا نتحدث عن الوضع احالي: اإعاُم 
مكنه اإسهام في بناء ثقافة جديدة، وابد من تهيئة العاملن باإعام على 
هذا امفهوم. سوف أعطيك مثاًا على أن بعد اإعام عن التوجه إلى العمل 
احر، فقبل فترة قررت اجهات احكومية »سعودة« محات ااتصاات، 
فتحدثت كثيًرا في وسائل اإعام باعتبار أن هذا يوفر فرًصا وظيفية ، 
بينما احقيقة أنها فرص استثمارية. وأرى أنه يجب أن يكون هناك توافق 

بن اإعام وأهداف الدولة في ريادة اأعمال.

أفكار مشاريعنا ؟ هل هناك طرق 	  نختار  كيف 
معينة إيجاد فكرة مشروع ناجحة؟

أريد أن أوضح نقطة مهمة؛ ا يوجد مشروع خاسر ومشروع ناجح 
من  أو  أصحابها  قدرة  على  يعتمد  امشاريع  وخسارة  فنجاح  ؛ 
يديرونها، فكثير من امشاريع التجارية حولت خسائرها إلى أرباح 
أو العكس بتغير امديرين؛ لذلك ينبغي عند اختيار فكرة امشروع 
أن تكون مائمة ومطابقة للصفات والقدرات الشخصية لصاحب 

امشروع ، ومن اأفضل أن تكون إحدى هواياته.

صاحب 	  بها  يتسم  أن  يمكن  صفة  أول  مــا 
المشروع؟

على  دراسة  ُأجريت  فقد   ، مشروعه  فكرة  بنجاح  اإمان 
جاحهم،  وأسباب  الناجحن،  اأعمال  رجال  من  مجموعة 
تلخصت في أنهم آمنوا بنجاح مشاريعهم قبل البداية ، وا 
 َ ِإَنّ اَهّ  .ِ ْل َعَلى اَهّ َفَتَوَكّ ننسى قول اه تعالى: »َفِإَذا َعَزْمَت 

ِلَن«. َتَوِكّ ُيِحُبّ اْمُ

ــة لــدى 	  ــخــاطــئ مـــا أكـــبـــر الــمــفــاهــيــم ال
الشباب المقبل على عالم اأعمال؟

كانت  التكلفة  قلت  كلما  أنه  خاطىء  مفهوم  دائًما  لدينا 
اأعمال.  لعالم  ينقلها  الشباب  من  فكثير  أكثر،  الفائدة 
وهذا رأيناه في كثيٍر من امبتدئن في التجارة، فتجدهم 
دائًما ما يبحثون عن اأقل حتى لو على حساب اجودة 
والتميز، لذلك ا نستغرب أن نشاهد مشاريع تقام في 
أماكن غير مؤهله للسكن، فما بالك للمشاريع التجارية 
!، وذلك يعود للبحث عن قلة اإيجار، فينعكس على 
أعمالهم بالفشل ، أما تصحيح هذه امعلومة فهو ما 
أريد دائما أن أنقله للشباب، ابحث دائًما عن اأفضل. 
يجب أن ننظر للفرق بن النفقات واإيرادات؛ معنى 

ننظر للربح بغض النظر عن النفقات .
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كيف تقيم حراك ريادة اأعمال في السعودية ؟	 
الدعم احكومي في ذروته وقد يصل مويل امشاريع إلى ماين، فااهتمام 
بريادة اأعمال في السعودية  كبير، سواء على مستوى الدولة أو مستوى 
اجمعيات، فقد أسست احكومة جهات تهتم باأعمال بشكل عام ، بدًءا من 
»بنك التسليف«  مروًرا بالبرامج اأخرى كبرنامج »كفالة » بالتعاون مع 
البنوك ، وبرنامج » بادر«  و »ريادة« ، وأيًضا تفعيل دور الغرف التجارية 
جميًعا ، باإضافة للجمعيات غير احكومية امنتشرة في ربوع امملكة. 

ومثل الوقت احالي فرصة ذهبية من أراد الدخول في عالم اأعمال.

امشكلة التي تواجه امروعات إما تخطيط با تنفيذ 
أو تنفيذ با تخطيط

ما الذي ينقصنا لدفع العمل لأمام أكثر ؟	 
ينقصنا التعليم الذي يسهم بشكل مباشر في إخراج رائد ااعمال والبرامج 

التدريبية التي تهييء وتؤهل الشباب لعالم اأعمال والسوق.

قلة الخرة وافتقاد العامل امحفز 
أكر عقبة تواجه رواد اأعال



البكالوريوس  درجة  على  حصولها  يمنعها  لم 
بأن  حلمها  تحقيق  من  العربية  اللغة  في 

إذ قررت استثمار  ناجحة؛  أعمال  رائدة  تكون 
والمؤتمرات،  المعارض  تنظيم  في  موهبتها 

التي  سبيشل«  »بارتي  مؤسسة  فأسست 
لأطفال،   بارتي«  »بيبي  بفريق  أتبعتها 

»تنظيم  وفريق  القصيم«   »مصورات  وفريق 
منيرة  نسائية«.التقينا  ومؤتمرات  معارض 
المؤسس  التنفيذي  المدير  العميريني؛ 

اأعمال  سيدات  لجنة  وعضو  »بارتي«،  لشركة 
الحوار  هذا  معها  لنا  فكان  القصيم،  بغرفة 

.. اأعمال  تجربتها في عالم  حول 

مؤسسة »باري«:
التمويل أكر التحديات التي

 تواجه امشاريع الصغرة
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منرة العمريني



حولت هوايتي بعشق الديكور إى مهنة 

ومصدر ربح بتنظيم امعارض

كيف كانت بدايتك مع عام اأعال ؟
بدأت بتنسيق احفات، ثم تطور امشروع بإضافة فريق 
اأطفال ليكمل ويبرز أعمالنا، ثم واصلنا التطوير؛ حتى 
من  وامؤمرات،  امعارض  لتنظيم  فريق  لدينا  أصبح 
وإنتاج  التسويقية،  احمات  وإدارة  وتصميم  تصوير 
إضافة  م  كما   ، بشكل ميز  وتقدمها  وإثرائها  فكرة 

استديو تصوير متكامل. 
على  اأسري  الطابع  إضفاء  لدينا،  امهم  من  وكان 
تدريبية  وورش  وبرامج  اهتمامات  وخلق  امعارض، 

جذب اأسرة بكاملها ما في ذلك اأطفال والنساء.

مالهدف من  مروع »باري« ؟
هدفنا هو خلق عامة جارية مسمى »بارتي سبيشل« 
وااهتمام  والتميز،  واإبداع  التفكير  على  بها  نعتمد   ،
الدعائية  احمات  التدوير، وخطيط  وإعادة  بالديكور، 
عدة  في  مؤسستنا  وتعمل  امنطقة.  مستوى  على 
،وجهيز  وامؤمرات  امعارض  تنظيم  منها:  مجاات 
،وتصوير  الفكرة  وإنتاج  احتوى،  وإدارة  احفات، 

وتصميم وإدارة احمات التسويقية. 

عشق العمل الحر

ماذا اخرِت هذا امجال ؟
الرغبة  تدفعني  وكانت  الصغر،  منذ  موهبتي  اكتشفت 
أنواع  مختلف  جربة  وإلى  والتميز  اابتكار  إلى  دائًما 
الفنون. عشقت العمل احر، وعمل الديكور في احفات، 
وعمل  مهنة  إلى  هوايتي  حولت  امعارض.  وتنظيم 

ومصدر ربح وفير،وعززت ذلك بالدورات التدريبية.

تنفيذ  عند  واجهتك  التي  التحديات  ما 
مروعك ؟ وكيف تغلبِت عليها ؟

يكمن التحدي اأول في إضافة عمل جديد في امنطقة. 
وما أنني حريصة على التميز وأن يكون عملنا إضافة 
ميزة أي عمل أو معرض، فكان ميزنا في استحداث 

أفكار جديدة وتنفيذها بشكل ناجح. 
واجهت  التي  التحديات  أكبر  من  التمويل  كان  كذلك، 
التحدي  هذا  على  تغلبت  اه  بفضل  ولكن  مشروعي، 
باإرادة والتخطيط ، وهو ما ينبغي أن يجيده صاحب 

كل مشروع ما دامت لديه الفكرة اجيدة للمشروع.

ي  كاملة  نسائية  عالة  عى  ااعتاد 
تنظيم الحفات، أا يشكل هذا تحديًا ؟ 

للفتيات  فرص  توفير  على  مؤسستي  في  حرصت 
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طموحات مستقبلية

ماذا عن طموحاتك امستقبلية ؟ 
سبيشل«،  بارتي  »مجموعة  باسم  مقر  فتح  في  أطمح 
ومؤمرات  معارض  تنظيم  من  اأقسام؛  بكل  يختص 

وجهيز حفات وإدارة محتوى وإنتاج فكرة وتصوير. 
وهناك طموحات ومخططات كثيرة نسعى لتحقيقها من 

شأنها أن خدم امنطقة. 

الرحات  تنظيم  ي  تعملون  أنكم  بم 
ما   ، والسيدات  للفتيات  القصرة  السياحية 

أهم امزارات امطلوبة ؟
امملكة  مناطق  مختلف  من  السيدات  من  العديد  استقطبنا 
التعرف  هو  امسارات  أهم  فكان   ، القصيم  منطقة  لزيارة 
على تراث منطقة القصيم ، والتعرف على امشاريع امختلفة 
لرائدات اأعمال بامنطقة؛ حيث تتميز بأفكار جديدة؛ مثل أول 
مصنع للفحم بامملكة تديره فتيات سعوديات منطقة القصيم.

سياحة داخلية

و كيف ننمي هذا النوع من السياحة الداخلية ؟
ودعم  ؛  امناطق  لزيارة  السيدات  أمام  الفرص  بفتح 
رائدات اأعمال بتلك امناطق واحافظات لتبادل اخبرات 
والتعرف على امعالم والتراث والثقافات امختلفة. وهي 
إثراء  في  تساهم  التي  الداخلية  السياحة  أنواع  أهم  من 
اخبرات التربوية وااجتماعية، كما أنها جزء من اأساليب 
التي تساعد على الترويج والتعاون، والتعرف على بعض 

امشاريع واأماكن اجديدة.

امعارض،  خال  ومؤقتة  دائمة  وظائف  مابن  امبدعات 
وااهتمام مواهبهن، واحرص على توفير بيئة عمل مناسبة 

وإيجابية ومحفزة لهن لإبداع، ودافع إنتاجية أفضل.

لحفات   » باري  بيبي   « لـ  تأسيسك  هل 
اأطفال يعكس اهتامك بهذه الفئة ؟

با شك..فالهدف هو استقطاب مواهب وطاقات اأطفال؛ 
لتنميتها وحفيزها، وتربية الروح اجماعّية لديهم ، وتنمية 
قدراتهم ومواهبهم ، ومساعدتهم على التكّيف ااجتماعّي ، 

وامساهمة اإيجابّية البّناءة.
كذلك، احرص على امشاركة وامساهمة في تنفيذ فعاليات 
تقام  التي  واحافل  امعارض  جميع  في  للطفل  مختلفة 
امهارات  بتنمية  تقوم  تدريبية  دورات  وإنشاء  بامنطقة، 

وتطوير القدرات اإبداعية لدى اأطفال.
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و ما التحديات التي تواجهك ؟
مع  التفاعل  إلى  خالها  من  نسعى  كثيرة،  حديات 
تعّزز  جارب  معايشة  أمامهن  الفرصة  وإتاحة  الفتيات 
بلدهن،  بتطوير  التزامهن  وتؤكد  باآخرين  اهتمامهن  من 

وامنطقة بشكل عام.

أين تقف امرأة السعودية ي عام اأعال؟ 
وهل ينقصها يء؟ 

تقف امرأة السعودية بامرتبة اأولى في مجال اأعمال 
اقتصاد  في  وفعال  كبير  دور  لها  أصبح  حيث  والتميز؛ 
متميزه  أنها  شيًئا؛  السعودية  امرأة  ينقص  ،ا  امملكة 
بفكرها وطموحها وإجازاتها، لكن عليها أن تثق بنفسها 

وجتهد لتساير امميزات من نساء امملكة .

كيف ترين الدعم امقدم لرائدات اأعال؟
صراحة، امجهود كبير واخدمات متنوعة؛ منها : تذليل 
 ، اأعمال  رائدات  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات 
وحفيزهن على دخول سوق العمل عن طريق العمل احر، 
وتوجيههن اختيار امشاريع امناسبة ، وتبادل اخبرات 
من خال إقامة لقاءات متعددة مع امبتدئات في امشاريع 
الصغيرة، باإضافة إلى إقامة ورش عمل على مدار العام 

من خال مركز سيدات اأعمال.

وماذا عن حركة ريادة اأعال بالقصيم ؟
في تطور وه احمد ؛ حيث نالت دعم مو اأمير فيصل 
بن مشعل أمير امنطقة ، والداعم اأكبر لنا جميًعا. وهناك 
العديد من اجهات في امنطقة، تهتم بدعم وحفيز امشاريع 
الريادية احديثة، منها فتح حاضنات أعمال لنشر ثقافة 
ريادة اأعمال، ورفع مستوى الوعي لدى شباب وشابات 

القصيم ، مع إقامة ورش تدريبية لصاحبات امشاريع.

امقدم  الحكومي  الدعم  عن  راضية  أنت  إذن 
لرواد اأعال ؟

طبًعا ، فرائد اأعمال يلقى كل رعاية ، وهذا سبب تقدم 
ريادة اأعمال بامملكة الذي يشهد به اجميع ، فقد ازدادت 
حاضنات اأعمال في امملكة والكثير من برامج التسريع 
ورائدات  رواد  لدعم  امتخصصة  التمويل  وصناديق 
ريادة  بدور  احكومي  ااهتمام  على  مايدل  اأعمال؛ 

اأعمال في التنمية ااقتصادية وااجتماعية .

ريادة  ي  امرأة  مشاركة  تقييمك  وما 
اأعال؟

إذ  ااقتصادية؛  التنمية  في  فعال  دور  السعودية  للمرأه 

أكثر من  اأعمال  لرائدات  السعودي  امجتمع  تعد حاجة 
حاجة امرأة أن تكون رائدة أعمال؛ فالظروف ااقتصادية 
ريادة  حفيز  تستوجب  السعودية  للمرأة  وااجتماعية 
اأعمال النسائية ونشر ثقافة ااعتماد على النفس ونشر 
الوعي بالريادة النسائية وتنمية روح امبادرة عند امرأة 

واجهات الرمية وامجتمع،
فأصبح اأمر ضرورًيا لوجود جمعية خاصة تعنى بتعزيز 

ريادة اأعمال النسائية.

ا تزال نسب إقبال امرأة عى ريادة اأعال 
مكن  وكيف  ؟  هذا  تفرين  بم  ضعيًفا..  

التغلب عليه؟
ااستثمارات  أمام  عثرة  تقف حجر  العوائق  من  كثير 
والفرص  والشجاعة  الوعي  غياب  النسائية، وخاصة 

وامصداقية.
ومكن التغلب على ذلك من خال اجامعات التي لها 
اأعمال  دور كبير ومحوري حو حقيق مفهوم ريادة 
بإنشاء مراكز داخل اجامعات خدمة الفتاة السعودية 
اإرشاد  خدمات  بتوفير  الريادة  حو  باانطاق 

وتوجيههن حو العمل احر.

ما الصعوبات التي تواجه امشاريع الصغرة ؟ 
تواجه  التي  الصعوبات  أهم  من  التمويل  مشكلة  ُتعد 
تكون  قد  إذ  اأولى؛  مراحلها  خال  الصغيرة  امشاريع 
إليه  االتفات  يجب  ما  وهو   ، لأمام  العمل  لدفع  عائًقا 

والعمل على حله. 

بيبي 

باري 

هدفها 

استقطاب 

مواهب 

وطاقات 

اأطفال
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أربع إشارات تؤكد أنك 
رائد أعمال ذكي 

تتح لك شهادتك في اأعمال، أن تصبح  ربما لم 
الساعات  مئات  تمنعك  ولم  للمواقع،  مطّور  أفضل 

شركة  تأسيس  من  المحاسبة  تعّلم  في  قضيتها  التي 
المهندس  خاطر  في  يجول  كان  وماذا  تكنولوجيا، 

مطعًما.  افتتح  الذي  الميكانيكي 
بين ما سبق، فقد  يربط  الوحيد  الرابط  التعلم هو  إن 

تنازل كل شخص عما درسه من أجل تعلم شيء جديد؛ وبذلك حصلوا على 
خبراتهم.  تعزيز  شأنها  من  جديدة،  آفاق 

شغوفون لأبد 
وُيجرون  "ماذا"،  يسألون:  إذ  راسخون؛  متعلمون  أنهم  بهذا  وأعني 
دراية  بها؛ أنهم على  لهم  اتصاات عشوائية موضوعات ا صلة 
تعطش  حالة  في  جدهم  اجديدة.  اأخبار  وموضوعات  بااجاهات 
دائم للحصول على امزيد من امعلومات؛ إدراكهم أنهم كلما تعلموا 
أكثر، كلما استطاعوا مشاركة تلك امعلومات مع اآخرين؛ ما يعني 

أّن شغفهم قد حول إلى قوة خارقة.

ترى امتعلمن اأذكياء ا ينظرون إلى امعلومات اجديدة 
كمحتوى، بل يستفسرون عن أهميتها، وعن كيفية تطبيقها. 
أعمال؟..  رواد  النادلون  هل  عشوائًيا:  سؤاًا  سألت  إن 
من  العكس  وعلى  »ا«.  أو  »نعم«  إما  إجابتان:  هناك 
ذلك، إن سألت: » كيف يكون النادلون رواد أعمال؟ فإنك 
مضطر للتفكير في اإجابة للبحث عن نقاط التشابه التي لم 

تكن ظاهرة من قبل.

يبقى  وكيف  ذكاًء؟،  أكثر  اأذكياء  يصبح  كيف 
الشغوف بامعرفة مهووًسا؟

إنهم يعيدون تأطير فضولهم لطرح اأسئلة الفّعالة؛ 
فهمهم  مع  اجديدة  امعلومات  دمج  يتمكنهم  وبذلك 
التوليدي«،  »التعّلم  باسم  تعرف  نظرية  في  احالي، 
أسئلة  بتوليد  اأذكياء  امتعلمن  قيام  إلى  إضافة 

جديدة تستند على العوامل التالية: 
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ا يهابون السؤال » ماهذا؟«
لن تصبح اأذكى باتباعك احشد اجماهيري، إا إذا كان ذلك احشد 
يعمل بعيًدا عن منطقة اخطر، فإن مشيت مع هذا التدفق؛ فهذا يشير 
إلى ذكائك، لكن لن تكون أكثر ذكاًء، فإن قام الناس بعد ذلك بفعل 
الشيء ذاته، فعندئٍذ لن جد أحًدا مختلًفا عن اآخر ، وهو مايشير 
إلى الوضع الراهن. إن امتعلمن اأذكياء ا يخشون من السؤال 

امألوف؛ أنهم يفهمون ما يلزم ليصبح سؤاًا غير مألوف. 

يجدون فروًقا دقيقة
لن تتعلم شيًئا جديًدا بتكرارك الروتن ذاته. 

حسنا، الشغوفون يعرفون ذلك؛ وهذا هو السبب 
في بحثهم عن بدائل للوضع الراهن من خال 
التشكيك في وضعهم امألوف. إتهم يأخذون 
طريًقا مختلًفا للعمل، ويتكلمون مع أناس من 

شرائح مختلفة، ويسعون للفهم أوًا، ثم الفهم 
ثانًيا. وفي نهاية هذه التغيرات السلوكية الدقيقة، 
تكون هناك فروق دقيقة ميزهم عن نظرائهم غير 

الشغوفن، وجعلهم متميزين.

ا ينغمسون في المحاوات الضائعة
اأذكياء يظلون أذكياء؛ أنهم ا يتيحون للسقطات في اأداء أن تعيق 

تقدمهم. وبدًا من السماح لأحاديث الذاتية السلبية بالتسلل إلى 
أدمغتهم؛ مثل: » أنا فاشل«، و« أنا على غير ما يرام« ، ينفض امتعلمون 

اأذكياء هذه اأفكار السلبية من رؤوسهم بتحويلها إلى أسئلة فّعالة. 
وكذلك، ينظرون إلى الفشل على أنه عملية مؤقتة، وليست دائمة.



عى كل رائد أعال
معرفة هذه العبارة

هل تود كرائد أعمال، أن تمتلك عقلية ا يقف في طريقها شئ؟ اإجابة 
واحدة: عبارة  في  تتمثل 

عقلية رائد اأعمال
ذلك  هي  لي،  بالنسبة  أعمال  رائد  كلمة  إن 
أن  قرر  الذي  امرأة-  أو  الشخص- رجًل كان 
يتحدى امعتاد في امجتمع، ويسعى لتحقيق 
فكرة  على  معوًا  ومالية  شخصية  حرية 
أو  بعض  على  عادة  تنطوى  أكثر  أو  واحدة 

الكثير من امخاطرة.
خلق  لم  احياة  بأن  يؤمنون  أشخاص  إنهم 
لكي نتحمل قسوتها، ولكن لنستمتع ملذاتها 
حافلة  رائعة  حياة  تشكيل  بإمكاننا  وأنه 

باإجازات الشخصية.

وأخرى  رائعة  وظائف  على  حصلت  لقد 
منحتني  واحدة  وظيفة  بينها  ليس  مخيبة، 
أقل قدر من امتعة التي أشعر بها في حياتي 
حالًيا وأنا أدير عملي اخاص.بالطبع لم يكن 

اأمر دوًما على هذا احال.
أثناء رحلة عملي احر، عانيت من اإفلس، 
واضطررت لبيع منزلي، وعانيت من سخرية 
مثلي  أنهم  على  إليهم  أنظر  كنت  أشخاص 
البعض  وأخبرني  زواجي،  وانهار  اأعلى، 
العديد  وخسرت  الفشل،  مصيري  بأن  مراًرا 

من الصداقات.
رائد  عقلية  تطوير  كيفية  تعلمك  مجرد  إن 
التي  الرحلة  تلك  عناء  تكفيك  لن  اأعمال 
مصاعب  تلقي  فقد  ذريًعا،  فشًل  تفشل  قد 
تدفعك للستسلم، ثم تتحسن اأمور بعض 
الشئ حتى يأتي عليك الشهر التالي؛ لتلقي 

فيه نفس مالقيت في الشهر امنصرم.

 »ا تتردد في 
اآخرين  مشاركة 
هذه،  معرفتك 
يطمحون  ممن 

إنجاح  في 
الناشئة  أعمالهم 

وأفكارهم«.
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أعمال،  رواد  أنفسهم  يعتقدون  من  ولكن 
يريدون من غيرهم حل مشكلتهم، يريدون  من 
يخبرهم ما يتعن عليهم فعله كل يوم، فإذا 
لم يحدث هذا، فإنهم ا يتمكنون من حقيق أي 
تقدم.إنهم يرددون دوًما أنهم ا يجيدون صنع 
كحجة  بذلك  ويتذرعون  الشئ،  ذاك  أو  هذا 
.إن اجهل بالشئ  كي ا يقوموا بأى مبادرة 
ليس عذًرا أبًدا للقعود عن العمل، حل امشكلة 

بنفسك؛ فهذا يعني الكثير.
عندما كنت أجهل كيفية زيادة حجم الشركة، 
لم أندب حينها حظي فكم كنت أمنى أن أعرف 
إلى  ذهبت  لقد  الشركة«.  حجم  زيادة  كيفية 
يعلمني  من  واستعنت  متخصصن  خبراء 
كيفية القيام بذلك، وهذا أحد معاني » قم بحل 

امشاكل بنفسك«
تدوينات  كتابة  على  القدرة  لدي  يكن  لم 
ملئمة؛ لذا بدأت بالكتابة عما أعرف وهو ما 
دفع البعض أن يخبرني بأن مدونتي كانت 
يدفعني  لم  اأمر  ولكن  البشاعة،  غاية  في 
لإحباط؛ أنني كنت على يقن بحل امشكلة 

بنفسي.
»إن ما تفعله عندما ا تعرف ما تفعله، هو ما 
يحدد مقدار ما متلكه من عقلية رائد اأعمال«
للشعور  كسبب  امعرفة؛  بعدم  تعللت  إذا 
باحزن وعدم القيام مبادرة واملل والشكوى 
مختلفة،  حياة  عيش  في  وأمنيتك  لآخرين 
ولكن  اأعمال،  رائد  عقلية  متلك  ا  فإنك 
يوم  كل  لترددها  تؤمن  أن  أمل.ابد  هناك 
امشكلة  تلك  »سأحل  وفخر:  عال  بصوت 
بنفسي« قد تصلح أيًضا أن تستخدمها على 

صفحتك في الفيسبوك.

العبارة التي 
أختارها هي :

» سأمكن من 
العثور عى حل 

لهذا اأمر بنفي«

جيم رون.حتى..«»سأستمر ي النمو 

»سأر عى العمل؛ 
حتى أحقق النجاح«

أوج ماندينو .
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أنهم خبراء في  يزعمون  ينشرها من  التي  التسويق  احترس من خرافات 
التسويق. الحقائق عن  أبسط  ا يفهمون حتى  والذين  المجال،  هذا 

إلى  تؤدي  والتي  التالية،  الحقائق  تطبيق  على  تساعدك  بطريقة  فكر 
متوقعة!      غير  أرباح  تحقيق 

أرباحك  تزيد  التسويق  عن  حقائق   8
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ي الختام:
لن تكون مخطًئا إذا معت عن خرافات التسويق ، بل اخطأ في ااعتقاد بصحتها أنك حينئٍذ ستخسر كثيًرا. واآن ما أنك تعّرفت على 

احقائق التسويقية الثماني الرئيسة، فعليك إعادة تقييم عمليتك التسويقية؛ حتى حقق أرباًحا أكثر.

خدمة العميل
كل شيء يحدث، سواء 
قمت به أو لم تقم به، 
فهو رسالة. التسويق 

ليس مجرد إعان؛ فهو 
يشمل  أيًضا خدمة 
عميلك وسياسات 

الشركة، وأسلوب الرد 
على الهاتف، ووجود 
امجتمع، وعاقات 

اموردين.

بناء العاقات
التسويق هو كيفية مساعدة العماء احتملن على معرفتك وحب 
الشراء منك؛ إذ نفّضل عادة الشراء من نعرفهم وحبهم. وهو 

أيًضا الذي يبني أواصر العاقات، ويحافظ عليها، فيرتد  ذلك 
عليك بالفائدة، بإعادة التعامل معك ثانية.

فن اإبداع
يبنى التسويق الفّعال على امبادئ امنهجية، و يستند على علوم اإقناع، 

ويختلف أسلوب توصيل رسائلك التسويقية بناًء على ذوقك 
الشخصي، أو تذوقك لفن اإبداع. 

التسويق 
مسؤولية كل 

فرد ي امؤسسة
من اخطأ أن تعتقد أن 

التسويق مسؤولية قسم 
التسويق فقط!، فكل 
شخص في شركتك 
يقوم بالتسويق، بدًءا 
من السائق اخاص 

بالتوصيل للمنازل، إلى 
موظف احسابات ، 
وحتى رئيس عمال 

اإنتاج.

التسويق هو كل ما يسّهل البيع 
التسويق اجيد هو الذي يساعدك على إمام 

الصفقات وامعامات. قم بتقييم جميع أنشطتك 
التسويقية، وسّعرها على أساس قدرتها على امساهمة 
في عملية امبيعات، وأوقف أية عملية تسويقية مكن أن 

يتم تقييمها على أساس احتمال سلبي.

الرسائل غر امبارة
التسويق عبارة عن حقائق وأحاسيس، عقل وعاطفة، نظر وشم 

،حقائق وتصورات. إّنه اجزء الثاني من كل مقارنة من هذه امقارنات التي 
تقود الناس إّما إلى الشراء أو عدم الشراء، فاحقائق ا تهم كثيًرا عندما يتعلق اأمر 

باحصول على قرارات من عمائك، فغالًبا ما يطغى امستوى غير امباشر للتسويق على 
امستوى امباشر، فهل تدرك الرسائل غير امباشرة التي قد ترسلها؟.

االتزام 
بدورة العمل

قد تسترد أموالك 
التي أنفقتها على 
التسويق اليوم، 

بعد ذلك بأسبوع ، 
أو شهر ، أو سنة. 

وهناك مشاريع، تكون 
دورة العمل فيها لفترة 
أطول؛ لذا عليك معرفة 
الدورات اخاصة بك، 
والتزم بها طول تلك 

الفترة.

كل ما يؤديه 
صاحب العمل 

تسويق
من الهراء، أن يّدعي 

بعض أصحاب 
اأعمال أنهم ا 

يستطيعون التسويق؛ 
أن كل شيء يقوم 

به صاحب العمل هو 
في حد ذاته تسويق، 
مقصوًدا كان، أو غير 

مقصود. والسؤال 
هنا: » هل تدرك 
الرسائل التي تقوم 

بإرسالها؟«.
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تسويق امحتوى ي امؤسسات 
بالغة التنظيم

أيًضا  ،بــل  فحسب  المحتوى  تسويق  صعوبة  من  الشركات  معظم  اتعاني 
القيود  زادت  كلما  إيجابية،  نتائج  لتحقيق  وجهد   وقــت  من  يستهلكه  مما 
عن  التخلي  إلى  تدفعك  قد  لدرجة  تعقيًدا  اأمر  ازداد  كلما  التسويق،  على 
التنظيم؛  بالغة  الصناعات  في  التسويق  صعوبة  وتــزداد  برمته،  الموضوع 
تحديات  تواجه  لكونها  والمالية؛  الدوائية  والخدمات  الصحية  الرعاية  مثل 
إلى تسويق  بالحذر مما قد يؤدي  المتعلقة  كتلك  ينبغي مواجهتها،  خاصة 

بالتقليدية. يتسم 

مال و أعمال

تسويق و مبيعات
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1
2

3

مواد  مسّوقي  أّن  تعرف  عندما  واعجب، 
على  يعتمدون  ايزالون  الصحية  الرعاية 
الطباعة أكثر من أي صناعة أخرى، بينما يتسم 
ااجتماعي  التواصل  لوسائل  استخدامهم 
بالضعف غالًبا. واتصبح هذه القيود مشكلة، 
إا عندما تركز على ما ا مكن القيام به بدًا 
من التركيز على ما مكن القيام به. فهل حان 

الوقت لننظر خارج الصندوق؟.

حليب اأطفال
نضرب مثاًا على ذلك؛ تعمل وزارة الصحة 
لتسويق  للسلوك  تنظيمي  بقانون  اأسترالية 
حليب اأطفال MAIF كرد فعل لقانون منظمة 
يحّظر  الذي   ،1981 لعام  العامية  الصحة 
لكن  له،  والدعاية  اأطفال  حليب  الترويج 
يروج  ا  أنه  إعانًيا؛  ليس  احتوى  تسويق 
يعتبر  فهل  مكثف،  ترويجية  بحمات  للمنتج 

تسويق احتوى هنا هو احل؟.واإجابة: ا 
محتوى  أي  أّن  على  تنص  ااتفاقية  أن  ؛ 
إعامي، وتعليمي يجب أن يتضمن معلومات 

واضحة للنقاط التالية:
 1. فوائد الرضاعة الطبيعية.

 2. تغذية اأم والتحضير للرضاعة الطبيعية.

الطبيعية  الرضاعة  على  السلبي  التأثير   .3  

زجاجة  طريق  عن  جزئية  رضاعة  بإدخال 
احليب.

 لقد التقيت من قبل مع مسّوقن تابعن لهذه 
الصناعة؛ حيث تصّر اأقسام القانونية على 
جنب أية اختراقات، لدرجة أّنه امكن إجراء 
موافقتهم  بعد  إا  الفيسبوك  موقع  حديثات 
عليه؛ ما يعتبر تضييًقا على أي إبداع، واخوف 

من اخوض في أفكار لم خضع للتجربة.

لتضمينها في قصصهم اخبرية. 
فيديو،  وأشرطة  الوقائع  صحائف  وتوجد 
بحثيه  ودراسات  بياني،  معلومات  ومخطط 
معلومات  تعرض  التي  قّيمة  ومحتويات   -
مواضيع  ضمن  تفصيلية  رؤى  و  أساسية، 
هامة لرما تسترعي بطريقة ما اهتمام وسائل 

اإعام. 
محتوى  ااستراتيجية  هذه  عن  أسفر  وقد 
نشر على شكل قصة لصحيفة وول ستريت، 
نيويورك،  تامز  صحيفة  و  اليوم،  وبرنامج 
وهوفينجتون بوست، وغيرها. إنها استراتيجية 
ماثلة لتلك التي يستخدمها مصرف جيسك 
ليحوز  نطاقه  توسع  والذي  الدامارك،  في 
جائزة من اأخبار والرؤى في تشكيلة متنوعة 
العديد  مع  يتزامن محتواها  اموضوعات  من 

من الوسائط اإعامية في أوروبا.
منذ عقد مضى، كان »جيسك« يحتل الترتيب 
اتبع  أن  بعد  اأول  اآن  ليصبح  اخامس، 
ااستراتيجية اجديدة؛ وذلك لنزاهة محتوياته 
ترِوج  إيحاءات  أية  من  خلوها  و  وتوازنها، 

للمنتج.
العامة  احتوى  يعرض  احالتن،  كلتا  في 
التعرض  التجارية كمرجع موثوق، مع جنب 
الترويج  أو  كاإعانات  مبتذل،  شيء  أي 
للمنتج؛ أن ااستراتيجية تبني الوعي، وتقدم 
محادثات  وجري  التجارية،  للعامة  قيًما 
حول اموضوعات ذات الصلة التي يهتم بها 

اجمهور.
لذلك، قد يكمن السر في إنتاج محتوى رائع في 
صناعة بالغة التنظيم في التفكير أكثر كالناشر 

وأقل كامسّوق.

انَس امنتج
وا  بامنتج،  يتعلق  ا  احتوى  تسويق  إن 
حتى بالعامة التجارية ، بل مصلحة اجمهور 
هناك  كان  فإن  واحتياجاته،  امستهدف 
من  بحذفها  فقم  منتجك،  تتعلق  تشريعات 

امعادلة، حيث إن:
• دليل »مشلن« ليس عن اإطارات، بل عن 

الوجهات.
• مشروع احرية للمسؤولية امتبادلة ليس عن 
التأمن، بل عن كل شيء بدًءا من اإسعافات 
حسًبا  امنزل  إعداد  ،وحتى  للعائلة  اأولية 

موسم العواصف.
في مسيرة  أولية  مجرد خطوة  هو  امنتج  إن 
رحلة أطول بكثير، وبرجوعك خطوة إلى الوراء 
حديد  مكنك  وبالتالي  أكبر؛  الصورة  ترى 
مجال اموضوع ذي الصلة الذي يتيح لك بناء 
جمهور، مع محتوى يجنبك الوقوع في ثغرات 

التشريع.
بحليب  اخاصة  التجارية  للعامة  وبالنسبة 
لتغذية  امتضمن  للمحتوى  فيمكن  اأطفال، 
إلى اجمهو  أو رعايته أن يصل صداه  الطفل 
امستهدف، دون احاجة إلى احليب امذكور 
على اإطاق، فامستهلكون أذكياء ما يكفي 
للعمل لصاح أنفسهم مجرد أن تكسب ثقتهم، 

أو تتماشى مع قيمهم اخاصة.

صحافة العامة التجارية
وكمثال آخر على تسويق احتوى، توفير خدمة 
اأخبار القّيمة، ففي الوايات امتحدة، جعلوا 
مستشفى أطفال جزًءا من استراتيجيتهم؛ حيث 
تقوم غرفة اأخبار بتوفير أصول احتوى من 
والصحفين  اإعام  إلى وسائل  اأنواع،  كل 



تغرق شركتك 
، نفقات شركته في جميع اأوقات، ومع  يراقب كل صاحب شركة صغيرة 
تكبد  قد  ولكنها  بساطتها،  لظاهر  عنها  التغاضى  يتم  أشياء  هناك  ذلك 

تظهر  ،ثم  خفية  البداية  في  متوقعة،تكون  غير  مالية  خسائر  شركتك 
نتناولها  عندما  تدهش   فد  متوقعة،  غير  بطرق  إليك  وتزحف  تدريجًيا، 

للتعمق  وقًتا  المحاسبة  من  النفقات  هذه  تأخذ  قد  التالية.  السطور  في 
استثماًرا حسًنا يساعدك على  استثماره  يتم  الوقت  لكن هذا   ، فيها 

والبعيد. القريب  للمستقبل  كبير  مالي  مبلغ  ادخار 

خفية
خمسة تكاليف
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أقساط التأمين
يجب أن يكون لديك محاسب قانوني يساعدك في مخططاتك 
امبكر  من  أمر  لكنه  التأمن.  شركات  أعمال  وفي  امالية 
للتفكير فيه؛ لن اأقساط والسياسات تتغير. يجب أن تراجع 
سياسات التأمن اخاصة بك سنوًيا؛ معرفة في أي موضع 
مكنك أن خّفض التكاليف، مادام تقليل التكلفة ا يؤثر سلبًيا 
على سامة تغطيتك، فا تضع كل البيض في سلة واحدة عند 

شركة التأمن؟.

وهناك آلية أخرى خفض التكاليف إذا كنت متلك جميع أصولك 
امتنوعة عند شركة تأمن واحدة، لكن في معظم احاات، مكنك 
تأمن  شركة  في  تغطيتك  تكاليف  جميع  بوضع  أموالك  توفير 
واحدة  ، مع مراعاة أن هناك حاات، يكون من اأفضل لك تقسيم 
احتياجات التأمن امتنوعة وتوزيعها على  شركات مختلفة لتغطية 

أعمالك.
كذلك، مكنك دائما أن تدعو للتفاوض أو تسعى له للحصول على 

أسعار أفضل، أو لتغطية أكبر لنفس اأقساط التي تقوم بدفعها.

اإيجار والرهن العقاري 
كل شيء في احياة قابل للتفاوض؛ فا تكن مطاوًعا في قسط 
اإيجار مجرد فقط أنك تعودت على سداده. لنلقي نظرة على 
اإيجار الذي تدفعه مساحة مكتبك، إن كنت أنت امستأجر، 
فااحتماات قوية بأنك ستدفعه باستمرار، واتنس أنه يزداد 
تدريجًيا مرور السنوات. يجب أن تدخل هذه النفقات في حساب 
توقعاتك وأن تضعها في خطتك امالية. ومع ذلك ، هل سبق 
وهل  ؟  اإيجارات  أسعار  لتعرف  منطقتك  في  بجولة  وقمت 
خصصت وقًتا لتتفاوض فيه على اإيجار، أو تتعاقد مع مسار 

ينوب عنك قبل أن تلتزم بعقد اإيجار؟.
على  تطرأ  لتغييرات  نتيجة  اإيجارات  أقساط  تأتي  عندما 
احددة  السماح  منطقة  خارج  البناء  أعمال  يعني   ( اأعمال 

للبناء، اأضرار الكبيرة، ...إخ(، عندئٍذ عليك إعادة النظر في التفاوض 
بشأن شروط اإيجار مع امالك، وا يكون أملك أن تسعى لقيمة أقل، 
فلست تكتب مؤهاتك لوظيفة!. ا توافق أبًدا على العرض اأول من 

امالك مجرد أنك مستقر هنا بصورة دائمة.
و ماذا لو كنت ملك مساحة البناء اخاصة بك؟ عندها ستكون أسيًرا 
للرهن العقاري؛ أن امصرف ليس مكاًنا للتفاوض، وكذلك السوق 
ليس شيًئا مكن للبنك التفاوض معه. حدد ماذا تشتري من متلكات؟ 
، وما أسعار الفائدة احالية ؟ وهل من امفيد إعادة مويل البناء لتأمن 
أسعار فائدة منخفضة اليوم بشكل غير مسبوق ؟ وهل توجد تكاليف 
مدفوعة مقدًما؟.ابحث عن سبل تقلل مدفوعات الرهن العقاري، فإن لم 
جد، فهل مكنك تأجير جزء من مساحة البناء اخاصة بك لآخرين 

من الباطن، كإيجار تكميلي؟

تعويضات سياسة الرعاية الصحية
وأقساط  خصومات  الصحية،  الرعاية  جهات  بعض  تقدم 
مخّفضة أنشطة التعويض احّددة التي تساعدك على حسن 
فإن  هذا؟  يفعلون  فلماذا  لشركتك.  الشاملة  الصحية  الرعاية 
كنت حّفز موظفيك على البقاء بصحة أفضل، يقلل من احتمال 
حاجتهم لطبيب وخطة تأمن صحي خاصة بهم. إّنها محاولة 

للتحفيز على البقاء بصحة أفضل كخطوة استباقية؛ لتكون التكلفة أقل 
لتغطيتك، وتغطية موظفيك.

تقدمها  التي  احّفزة  البرامج  عن  الصحية  الرعاية  مزود  اسأل 
للمساعدة في تعويض تكاليف سياستك الشاملة ، فالبعض يقدمون 
أشياء كاخطط اخاصة بالعافية، والفحوصات الصحية، وبرامج طبية 

وقائية أخرى لتشجيع موظفيك على البقاء بصحة جيدة.

إيجارات المعدات الجديدة

اشك في أن شركتك حتاج إلى معدات وتكنولوجيا للتشغيل، 
لكن عليك أن توازن بينهما، فإن كانت معداتك قدمة جًدا فإنها  
ان  يجب  أطول؛وبالتالي  وقًتا  وتكلفك  بطيًئا،  عملك  ستجعل 

تسارع باستبدالها. كذلك،كن حذًرا من اإنفاق امتعلق بالتكنولوجيا 
، فهناك معدات مكنك استئجارها بدًا من شرائها، كما مكنك إعادة 
استخدامها وإصاحها بأسعار أرخص ومدة أطول، بدًا من شراء 
اجديدة،  امعدات  تكاليف  مع  التعامل  عند  يقًظا  كن  جديدة.  معدة 

وكذلك اإيجارات اجديدة، والتي مكنها خفيض هامش ربحيتك.

الفنيون عديمو الفائدة
إن استئجار الفني عدم الفائدة، إضاعة حقيقية للمال لغالبية 
الشركات الصغيرة. تأكد من توضيح دور كل موظف، واأدوار 

امختلفة التي تتوقع أن ينجزها موظفوك. 

التواصل  على سبيل امثال، قد ا حتاج إلى مسّوق متفرغ لوسائل 
ااجتماعيي؛ أنك قد ا تكون قادًرا على توظيف شخص متخصص في 
التسويق، لكنك قد حتاج إلى دور مزيجي ما بن امبيعات والتسويق. 
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مال و أعمال

إجراء البحوث وجمع امعلومات:
أن  مشروعك،  بدء  قبل  امستحسن  من 
تدرس امجال الذي سيعمل فيه مشروعك. 
لذلك، اقرأ في مجات الصناعة، واحضر 
مجال  كان  إذا  ما  واكتشف  امؤمرات، 

مشروعك إمكانية النمو. 

مراعاة الوقت امناسب لبدء 
امروع: 

إّن أفضل اأوقات أخذها في ااعتبار عند 
بدء مشروعك هي عندما تشعر بأن اجوانب 
سيرا  جميعها  تسير  حياتك  من  اأخرى 
واحالة  والعائلي،  امالي،  فالوضع  حسنا. 
في  تؤخذ  رئيسية  اعتبارات  كلهم  الصحية 

احسبان عندما تفّكر مشروعك اجديد.

إن نجاح بعض 
وفشل  المشروعات 
مرهون  اآخر  البعض 

يسير  عمل،  بخطة 
ضوئها،  على  المشروع 

الخطة  كانت  فإذا 
االتزام  ويتم  محكمة 

نجاح  كان  ببنودها 
مضموًنا  المشروع 

لكن قبل  بعيد،  إلى حد 
ينبغي  المشروع،  بدء 
مراعاة عدة أمور ، إذا 

التزم بها رواد اأعمال، 
من  المأمول  حققوا 

مشروعاتهم:

النصائح الذهبية 
لنجاح مروعك

01

02

ليندا زوجس
 he Workforce مدير عام بركة
Consultants، وهي عضو بارز ي 
امجاات اأكادمية والنظرية، و لديها 
منشورات ي العديد من امواقع .
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التواصل مع رواد اأعال الناجحن:
عند تقييم بداية مشروعك، قد يكون أحد الطرق 
اأكثر جاًحا هو التواصل مع من أحرزوا جاًحا 
رؤاهم  من  لاستفادة  وذلك  امجال؛  نفس  في 
العقبات  وتافي  احتملة،  النجاح  فرص  بشأن 

التي واجهوها في بداية مشروعاتهم.

ااتصال بالخراء:
مجال  في  واموجهن  باخبراء  ااستعانة 
أن  مكنهم  إذ  للغاية؛  ضروري  أمر  مشروعك 
يقدموا لك فهًما عاًما عن الطريقة التي تعمل بها 
الرؤى  واستنباط  التالية،  واخطوات  الشركات، 

التي قد اتتوافر لغيرهم. 

وضع خطة واضحة:
ابد من وضع استراتيجية عمل فّعالة ، يتم تطبيقها 
امتابعة  عمليات  فبدون خطة، ستتراجع  بعناية، 
والصيانة. واعلم أن امشروع الناجح قد يستغرق 
شهوًرا أو سنواٍت؛ لينمو ويزدهر؛ لذا حَل بالصبر.

معرفة امهارات القابلة للتحويل:
القابلة  وامهارات  للمعارف  تقييم  إجراء  ينبغي 
للتحويل التي ُطورت في السابق، ومعرفة كيف مكن 
تطبيقها في امسار الريادي اجديد، فمهارات التعامل 
وإدارة  امشكات،  حل  على  والقدرة  اآخرين،  مع 
امشاريع ، كلها أمثلة عن امعارف وامهارات التي 

مكن تطبيقها في سياقات وشركات مختلفة.

التدريب الشخي:
نفسك،  لتدريب  شخصية  خطة  استخدم 
إلى  بعملك  لانتقال  امطلوب  هو  ما  واكتشف 
دورات حتاج  ذلك  يتطلب  قد  التالي.  امستوى 
إلى استكمالها، أو ندوات على اإنترنت تستطيع 
حضورها، أو حضور تدريب خاص. فمثل هذه 
اأمور تعّزز من مهاراتك وتساعدك على التطور؛ 

اأمر الذي ينعكس إيجابًيأ على مشروعك.

التحقق من اأنطمة اأساسية 
امتاحة:

السبل  كل  من  تستفيد  أن  مكان  اأهمية  من 
مثل  هدفك؛  إلى  لتصل  امتاحة؛  امشروعة 
والشبكات،  ااجتماعي،  التواصل  وسائل 

واجمعيات، واأصدقاء والعائلة.

07

08

06

05

04

03



إلى  الشركة  العمل نقل مقر  أن يقرر صاحب  النادر  من 
، استخلصها  ،إا بمراعاة عوامل هامة  آخر  إلى  مكان 

كبير من أصحاب  سكوت فادنيس من محادثاته مع عدد 
إلى مقر عمل جديد،  باانتقال  يفّكرون  الذين  اأعمال 

لجذب  ريادية تسعى  في مدينة فيشرز، وهي مدينة 
الجديدة.  الشركات 

ثاثة أسئلة  باإجابة عن   ، اأعمال  ينصح سكوت أصحاب 
مقرالعمل اختيار  قبل  أساسية 

ثاثة أسئلة قبل اانتقال 
إلى المقر الجديد لشركتك 

المحلية  العاملة  للقوى  يمكن  هل    )1
ملء شواغر المواهب التي تحتاج إليها 

شركتك؟
إن كانت شركتك جزًءا من اقتصاد الفكرة، فمن امهم، أن 
تفكر كيف تستقطب ذوي امواهب ليعملوا عندك؟ ، وذلك 
التحويلية والصناعية.  الصناعات  العاملة في  للقوى  خاًفا 
علمية  درجات  على  واحاصلن  امبدعن  أن  في  واشك 
متقدمة، ايكفيهم أن يكونوا من مجرد موظفن، وهذا ا يعني 
فقط امكان الذي يعيش فيه اموهوبون اآن، بل أي مكان 

يرغبون في اانتقال إليه بأنفسهم.
انتقلت  -التي  الذاكرة«  »شركات  فإن  امثال:  سبيل  على 
مؤخًرا من لوس أجلوس إلى فيشرز- كان أمامها خيارات 
عديدة، لكنها فضلت مدينة فيشرز؛ وذلك لتوظيف مجموعة 

مواهب من مدينة إنديانا. 
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2( هل يبدو التفاعل كالمعاملة التجارية؟ 
ا يجب أن يكون خيار انتقال الشركة، يبدو وأنه معاملة جارية، فاانتقال إلى 
مقر عمل آخر، يعني أنك تستثمر في نقل التكاليف، واشك في أن ااحتفاظ بكا 

اموقعن يعني زيادة التكاليف. 
أخرى؛  نقدية  أو حوافز  مزايا ضريبية  تقدم  التي  للمدن  أمر صعب، خاصة  إنه 
لتسهل عملية اانتقال. ومع ذلك، ينطوي اانتقال إلى مقر جديد على أكثر من كونه 
مجرد تبادل بسيط للسلع، أو اخدمات، أو اأموال. لذلك، عليك البحث عن موقع 
يرحب بشركتك كعضو في امجتمع، وكشريك في مو اقتصاد امنطقة وتنميتها، 

بدًا من البحث عن زبائن، أوعن بند في اميزانية العمومية. 

3( هل يوجد إحساس بالمكان؟
جميع رواد اأعمال ،  يتحدثون عن "إحساس 
امكان" ؛حيث مكن أن تزدهر أعمال الشركات 
فضاء  توفر  من  أكثر  إلى  يحتاج  اأمر  لكن   ،
خلق  لكي  للشركة  وموارد  متاح،  مكتب 

اإحساس بالشعور الفريد.
خصائص  على  بامكان"  اإحساس   " ينطوي 
مكاًنا  يكون  كأن  فريًدا،  يبدو  امكان  جعل 
ذات  مدارس  يضم  امدينة،  وسط  تاريخًيا 
صاخبة  ليلية  حياة  مكاًنا  أو  عليا،  مراتب 
نشاطات  ويضم  بحدائق  محاًطا  مكاًنا  أو   ،
لهذا  يولد  الذي  الشيء  كان  ومهما  امجتمع. 
اموقع " إحساًسا بامكان"، ينبغي أن يتناسب 
امكان مع احتياجات شركتك وقيمها. وعندما 
احتياجات  مع  امكان"  إحساس   " يتوافق 
شركتك وقيمها، عندئٍذ، تكون قد وجدت- على 
اأرجح- النظام البيئي الذي مكن لشركتك أن 

تزدهر فيه.
امناسب  امكان  هو  احّدد  اموقع  كان  إذا 
التي  العوامل  أهم  من  يعتبر  أعمالك،  لتشغل 
مقر  اختيار  من  شركتك،فتأكد  جاح  تضمن 

العمل بحكمة.
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إذا  الوحيد، خاصة  التوظيف هو خيارك  يأتي وقت عليك كصاحب عمل، تعتقد فيه أن 
متجًها  فتجدك  تصاعد،  في  واأرباح  تتزايد،  خدماتك  أو  منتجاتك  على  الطلبات  كانت 

الوظائف في شركتك. إلى مزيد من 
نياتهم  تكون  قد  والذين  عائلتك،  أفراد  أو  أصدقاءك   ، تستشير  قد  الحال،  وبطبيعة   
كنت  فإن  تواجهك،  التي  الحقيقية  التحديات  يفهموا  أن  النادر  من  لكنهم  حسنة، 

المهنية. ااستشارية  الخدمات  في  بااستثمار  فعليك  صحيحة،  استشارة  تريد 
اأسباب  هــي  فما  للتوظيف،  جاهز  أنــك  إلــى  بالفعل  تشير  هامة  مــؤشــرات  هناك 

الخطوة ؟ اتخاذ مثل هذه  التي دعتك  الحقيقية 

ــه مــع اأهـــداف  ــ تــوافــق بــنــاء فــريــق عمل وإدارت
العامة 

فّكر في الهدف الذي من أجله أسست شركتك ، وما نوع التطوير الذي 
فّعال في  إدارة فريق من مئات اأشخاص، ولعب دور  تريد  تريد. رما 

وضع استراتيجيات النمو والتطوير للشركة. 
ا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة هنا أو هناك ، لكن حقيقة اأمر، أّن 
إدارة اأشخاص ليست لكل شخص. فإن لم ترغب في ااخراط في عملية 
التوظيف، فهناك خيارات أخرى؛ كأن تستعن مصادر خارجية للوظائف 
اإدارية وامالية، أو تتعاقد مع مؤسسة خاصة بالتوظيف لشهور محّددة 

من السنة، أو تعيد تصميم عملياتك.
بل  الوحيد،  سبيلك  هو  التقليدي  التوظيف  طريق  بأن  نفسك  تقنع  ا 
استكشف اإمكانيات، وارجع دائًما إلى أهدافك العامة، وأمورك امفّضلة، 

قبل أن تضع نفسك في مكان ا تريد أن تكون فيه.

هل أنت بحاجة إلى 
مزيد من الموظفين ؟
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تخصيص وقت لتطوير نفسك 
سواء كنت قادًرا على القيادة بصورة طبيعية أم ا، فتعين موظفن للمرة 
اأولى أمر هام جًدا؛ إذ عليك اإمساك بزمام اأمور؛ جعلهم يقفون 
عند نقطة ما، فكيف تستفيد من معظمهم، وكيف تعاج التحديات التي 

تواجهك، وكيف تدعم مهاراتك القيادية يومًيا.
النوع  على  واحصول  اأمثل،  بالشكل  وقتك  استثمار  مستعًدا  كن 
امناسب من الدعم؛ مساعدتك على طول الطريق. وما بن دورة مرة 
واحدة، إلى اإرشاد امتواصل، هناك خيارات تضمن لك احصول على 
كوضع  الازمة؛  اخارجية  بامهام  لاستعانة  خيار  وهناك  تريد.  ما 

اإطار التنظيمي لشركتك والسياسات امرتبطة باأشخاص. 

التأكد من أهمية التوظيف لتطوير عملك
العمليات احسابية، قبل اخاذ أي قرار يتعلق  أن تقوم ببعض  ينبغي 
بالتعين. فّكر جيًدا في تكلفة زيادة عدد موظفيك، من حيث الرواتب، 
والتدريب والتأهيل، ومالذي يعود عليك من ذلك ؟ وهل ستقدم مستوى 
أعلى من خدمة الزبائن؟ وهل سيتيح ذلك انتقالك إلى أسواق أو مناطق 
جديدة؟ عند اإجابة على هذه التساؤات، ستكون جاهًزا اخاذ قرارك.

وخاصة القول، أّنه بالرغم من أهمية التوظيف، لكنه في النهاية أمر 
مناسب لبعض وليس لكل الشركات، فإذا كانت حاجتك ملحة للتوظيف، 

فعليك القيام ببعض عمليات 
العصف الذهني والتحليل قبل اخاذ قرارات بشأنه.

45 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com



اأسرار العشرة للقادة العظماء
لن تكون رائد أعمال عظيًما، قبل أن تكون متواصًا فعاًا، فالقادة 
في  العاطفي  المستوى  على  غيرهم  مع  يتواصلون  العظماء 
وتدفعهم  اآخــريــن  تلهم  فكلماتهم  فيها،  يتحدثون  مــرة  كــل 
تواصلهم  في  العظماء  هؤاء  ويستند  يأملون.  مما  أكثر  إنجاز 

إلى عشرة أسرار :

صادقون
فا  حقيقًيا.  يكون  أن  فابد  فّعاًا،  يكون  لكي  التواصل  أّن  يدركون 
مكن حليل كل كلمة يحاولون من خالها فصل احقيقة عن امراوغة، 

فالصدق سواء في السراء أو الضراء يبني الثقة.

خبراء في لغة الجسد
يتابعون باستمرار ردود أفعال الناس في رسائلهم، فتجدههم سريعن 
في التقاط اإشارات؛ مثل تعبيرات الوجه، ولغة اجسد؛ أنها طريقة 

التغذية الراجعة الوحيدة من اجمهور. 

يقولون الحقائق ولو كانت صادمة
 ا يشغلهم أن يبدوا مهمن، أو يتفاخروا بخبراتهم، أو يرفعوا صوت 
اأنا، بل يفّكرون فيما يحتاج اآخرون لسماعه، وكيف مكنهم توصيل 
تلك الرسالة بنجاح. وا يعني هذا أّنهم يقولون ما يريد الناس ماعه، 

بل يقولون اأمور امهمة؛ حتى لو كانت أخباًرا صادمة.

أهل للثقة 
ا يعبرون عن غير ذواتهم، فهناك سبب حقيقي جعل مارك ذوكربرج 
جينز.  وبنطال  رأس  غطاء  شكل  على  للمستثمرين  فيسبوك  يعرض 

يعلمون أّن صدقهم، يجذب الناس إلى رسائلهم.

مال و أعمال

تخطيط و إدارة
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يتكلمون بمصدر قوة
أو  متوترين،  أو  غامضن،  يكونوا  بأن  ظهورهم  تغطية  يحاولون  ا 
خجولن، بل يتحملون امواجهة، ويتكلمون بطريقة مباشرة حول كيف 

تكون اأشياء.

يتحدثون  وكأنهم  المجموعات  إلــى  يتحدثون 
إلى اأفراد

من النادر أن ملك القادة ترف احديث إلى شخص واحد في وقت واحد، 
سواء كان جمع حول طاولة مؤمر، أو قاعة مكتظة بالناس، فهم يعلمون 
كيفية إدارة اجتماع في غرفة، ويجعلون كل فرد يشعر وكأن احديث موجه 

له شخصًيا.

يستمعون جيًدا لآخرين
يعرف القادة العظماء أن التواصل له اجاهان، وأن ما يسمعونه غالًبا، 
أكثر أهمية ما يقولونه؛ لذا يستمعون بنشاط ، ويركزون جيًدا على فهم 

توقعات امتحدث.

يعترفون بالخطأ
موذج  ويصممون  مراوغة،  دون  به  يعترفون  خطًأ،  يرتكبون  عندما 
اخطأ،  من  بسهولة  ينجون  عندما  حتى  وأفعالهم،  لكلماتهم  امساءلة 

ويفعلون ذلك كأمر واقع بدون تأليف مسرحيات أو تواضع مزيف.

يهتمون بالتغذية الراجعة
ا يفترضون أبًدا أن الرسالة التي يسمعها الناس، هي الرسالة نفسها التي 
يقصدون توصيلها. فهم يدققون للتحقق في رسالتهم ما إن كانت مفهومة 
بصورة صحيحة، فإن لم تكن كذلك، فلن يلوموا اجمهور، بل يغيرون 

اأشياء ويحاولون مرة أخرى. 

سّباقون 
ا يضيعون الوقت، بل يسارعون إلى درء الشائعات بتبادل اأخبار السيئة 
ودقيقة؛  واضحة  واجاهات  أهداًفا  يضعون  كما  امناسب،  الوقت  في 

وبذلك ا يضّيع الناس أوقاتهم في السير في ااجاه اخاطئ.
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خمس حيل لبناء عامتك 
التجارية 

الــعــاقــات  بــنــاء  يــتــواصــل   ، الــتــجــاريــة  عــامــتــك  ســمــعــة  لتحسين 
ااجتماعية، وعمل عاقات قوية، والتشارك باأفكار مع اآخرين. 
موقعي  على  التجارية  عامتك  مــن   تعزز  نصائح  وهنا،خمس 

و"تويتر": إن"  "لينكد 

باماحظة:  التذكير  استفد من وظائف عامات 
صورة  أسفل  اموجود  العامة  تبويب  موجب 
إجراء  كيفية  في  للتذكير  ااتصال  تعريف  ملف 
وإدارة  عاقتك،  هو  امهم  معرفته،  أو  اتصال 
متابعتك مع جهات ااتصال، مع إنشاء عامات 
مخصصة لفئات جهات ااتصال؛ مايعزز وظيفًيا 
من إدارة عاقات الزبائن )CRM(، ووظيفًيا داخل 

موقع "لينكد إن".

إذا كنت تستخدم زر« انشر منشوًرا« 
من  فتأكد  إن«،  »لينكد  موقع  على 
الثاث  الكلمات  عامات  تضمن 
الرئيسة اموجودة في اأسفل لتعزيز 
وإمكانيات  لاكتشاف  قابليتك 
كان  فإن  اموقع،  بواسطة  التضخيم 
لديك منشورات تاريخية ، فتأكد من 
رجوعك للمنشورات القدمة ومييزها.

تستطيع إدارة ترتيب مجموعاتك، وتصوير عامتك التجارية ومصاحك بفعالية 
، ونشر احتوى اأصلي بكفاءة لبناء معتك، والوصول بسهولة إلى احتوى 
بغرض الدراسة الذاتية. ولكي ُتدير امجموعات، انتقل إلى صورتك امصّغرة 
أعلى من صفحتك الرئيسة موقع »لينكد إن« التي حضر احساب واإعدادات، 
انقر فوق إدارة مربع اخصوصية واإعدادات، وأعد إدخال كلمة سر حسابك. 
انقر على امجموعات، والشركات، والتطبيقات اموجودة أسفل يسار القاعدة. 
لتعكس  الرقمي  الترتيب  وحِدث  اختيار عرض مجموعتك«  »ترتيب  فوق  انقر 
إشاراتك امرجعية. ومكن أن تقوم بنفس عملية الترتيب لعناصر املف أجل 
»امهارات العليا« موجب امهارات واإظهار بنقر على +إضافة مهارة » وسحب 

مهاراتك لتظهر الترتيب الذي يعكس اأفضل من مجموعة امهارات اأولوية.
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أعلى  ظاهرة  تكون  مفّضلة  تغريدة  اختيار  مكنك 
صفحة ملفك. تدعى »تثبيت« التغريدة و يسهل جًدا 
القيام بها . انتقل إلى التغريدة التي تريد تثبيتها، ثم 
انقر على النقاط الثاثة اموجودة في أسفل النص أو 

الصورة
 ) وستنبثق كلمة »امزيد«(، بعد ذلك، انقر »تثبيت على 

صفحة ملف التعريف اخاصة بك«.

4

التغريدات  حليل  موقع 
 )analytics.twitter.com(
مجاني، ويوفر مقاييس قّيمة 
تغريداتك  نشاط  بخصوص 
، و يقدم لك نظرات فاحصة 

متابعيك أيًضا. 

5

49 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com



الموارد  أن وظيفة  تعتقد  إذا كنت 
البشرية هي فقط ضمان عدم خرق 

منهاج  هو  بل  الوحيد،  فلست  القانون، 
فيها  بما  الشركات،  أصحاب  بعض  يتبعه 

كافة  تمتلك  التي  الضخمة  المنظمات 
المهام. بكافة  للقيام  الموارد 

الموارد  كانت تطبيقات  إذا  ومع ذلك، 
مكافحة  مشكات  على  تقتصر  البشرية 

القضايا  مع  التعامل  مثل  الحرائق؛ 
مع  التعامل  أو  باانضباط،  المتعلقة 

الضعيف،  اأداء  ذوي  الموظفين 
التي  الفرص  أكبر  إحدى  تفقد  فعندئٍذ 

أعمال. كرائد  تمتلكها 

إن موظفيك هم شريان احياة مؤسستك، فباستطاعتهم إحداث فارق بن مجرد ما يحصلون عليه من 
امؤسسة، وبن جعل مؤسستك هي الرائدة في مجالها.

هناك شركات تبيع نفسها في وقت قصير، ثم تعاني في نهاية امطاف من التغيير الدائم ،فإن كان اتباعك 
للوسطية مع موظفيك يحول دون قدرتك على إدخار امال، أو حررك للتفرغ في التعامل مع القضايا 
اأكثر أهمية؛ فسوف تعيق تقدمك. فكر قليًا في دور اموارد البشرية في أعمالك اخاصة، وما يجب أن 

تطمح للقيام به. 
إن قيادتك الصحيحة تتيح لك:

1. مضاعفة مستويات اإنتاج، والتي بدورها حقق لك أقصى قدر من اأرباح العائدة لك.
2. جذب أفضل امواهب لصناعاتك؛ ما يتيح لك أن توّفر للسوق أفضل احلول امبتكرة.

3. رفع الروح امعنوية موظفيك وزيادة حوافزها؛ مايهيئ لك بيئة تشعرك بالسعادة أن تكون جزءا منها.
4. ااعتراف بوصفك رب عمل مثالًيا، يضفي عليك مظهًرا ، ويجعلك تفوز بتغطية إعامية محلية.

مجرد أن خطو خارج قيود ااعتقاد بأن اموارد البشرية هي فقط مجرد الدق على الصناديق، والوفاء 
بالتزاماتك، عندها ستنفتح على عالم جديد برمته. وقد حان الوقت اآن لتصل إلى لعبتك، فهل ستكون 

على مستوى التحدي؟.

كيف تجعل موظفيك

 ريان الحياة مؤسستك؟
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الذي  المتواضع  المعدني  الصندوق  ذلك  لديك حاسوب جديد؛  أصبح  أخيًرا، 
إذ يساعدك في كل  التطوير؛  إمكانيات  لعالم واسع من  المفتاح  يعد 

المعارف،  تواصٍل مع  البقاء على  إلى  تنظيم حساباتك،  بدءًا من  شيء، 
والتسلية. اأخبار  متابعة  وحتى 

الصحيح، وخطوة بخطوة: الوجه  تعّد جهازك على  أن  ينبغي  قبل كل شئ، 

يــــــــر تـــــطــــو

تكنولوجيا

حاسوبك الجديد جاهز لانطاق 
بسبعة أشياء
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تحديث »ويندوز« 
اخطوة اأولى هي حديث نسخة« ويندوز« على اجهاز، وهي اأكثر ملًا؛ إذ تستغرق وقًتا قد يطول أو يقصر، لكن في جميع اأحوال، عليك 

إجراء التحديث.

نِصب متصفح اإنترنت
هناك عشرات امتصفحات لإنترنت لكن أشهرها: كروم ، فايرفوكس، وأوبرا، مكنك تنصيب أحدها، او ماتراه مفضًا لديك.

تخلص من الملفات الزائدة في سلة المحذوفات
بإمكانك جاوز هذه اخطوة إذا كان جهازك يتضمن نسخة أصلية من 
مايكروسوفت، بينما تفيض احواسيب امجّمعة من شركات صناعة 

احواسيب ببرمجيات زائدة.
تقوم  احاسوب،  مهمات  مفرغ  وهي  وبسيطة؛  موثوقة  أداة  هناك 
لك  تتيح  ثّم  امعروفة،  الزائدة  البرمجيات  عن  بحًثا  اجهاز  بفحص 

مسحها جميًعا.
إذا كنت تعمل بنظام ويندوز 8، فلن يقوم مفرغ امهمات بامساس بأي 
من البرامج الزائدة التي تظهر على شكل تطبيقات اميترو - أيقونات 
ملونة تظهر على شاشة قائمة ابدأ في ويندوز)8(- تلك التطبيقات لن 
تعمل تلقائًيا مع إقاع اجهاز؛ وبالتالي خلو جزء من مساحة التخزين.

برنامج مكافحة الفيروسات
حان الوقت لترصف »بّطات احماية اخاصة بك ضمن صف«.

لإعدادات  وفًقا  نشًطا  يكون  حماية،  ببرنامج   8 ويندوز  زود 
اافتراضية للنظام. ويعد البرنامج مقبوًا إذا لم تكن شديد ااهتمام 
احواسيب  مصّنعي  باستطاعة  أّنه  إّا  احماية،  برامج  بتفاصيل 
على  ينّصبوا  أن  أرادوا  ما  إذا  الويندوز«  »حماية  برنامج  تعطيل 
حاسوبك نسخة جريبية لبرنامج حماية أعلى أداًء؛ مثل نورتون أو 
ماكافي مقابل مالي، أو قم بتعطيل وحذف ذلك البرنامج الزائد، ثّم 

أعد تنشيط برنامج حماية ويندوز.
كامل  الفيروسات  مكافحة  برنامج  ويندوز  حماية  برنامج  وليس 
امواصفات؛ فا مكنك من خاله حّتى إجراء فحص للجهاز، إا 
أن هناك دليًا إنشاء حزمة حماية مجانية ، يساعدك على إيجاد 

اأدوات الصحيحة التي حمي جهازك.

أمعن النظر في هذه النافذة لبعض الوقت:

أّوًا : تأّكد من أّن احاسوب متصل باإنترنت، وبالنسبة لـ«ويندوز 
7 أو 8 » ، افتح لوحة التحكم، ثّم توّجه إلى خيار النظام واحماية 
< حديث ويندوز < التحقق من وجود حديثات، أّما في »ويندوز10« 
، فافتح قائمة ابدأ، واذهب  إلى اإعدادات < التحديث واحماية < 

التحقق من وجود حديثات.
سيقوم النظام بالبحث عن التحديثات، فيجد بعضها، قم بتحميلها 
وتنصيبها، ثّم أعد تشغيل اجهاز، وأعد ما فعلته عدة مرات أخرى، 

حّتى يتوقف مستكشف التحديثات عن إعطاء معطيات جديدة.
في الوضع اافتراضي، يقوم ويندوز بتحميل وتنصيب التحديثات 

اجديدة مجّرد ظهورها، وليس عليك سوى جاوز هذه العقبة.
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تعبئة الجهاز
هناك أكثر من 20 برنامًجا هاًما مجانًيا جهازك مكنك احصول عليها من دليل البرامج 
امجانية، تسيل مهامك اليومية. واتنس حميل برنامج Ninite ، الذي يتيح لك تنصيب 
عدد كبير من التطبيقات امجانية دفعة واحدة، كما يعمل تلقائًيا على تعطيل البرامج الزائدة 
امرافقة للبرامج امجانية التي حاول التسلل إلى حاسوبك من خالها كأنها جزء من عملية 

التنصيب.

التهيئة
وإذا  بجهازك.  لتستمتع  جاهز  أنت  اآن، 
كنت قد انتقلت إلى حاسوبك اجديد، فتأكد 
من  احاسوب  عالم  لنصائح  مراجعتك  من 
فهذا   ، قدم من جديد  إحياء حاسوب  أجل 
ا يعني أن مجرد إحالة جهازك القدم إلى 

التقاعد، أنه أصبح قمامة.

اصنع نسخة من القرص الصلب 
من  نسخة  لصنع  امثالي  الوقت  هو  هذا 
الذي  القرص   - اأساسي  الصلب  قرصك 
يقلع من خاله ويندوز – تقوم بتخزينها على 
ويندوز من خالها،  ليقلع  آخر،  قرص صلب 
إذا مااضطررت إعادة تنصيب الويندوز أي 

سبب.
وتتوّفر أدوات نسخ احتياطية متازة خّول لك 
صنع امستنسخات والصور، ومنها النسخة 
ماكريوم  برنامج  من  امجانية  الشخصية  
ريفلكت امجاني  وبرنامج إييس-يو إس-تودو 

للنسخ ااحتياطي

خيار: تحديث سواقات جهازك
مكن أشياء صغيرة أن تسبب مشاكل مزعجة جهازك، تكون أسرع ما مكن أن تفعله 
السواقة التي اتعمل ، فإن كان حاسوبك امجّمع يعمل على حو جيد، وكنت خطط فقط 
استعماله أداء مهام أساسية، كتصفح اإنترنت، والعمل على برمجيات اأوفيس وغيرها، 

فتكيف مع جهازك وا تعبأ بالسواقات، واستمر في العمل بكل أريحية. 
الصلبة  السواقات  لصاح  اجديدة  السواقات  بتعريف  ويندوز  حديث  على  هنا،يتوجب 

اموجودة بحاسوبك.
وإذا كنت قد جّمعت حاسوبك على يديك، فسوف تقضي بعض الوقت لتعريف اأجهزة 
يدوًيا، أّما إذا كنت قد حّملت جهازك بالبرامج وفق مزاجك ، أو إذا كنت تأخذ احاسوب على 
أنه آلة للعب، فمن امفيد أن تعيد النظر فيما لو كان هناك تعاريف أكثر لأجهزة املحقة كي 
حدثها ، فبرنامج حديث ويندوز ا يحّدث التعاريف دائًما بالشكل اأمثل، ومكننا القول إّن 
تعريف اأجهزة اجديدة للوحة اأم أو كارت الشبكة مكن أن يزّودك مزايا مفيدة ويعزز 
اأداء، وعلى مهووسي األعاب أن يحّدثوا كارت الشاشة دورًيا، للتأكد من الوصول إلى 

اأداء اأمثل امطلوب لألعاب اجديدة.
التي  امعلومات  كُل  تتوافر   ، املحقة  الويندوز  أجهزة  لتحديث  احاسوب  دليل عالم  وفي 
حتاجها للمضي قدًما، وإذا كان أحد اأجهزة املحقة يراوغ حاسوبك، فسيعمد ويندوز 

تلقائًيا إلى خلق نقطة استعادة للنظام عندما تقوم بتنصيب تعريف جديد. 
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المميز الحصري بكل ما يحويه من رفاهية وترف جاهزًا  الطابع  المملكة ذو  أصبح جناح 
والروعة داخل  الفخامة  أجواء غير مسبوقة من  الضيافة في  بكرم  استقبالكم. تمتعوا 

أبعادًا  بفخامة عصرية تعطي  والُمزين  المكون من طابقين،  العصري  الجناح  محيط 
المميزة. للضيافة  جديرة 

لمزيد من المعلومات الرجاء ااتصال بالفندق مباشرة على ٥٨٨٨-٢١١ )١١( ٩٦٦+ أو زوروا 
www.fourseasons.com/riyadh موقعنا 

جناح "المملكة"
جناح الدوبلكس الراقي

فى الرياض



النصائح العشر لنجاح التسويق الشبكي 
شكل  على  الشبكي  التسويق  لنجاح  نصائح  عشر  هذه 

من  فتأكد   ، ببعضها  سأشارككم  عقلية  اقتباسات 
حققته. الذي  النجاح  حجم  بعدها  وسترى  جيًدا،  تطبيقها 

لـــشـــيء تــســتــطــيــع كــســبــه ..«  »ا تــقــف مــتــوســاً 
سيرفانتس

الشبكي بإجبار اآخرين على شراء  التسويق  النجاح في  لن حقق 
الفرص  أو  التسجيل  أوحتى بسؤال متابعيك عن زيارات  منتجك، 
النجاح  لتحقيق  الازمة  امهارات  استخدام  مكنك  إذ  احتملة؛ 
امأمول. وحينما تصل إليه، ا تستخف به؛ أنك ينبغي أن تدرك 

أنك حققت إجاًزا عظيًما.

بل  الساعة,  أســاس  أجر عملك على  تحصل  »ا 
بما تضيفه لتلك الساعة ..« جيم روهن.

ا يكفي أن تقول كم هي عدد السنوات التي قضيتها في العمل، أو كم كنت 
مشغوًا؟ وماذا ؟ أو كم عدد من أظهرت لهم عرضك التقدمي لفرصتك 
في كل شهر/ أسبوع/ يوم؟ بل عليك حل مشاكل الغير باخروج إليهم، 

ومواجهة ااعتراض، وليس بالراحة في منزلك وأنت تشاهد اأفام!.

»إذا كنت مستعًدا لتبدو أحمق , فلن تشعر أبًدا 
بالنجاح ..« شير

الشجاعة أمر ضروري  لتواصل جاحك، فعندما تركت وظيفتي في شركة 
أتقاضى منها أجًرا مجزًيا، فإنني خضت بالتأكيد مجازفة كبيرة جعلتني 
أبدو كاأحمق. فإن كنت قلًقا حيال ما يعتقده اآخرون فيك، أو كنت أكثر 
تركيًزا على الطريقة التي »قد« تظهر بها أمام اآخرين , فلن حقق أحامك.

»انـــس أخــطــاء الــمــاضــي, انـــس الــفــشــل , انـــس كل 
 ».. بفعله  وقــم  اآن  ستفعله  ما  باستثناء  شــيء 

وليم دورانت
من الصعب اإشارة إلى صاحب أعمال ناجح لم يقع في أخطاء ،فإن كنت تركز 

على أي شيء، لكن ا تعرف إلى أين مضي، فأنت إًذا خسرت اللعبة بالفعل.

»رأس المال ليس نادر الوجود، بل الرؤية ..« 
سام والتون.

يذكرني هذا ااقتباس منشور لي شاركته مع توني روبينز، عندما 
قال إننا احتاج إلى اموارد ، بل إلى احيلة. فتوافر اموادر مرهون 

بالرؤية الصحيحة. 

يــــــــر تـــــطــــو

التواصل ااجتماعي
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»لــيــس مــفــتــرًضــا أن تــشــّل الــتــحــديــات حــركــتــك, بل 
تساعدك على اكتشاف نفسك ..«

بيرنس جوهانسن رايجون.
ماذا لو تعاملت مع كل عقبة تافهة، وكل ظرف غير مائم على أّنه شئ من 
امفترض أن يكون حاضًرا، فكلما كانت التحديات التي تواجهها أكبر، كلما 
ازدادت فرص النجاح، وكانت ملهمة للناس. لذلك إن كنت ستمر حًقا بأوقات 

عصيبة، فواجبك عندئٍذ التغلب عليها؛ حتى تكون ملهًما.

»بعد مرور عشرين سنة من اآن ستكون خيبة أملك 
أكبر بأشياء لم تفعلها عن أخرى قمت بها ..« 

مارك توين.
ا ينطبق هذا على مجال العمل فقط، بل متد إلى حياتك الشخصية؛ فمثًا: 
من هو الشخص الذي حتاج أن يسامحك قبل أن تفقد وجوده حولك ؟ ومن 

هم اأشخاص الذين حتاج أن خبرهم بحبك قبل أن تفقد هذا اخيار؟.

»ا أحد يحمينا، بل نحمي أنفسنا، علينا أن نمضي 
في الطريق بأنفسنا ..« بودا

إذا باشرت عملك، فسوف جذب من يريدون مساعدتك في مشوار عملك، 
لكن من اأفضل أن تسلك طريقك بامعرفة ، فجميع اأمور تعود إليك، بدًا 

من أن تبّدد طاقتك في انتظار شخص ما يأخذ بيديك.

أكبر من متعة  »ا تدع الخوف من الخسارة يصبح 
الربح ..« روبيرت كيوساكي

يلعب البعض كي ايخسروا، بدًا من أن يلعبوا ليفوزوا. فعندما تضع قدمك 
في اجاه تغيير حياتك، ستتعرض مخاطرة بسبب عدم العمل، لكن عليك 
دائًما النظر في البدائل. فماذا يحدث إن لم تغير حياتك؟ فهل تريد أن يبقى 
وضعك بالضبط، كما كان عليه من 5-10 سنوات؟. إذا أحببت كيوساكي، 

فخذ بنصائحه حول جاح التسويق الشبكي.

الخير،  بعمل  قامت  فقيرة  فتاة  نفسي  أعتبر  »ا 
مبكرة  ســن  منذ  يــعــرف  شخًصا  نفسي  أعتبر  بــل 
أن  لــزاًمــا  كــان علي  لــذا  مسؤوليتي عن نفسي،؛ 

أقوم بعمل الخير  ..« أوبرا وينفري
فهل ستقبل امسؤولية التي أنت هنا بصددها، أم إلهام اآخرين بقصتك؟
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2.  الصورة ااحرافية :
فيه  تتوفر  ا  فرنشايز،  في  ااستثمار  يريد  أحد  ا 
امعايير ااحترافية، فماحو الفرنشايز اليوم لديهم 
نقاط ملموسة متنوعة؛ إذ مكنهم عرض احترافيتهم 

في النقاط التالية:
• اموقع اإلكتروني للشركة.

• امواد التسويقية واإعانية.
• مقرات الفروع الرئيسة.

• اموظفون.
• عاقات التفاعل ممنوح الفرنشايز.

•  امخازن.
• امنتجات واحدمات.

• أقسام امبيعات.
ورائدة  سابًقا،  الصحفية  ماسينيت؛  ناتالي  تقول 
أبًدا  تنَس  ا  حالًيا:«  اموضة  مجال  في  اأعمال 
اأول  اانطباع  لتخلق  فقط  واحدة  فرصة  لديك  أّن 
العامة،  والعاقات  والعماء،  امستثمرين،  مع 

والتسويق«
، ولكن حتى مع توفر كل هذه الفرص، هناك فرصة 
واحدة ماحي الفرنشايز لتكوين اانطباع القوي في 

عقول امستهلكن ومنوحي الفرنشايز.

1. حاية اأراي :
وهو  اأراضي،  حماية  بشدة  أناصر  الشخصي،  الصعيد  على 
أن  تستطيع  فهل  الفرنشايز.  ممنوحي  اأهمية  بالغ  أمًرا  ماأراه 
تتصور افتتاح مشروع فرنشايز من صنع أحامك مجرد علمك 
بوجود منوح فرنشايز آخر- يبعد عنك أقل من ميل واحد- سوف 
يفتتح مشروعه خال ستة أشهر؟ .. )أعتقد أن ضغط الدم عندي 

بدأ في اارتفاع عندما وأنا أكتب هذه اجملة(. 
أتذكر أنني تلقيت اتصاًا من رجل كنت قد ساعدته في حصوله 
على الفرنشايز، وأخبرني- وهو غاضب- بأّن منوح فرنشايز آخر 
يقطن قريًبا من أرضه، وكان يسّوق بطريقة عدائية في أرضه؛ ما 
أدى إلى خسارة الرجل عمله!. من امقبول أن خسر العمل لصاح 
امنافس لتقصيرك في العمل، أما أن خسر فقط أن هناك منوح 

فرنشايز آخر، فهذا ماا يحتمل. 

خمسة أشياء يتوقعها 
العميل من صاحب الفرنشايز

أنفسهم غارقين في عدد هائل  قد يجد رواد اأعمال 
ذلك،  ومع  اليوم.  المتوفرة  الفرنشايز  مشروعات  من 
أمًرا سيًئا، وخاصة عندما  توافر خيارات عديدة  أعتبر  ا 

الفرنشايز. لشراء  المناسب  القرار  باتخاذ  اأمر  يتعلق 
في  الفرصة  كانت  الخيارات،كلما  قلت  كلما  لذلك، 
يريد  للفرنشايز  محتمل  مالك  فكل  أفضل،  ااختيار 

مستقبًا  الفرنشايز  مانح  من  أمور  عدة  على  الحصول 
نعرض  يلي،  وفيما  بالفعل،  حدوثها  يتوقع  ولعله   ،

المانح: من  الفرنشايز  ممنوح  يتوقعها  أمور  لخمسة 
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الصورة ااحرافية

حاية اأراي

امساعدة ي 
اختيار اموقع

الدعم

التقديرات الصحيحة للتكلفة 
التي تقتضيها مسبًقا

تقتضيها  التي  للتكلفة  الصحيحة  التقديرات   .3
مسبًقا :

يحتاج منوحو الفرنشايز إلى معرفة الصورة الكاملة ما هم 
مقبلون عليه ، وخاصة ما يتعلق بامال، فعندما يقوم ماح 
الفرنشايز بزيارة اموقع اإلكتروني إحدى فرص الفرنشايز 
التي يهتم بها، فإّن أول ما يخطر بباله هو البحث عن التكلفة، 
عن  امقدمة  امعلومات  إلى  الوصول  تسهيل  فقط  ينبغي  فل 

ااستثمار، بل يجب أيًضا أن تكون دقيقة. 
وعلى سبيل امثال، إذا كان مبلغ ااستثمار امنصوص عليه 
، فل ينبغي  225.000 دوار  و   175.500 مقدًما يتراوح بن 
 225.5000 من  أكثر  يتوقع للستثمار  أن  الفرنشايز  ممنوح 

دوار ليبدأ عمله.

5. الدعم :
امرء  يستخدمه  لكن  امفهوم،  واسع  مصطلح  »الدعم« 
الفرنشايز،  إلى موذج عمل  في كل اأوقات عندما يشار 
عمًل  يكون  أن  ويتوقعون  الفرنشايز،  منوحو  يتوقعه 
جيًدا، لكن بصفة عامة، يجب أن يشمل الدعم امقدم من 

مقرات الفروع الرئيسة على:
• إصلحات ذات صلة بقضايا التكنولوجيا.  
• معاجة شكاوي العميل عندما يتم كفالتها.

• الزيارات اميدانية. 
• تدريب متواصل.

• مساعدة قانونية، وغيرها من امساعدات. 

4. امساعدة ي اختيار اموقع :
بشخص  الفرنشايز  ماح  يستعن  أن  ينبغي 
متخصص يعمل في العقارات يكون على صلة 
أن  منطقتك؛  في  العقارات  في  يعملون  من 
اختيار موقع ناجح لعمل الفرنشايز أمر في غاية 

اأهمية، قد يتوقف عليه جاح امشروع.

نصيحة ممنوحي
الفرنشايز امحتملن:

اقرأوا عقد الفرنشايز بعناية، واأفضل استئجار محاٍم 
لتوقيعه

ومعلوماتكم: لقد شاركت ي الفرنشايز بطريقة واحدة أو 
أكر مدة عرين عاًما، إا أّن القصة التي أرت إليها أعاه، 

كانت الوحيدة التي واجهت فيها مثل هذا اموقف.
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أربع تنبؤات لأعمال ااجتماعية
 2016 الثاني من عام  للنصف  المشترك  ااتجاه  أن يكون  المتوقع  من 

التي  الوصل  الرائدة، هو همزة  ااجتماعية  اأعمال  الذي سيمثل شركات 
بالتسويق  بالموظف  المتعلق  ااجتماعي  النشاط  وتفعيل  العمل  تربط 

واضح. تأثير  لظهوره  لكن  بسيط،  أسلوب  وهو  التقليدي، 
في: تتمثل  الخبراء  يرصدها  كما  ااجتماعية،  لأعمال  تنبؤات  أربع  وهناك 

ــفــعــيــل  ــت ــة ب ــ ــركـ ــ ــشـ ــ قـــــيـــــام الـ
ااجتماعي  التنشيط  بــرنــامــج 

لموظفيها أو تسريع وتيرته:
ويتم ذلك من خال تدريب فريق العمل، 
واموظفن ، وامسؤولن التنفيذين، مع 

احافظة على فترة الغداء الفصلية، و جلسات 
التعّلم والتدريب التنشيطية.

إنشاء محتوى رسمي) أوغير 
رسمي(:

وذلك عبر القنوات التنظيمية اموجودة في 
الشركة.

ــنــــي وســــــائــــــل الــــتــــعــــاون  ــ ــب ــ ت
وااتــصــال الــتــي تــســرع النمو 

ااجتماعي للشركة :
 Slack or ينبغي ااستعانة بأدوات مثل

Gaggle AMP ، أو مزيد من أدوات القوة 

مثل: منصة التعاون ااجتماعي.

ــاء مــكــتــبــات لــلــمــحــتــوى  ــشــ ــ إن
ااجتماعي :

 يساعد توفير اموارد، ومحتوى متناٍم 
ومتطور، على حفيز جديد احتوى، وتقوية 

قاعدة امعرفة للشركة.
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ضخمة  باستثمارات  تقوم  التي  الشركات-  تتميز  سوف 
استراتيجية  اتباع  خال  من  ومشاريعها  موظفيها  في 

نظيراتها. عن   - الجهود  وتكثيف  سليمة  اجتماعية 
يلي:  ما  ااجتماعي  النشاط  تفعيل  على  ويترتب 

إحصائيات 

فوائد تفعيل النشاط ااجتماعي

• من امتوفع أن تزيد نفقات وسائل التواصل ااجتماعي 
كنسبة من ميزانيات التسويق من %10.7 إلى %14 ، وإلى 

نسبة %23.8 في السنوات اخمس القادمة. 
• سوف تتفوق الشركات التي تتمتع بأعلى نسبة تشغيل 

للموظفن ولديها 3× الهامش التشغيلي، وفهرس العامات 
التجارية ذات امغزى، على اأسواق امالية بنسبة 120% .

• سترد %90 من التوصيات من ثقة امستهلكن من 
يعرفونهم، و %14 فقط من الشركات اإعانية اموثوقة.

• في الشركات التي لديها برامج استدامة قوية، كانت الروح 
امعنوية أفضل بنسبة %55، وكانت عمليات امشاريع أكثر 

فعالية بنسبة %43، والصورة العامة أقوى بنسبة %43، و كان 
واء اموظف أفضل بنسبة 38%.

• ااحتفاظ باموظفن الذين لديهم شعور بالرضا وامشاركن وامنتجن.
• جذب امواهب ذات النوعية اجديدة.

• يبدو اموظفون أكثر استنارة.
• زيادة الوعي بالعامة التجارية من خال احتوى امتجدد للموظفن.

• حفيز امشاركة باجودة عبر وسائل ااتصال اموثوقة.
• حسن أداء اموظف جربة العماء.
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مسؤول السعادة ي 
مؤسسات اأعال

الناس  اختلف  التي  الكلمات  من  السعادة 
حولها؛ فمنهم من يراها قرينة للراحة أو امال 
ُيفني  وبذلك  إخ؛  الشهرة..  أو  امنصب  أو 

الكثيرون حياتهم بحًثا عنها دون جدوى.
السعادة، شعور ينبع من داخل النفس، فإذا 
فأنت  والراحة،  والطمأنينة  بالرضا  شعرت 
وجهات  اختلفت  لكن  سعيد.  شخص  إًذا 
نظر الناس جاه السعادة باختاف طباعهم 
واهتماماتهم وتطلعاتهم ومجتمعاتهم وحتى 
قاراتهم، فبعضهم يراها في امال أو السكن 
يراها  وبعضهم  الصحة،  أو  امنصب  أو 
والدراسة،  العمل  و  اأواد  و  الزاوج  في 
من شخص  القرب  في  آخرون  يرآها  ورما 
مسكن  مساعدة  أو  آخر،  من  التخلص  أو 

السعادة  تعريفات  ختلف  وهكذا  ومحتاج، 
من إنسان إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر.

لشعبها  دولة  تستجيب  أن  العجب،  ومن 
في  حدث  كما  للسعادة،  وزارة  بتخصيص 
اإمارات، عندما قام مو الشيخ محمد بن 
التشكيل  في  للسعادة  وزيرة  بتعين  راشد 
للشعب  السعادة  لتحقيق  اأخير  احكومي 

اإماراتى على جميع امستويات. 
مبادرة  الغرض،  لهذا  موه  اطلق  وقد 
يومية لقياس مدى سعادة الشعب ورضاه 
عبر  وذلك  لهم؛  امقدمة  اخدمات  عن 
الدوائر  كافة  في  إلكترونية  أجهزة  توزيع 
ترسل  مركزية،  بشبكة  ترتبط  احكومية 
القرار؛  متخذي  دورية  تقارير  بدورها 

لرصد امناطق اجغرافية واحكومية اأكثر 
بهدف  احكومية؛   اخدمات  عن  سعادة 
اجمهور  سعادة  وحسن  اخدمات  تطوير 

للخدمات امقدمة . 
واجميل أن بعض اجهات الدولية وضعت 
أن  وأرادت  الشعوب،  بن  للسعادة  ُسَلًما 
درجات  وأعطت   ، الشعوب  أسعد  تعرف 

لهذا السلم.
نيوزويك  مجلة  نشرت   2014 عام  في 
اأمريكية نتائج استقصاء، حول أكثر شعوب 
العالم سعادة؛ فكانت امفاجأة ترّبع الشعب 
على  امسلمة  اأغلبية  ذي  الفقير  النيجيري 
رأس القائمة التي تضم خمًسا وستن دولة، 
فنزويا،  امكسيك،  من:  كل  شعوب  تلته 

د.جيهان فرحات
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سلفادور، بينما احتّلت الدول امتقدمة مراكز 
اعترف  حيث  السعادة؛  ُسلم  على  متأخرة 
معظم اأمريكين في التقرير بأن السعادة ا 

تتعلق بالغنى وامال.
السعادة  اعتبر  الذى  أفاطون  هنا،  ونتذكر 
هي فضائل النفس: احكمة والشجاعة والعفة 
والعدالة، واعتبر أن اإنسان ا يسعد السعادة 

الكاملة إا بعودة روحه إلى العالم اآخر.
ولها  اه،  من  هبة  السعادة  أرسطو  واعتبر 
عدة أبعاد: صحة البدن، وسامة احواس، 
واحصول على الثروة، وحسن استخدامها، 
الطموحات،  وحقيق  العمل  في  والنجاح 
والسمعة  ااعتقاد،  وصحة  العقل  وسامة 

الطيبة وااستحسان من الناس. 
 Happy( العامي  السعادة  مؤشر  وبجانب 
مدى  يقيس  الذى   )Planet Index )HPI

السعادة في الدول وامجتمعات استناًدا الى 
دراسات واحصائيات متعددة، مكن قياس 
شعور  مدى  منها:  أمور  بـعدة  السعادة 
حياتهم،  في  والرضا  بالسعادة  اأفراد 
تكون  ما  غالًبا  وهي  اأكثر سعادة  والدول 

الدول اأكثر ثراًء ، إضافة إلى عوامل أخرى؛ 
ااجتماعي،  والدعم  اإضافي  الدخل  مثل 
وغياب الفساد ومستوى احرية التي يتمتع 

بها اأفراد. 
الدولي  واي  جالوب-هيلث  مؤشر  أصدر  وقد 
للسعادة، تقريره اأحدث في يونيو 2015، عن 
حيث  ؛   2014 لعام  العالم  في  السعادة  مؤشر 
من  أكثر  مع  مقابات مت  على  امؤشر  اعتمد 
146 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بن 15 وما 

فوق ذلك في  145 دولة، واعتمد على اجمع بن 
عدد من امعايير من أهمها:

احياة،  في  له  هدف  بوجود  اإنسان  شعور 
مستوى الرفاهية امالية واحالة الصحية اجيدة،

في  الثقة  امجتمعية،ومدى  وامشاركة 
اانتخابات وامؤسسات احلية،والضغوط 

واأعباء اليومية
واأمن  عدمها،  من  للهجرة  نية  ووجود 
ااستعداد  مأوى،ومدى  ووجود  الغذائي 
اآخرين،  ومساعدة  التطوعي  للعمل 
بينما حلت  عامًيا،  اأولى  بنما هي  فكانت 

أفغانستان في امؤخرة.

مواد  جمع  من  وهو   – ويترز  دان  واعلن 
امؤشر – إن  معظم الشعب في بنما، يقول 
حياتهم،  في  يومية  بسعادة  يشعرون  إنهم 
وإن  والضحك،  اابتسام  من  كثير  وهناك 

احياة مضي با ضغوط.
بنما  سكان  %من   53 حياة  أن  وتبن 
من  أكثر  أو  مجاات  ثاثة  في  مزدهرة 

مجاات السعادة.
ويظهر تدني مرتبة أمريكا ، ويؤثر فى ذلك 
عامل اأمان، كما أنهم يشعرون بأنهم أقل 

إيجابية جاه الروابط ااجتماعية.
القائمة، بنسبة صفر  وتعد أفغانستان اخر 
بأنهم يعيشون حياة  السكان يشعرون  من 
مزدهرة في أي مجال من مجاات السعادة، 
فيما تصدرت أوروبا العالم من حيث معيار 

الرفاهية امالية، بحسب غالوب. 
وطبًقا للمؤشر، كانت الدول التالية هي اأقل 
سعادة: غانا-هايتي-بنن- ساحل العاج-
توجو- الدموقراطية-تونس-  الكونغو 

على  أما  بوتان-أفغانستان،  الكاميرون- 
اأولى،  اإمارات  فحلت  العربي،  امستوى 

وجاءت وتونس أخيرة .
وضع  مع  العربية  الدول  ترتيب  هذا  وكان 

الترتيب العامي للدولة بن قوسن:
البحرين   ،)27( السعودية   ،  )21( اإمارات 
 ،)45( الكويت   ،)32( موريتانيا   ،)31(
 ،)89( لبنان   ،)64( )62(،اجزائر  السودان 
 ،)102( العراق   ،)101( )90(،اأردن  اليمن 
مصر   ،)115( امغرب   ،)112( فلسطن 

)129(، تونس )141(.
وأصحاب  اأعمال  رجال  اينتهج  إًذا  ماذا 
امنهج؟،  نفس  وامؤسسات  الشركات 
عن  مسؤوًا  ليكون  مؤهل  شخص  بتعين 
السعادة في امؤسسة، تكون مهمته حقيق 
السعادة بن اموظفن بتذليل كافة العقبات 
التي تواجههم؛ ليصل مستوى امؤسسة إلى 
السعادة  توافرت  فكلما  امستويات؛  أعلى 
العمل  في  اجتهدوا  كلما  اموظفن،  لدى 
وأتقنوه؛ وبالتالي مو امؤسسة وازدهارها..
الشركات  واصحاب  اأعمال  رواد  اتبع  لو 
بالفعل  لوصلنا  امنهج  هذا  وامؤسسات 

أعلى ما تطمح إليه مؤسسات اأعمال.
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تعليم ريادة اأعمال.. 
الواقع والتحديات

في  هاًما  دوًرا  اأعمال  ريادة  تعليم  لعب 
تشجيع رواد اأعمال لتأسيس أعمالهم؛ وذلك 
من خال تلقي النواحي النظرية التي ساعدت 
أسس صحيحة.  على  اأعمال  على مارسة 
وقد شهد تعليم ريادة اأعمال مًوا ملحوًظا في 
العالم امتقدم، وخاصة في الوايات امتحدة 
التي بدأت جامعاتها في تعليم ريادة اأعمال 
امتخصص؛ ما أسهم في بعث جيل جديد من 
رواد اأعمال، مكتسًبا مهارات ومعارف ازمة 

إطاق وتطوير اأعمال التجارية اجديدة. 
روح  لتحفيز  هامة  وسيلة  التعليم  وُيعد 
امبادرة؛ أنه ُيشِعر الفرد بااستقال والثقة 
بالنفس ويهيئه خيارات بديلة للمهنة، عاوة 
فرص  ليطوروا  الطاب  آفاق  توسيع  على 

أعمال جديدة. 
إن التركيز على برامج تعليمية مصممة لتحفيز 
القدرات الريادية للطاب، وإكسابهم امهارات 
امختلفة امطلوبة في أصحاب امشاريع؛ مثل 
والقيادة  اإيجابي  والتفكير  وامرونة  اإبداع 
التواصل  مهارات  جانب  إلى  التحويلية، 
وااتصال والعمل اجماعي، وتعلم كيفية التعلم 

ورؤية التغيير، باعتباره فرصة مهمة جًدا لبدء 
وإدارة أعمال ناجحة تساعد على تعزيز التنمية 

الشخصية لرائد اأعمال.
اقتصادية  حديات  العربي  العالم  ويواجه 
وتنموية، مكن حلها بتعليم ريادة اأعمال في 
جديد  جيل  بعث  في  مايساهم  ؛  مبكرة  سن 
اقتصاديات  ديناميكية  يعطي  امبدعن،  من 
اقتصاد  من  التحول  على  ويساعدها  البلدان، 
واإبداع  اخلق  اقتصاد  إلى  ااستهاك 
واابتكار، وتطوير ثقافة العمل احر الذي يساعد 

على احد من البطالة وامشاكل ااجتماعية. 
ريادة  تعليم  معاجة  مكان،  اأهمية  ومن 
امناهج  وتطوير  العربية،  البلدان  في  اأعمال 
للشباب؛  مناسبة  بيئة  وخلق  امناسبة، 
اأعمال  ريادة  مهارات  واكتساب  لتعُلم 
هو  كما   )Entrepreneurship Ecosystem(
موجود في البلدان امتقدمة. ومن ذلك، وجود 
 )Business Incubators( أعمال  حاضنات 

ومراكز بحوث ومراكز لدعم براءات ااختراع.
في  إصاحات  البلدان،  من  العديد  تشهد 
للمطالب  موائمة  لتكون  التعليم؛  أنظمة 
العالم  ااقتصادية وااجتماعية، وما يشهده 
امعلومات  تكنولوجيات  في  سريع  تقدم  من 
البلدان  هذه  وتيقنت  وغيرها.  وااتصاات 
اأساسي  احرك  هي  امبادرة  روح  أن  من 
يحقق  الريادة  ثقافة  تعزيز  وأن  اقتصادها، 
قدًرا كبيًرا من النجاح ااقتصادي وااجتماعي 
هامة  ثروة  يشكل  ما  واجماعي؛  الفردي 
خال  من  العمل  فرص  خلق  على  تساعد 
امشاريع الصغيرة التي تبدأ بأفراد يتمتعون 
بعقلية رجال اأعمال، فيما يتجه كثيٌر منهم 

إلى تأسيس شركات كبيرة.
إن تعليم ريادة اأعمال هو عملية تعلم مدى 
وتدريجًيا  اابتدائية  امدرسة  من  بدًءا  احياة 

التعليم. ولذلك، يجب  حتى جميع مستويات 
الهدف  أداء لتحقيق  وضع معايير ومؤشرات 
امعلمن،  تدريب  ذلك  ومن  امناسب، 
ومكينهم من اانفتاح على التجارب الناجحة، 
اجيل  مساعدة  لهم  تتيح  مهارات  وكسب 
احرة، خاصة  أعمالهم  لبدء   )Z )جيل  اجديد 
وأنه يتمتع بقدر عاٍل من الذكاء، وحب احكم 
الذاتي، وشغف في استعمال أحدث التقنيات؛ 
اأمر الذي يحدث فجوة بن اجيلن، فإن لم 
يكن امعلم متشبًعا بالتجارب الناجحة لرواد 
غرس  فا مكنه  عامين،  أو  محلين  أعمال 

روح الريادة في طابه. 
ولنا في بعض اجامعات العامية ماذج لنجاح 
 Babson College  تعليم ريادة اأعمال، ففي
ُمنح الطاب كل فريق عمل مبلغ 3000 دوار 
مسؤوًا  الفريق  يكون  أن  على  مشروع،  لبدء 
عن التفكير في الفرصة الريادية، وكتابة خطة 
أن حل  للفكرة  مراعاة كيف مكن  العمل، مع 
تتصدر  اجامعة  جعل  ما  اجتماعية؛  مشكلة 
لتعليم ريادة اأعمال في  قائمة أحسن برامج 

العالم لعدة سنوات. 
يعتبر كثيٌر من الباحثن أن تعليم ريادة اأعمال 
اجزء  يتعلق  حيث  والفن؛  العلم  من  مزيج  هو 
الازمة  الوظيفية  امهارات  بتدريس  العلمي 
لبدء النشاط التجاري، بينما يتعلق اجزء الفني 
اأعمال.  لريادة  اإبداعية  اجوانب  باكتساب 
وينبغي النظر إلى تعليم ريادة اأعمال كعملية 
صعبة،  تكون  لذلك  آلية؛  وليست  إبداعية، 
وتتطلب أساليب تدريس جديدة ونشطة خرج 
عن مجرد التركيز على احتوى، بل تقدم تعليًما 
قائًما على حل امشكات، إلى جانب امشاريع 
اجماعية، وكتابة خطط العمل، مع توفير اخبرة 
واخدمات،  امنتجات  وبيع  إنتاج  في  العملية 

والتعلم من اأخطاء.

    د. مراد منصور
mmansour@kfupm.edu.sa
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كتب على الواتس آب:« أخوي طالع مسابقة 
بامركز  بالفوز  له  فادعوا  بأمريكا،  علمية 
اأول« ، رد آخر:«عبد اه مو أخوك، عبد اه 

أخو كل مواطن ومواطنة في هذا البلد«. 
فيها  شارك  التي  فامسابقة   ، قليًا  تريثوا 
عبد اه ا تعنيه وحده، رغم أن امه هو ما 
َسُيْذكر على ابتكاره، ولن تكون ِحكًرا موطنه، 
رغم أنه ُسيذكر أنه من بلد كذا ، ولن تكون 
حقوقها لرعاة امسابقة، وا موطن امسابقة 
الراعية  الشركة  أن  رغم  أمريكا،  هي  التي 
للمسابقة واموطن الذي تنتميان إليه أمريكا. 
فوزه  أن  امسلمات،  من  أنه  من  وبالرغم 
يرفع اسم بلده عالًيا، ويرفع رأس أهله، إا 

تبقيان محدودتن ومنغلقتن  دائرتان  أنهما 
ومغلقتن؛ أنهما شديدتا اخصوصية.

العالم،  ينساهما  رما  الوقت،  ومرور 
ورما موت ااختراع الذي ارتبط بهما، أو 
ُيذكر  ا  فقد  ُذكر  وإذا  بالكلية،  يتجاهلهما 
نفكر  أن  هو  إليه،  الوصول  أريد  ما  بهما. 
بحجم أمة؛ أنت تبتكر اختراع وطنك اأمة، 
ا  السيادة  اأمة.  وعلمك  اأمة،  وعائلتك 
بامفردات  تدعمها  بل  فقط،  بالفعل  تأتي 

التي تغذيه.
الذي هو  اه سيقدم مشاركته بامه  عبد 
من بلده، لكن عن أمة، عن مليار من البشر 
ليخدم امليارات الباقية، ليخدم باقي اأم. 

سيترقب أهلك ووطنك فوزك،  يدعون اه 
بأن تفوز، ويثقون أنك بوصولك أمريكا، 
عن  النظر  بغض  بادك،  علم  قوة  حمل 
النتائج التي حملها امسابقة ، لكنك تشارك 
عن أمة، مثل هذه اأمة. هكذا نتقدم، وهكذا 
التنوع  نعزز  وهكذا  واحدة،  يدنا  تصبح 

وتكبر الدائرة، ونصبح أمة أقوى.
فعندما  مبالغة،  هذه  ليست   ، اه  عبد  نعم 
نستمع خطابات زعماء بعض الدول، جدهم 
يدركون  أنهم  بأمة؛  شعوبهم  يخاطبون 

صدارتهم في القيادة .
السعودية،  من  الزروق  خالد  بالتوفيق 

ودعواتنا لك، ودعمنا لك بحجم أمة.

الكبسيفّكْر بحجم أَمة د.ُنسيبة 



قياس اأداء ااجتماعي  
للمسؤولية المجتمعية

بالرغم من اأهمية الكبيرة لعملية قياس وتقييم 
اأداء ااجتماعي وعوائده وأثره وسبل حسن 
ورفع مستواه إا أن عدم حديد معالم هذا اأثر 
كان سببً عامً لصعوبة في إجراء هذه العملية 
اسيما في قياس العوائد ااجتماعية أو مردود 

اأداء ااجتماعي أي منظمة.
وفي جانب امسؤولية امجتمعية عمدت بعض 
ااجتماعية  التكاليف  قيمة  لتحديد  امنظمات 
التي يجب أن تقدم للمجتمع في صورة أضرار 
وتتحملها  عنها  تعوض  وا  امنظمة  تسببها 
كالتزام اجتماعي سواء أكان ذلك تلوث بيئي أو 
أضرار اجتماعية فضًا عن احاجة أي جهود 
توعوية كالتوعية الصحية أو تشييد أي مباني 

خدماتية للمجتمع.
لاستثمار  امنظمات  من  العديد  واجهت 
ااجتماعي كمبادرة منها فلم يعد الربح وحده 
معيارً للتفضيل في عالم ااستثمار بل أصبح 
واأخاقية  امجتمعية  بامسؤولية  ااهتمام 

تؤثر بشكل كبير في مستقبل الشركات.
وبحسب جنة احاسبة عن اأداء ااجتماعي 
هناك  بأمريكا  للمحاسبن  القومية  باجمعية 
تفاعل  هي  ااجتماعي  لأداء  مجاات  أربعة 
في  وامساهمة  امجتمع  مع  امنظمات 
تنمية  في  وامساهمة  البشرية  اموارد  تنمية 
مستوى  واارتقاء  والبيئية  الطبيعية  اموارد 
امعهد  حدد  فيما  واخدمات،  السلع  جودة 
مجاات  القانونين  للمحاسبن  اأمريكي 
غير  واموارد  البيئة  في  ااجتماعي  اأداء 
امتجددة واموارد البشرية واموردين والعماء 

وامجتمع.
جمعية  أجرتها  ميدانية  دراسة  وأوضحت 
الشركات  بعض  على  اأمريكية  احاسبة 
أجل  من  إجتماعية  وتقارير  قوائم  تعد  التي 
بأن  واإفصاح،  القياس  أساس  على  التعرف 
هي  ااجتماعي  لأداء  مجاات  خمس  هناك 

الرقابة على البيئة وتوظيف اأقليات والعاملون 
وحسن امنتج وخدمة امجتمع.

من  للمنظمة  ااجتماعي  اأداء  أهمية  وتنبع 
ارتباطها الكبير بعاقتها مع مختلف أصحاب 
امصاح الذين لهم تأثير على مستوى أدائها.. 
امتد  منظمة  أي  أداء  بأن  اخبراء  يرى  حيث 
إطار  في  ااجتماعي  اأداء  ليشمل  اليوم 
بحسب  تعرف  والتي  امجتمعية،  امسؤولية 
التنمية  بأنها تطبيق مبادئ  ااحاد اأوروبي 

امستدامة على مستوى امنظمة ذاتها.
ويعد من أبرز مقومات جاح جهود امسؤولية 
امجتمعية اإرتقاء بوعي امنظمات في أهمية 

وأثر  ااجتماعية  أداءها  وتقييم  قياس 
امشروعات والبرامج التنموية التي 

امسؤولية  إطار  في  تقدمها 
أنها  اسيما  امجتمعية 

العناصر  من  تعتبر 
الرئیسیة في تكوین 
امنظمات  معة 
في  وامشاركة 
ت  تیجیا ا ستر ا
وفعالة  واقعیة 
اخدمات  لتقدیم 
ااجتماعیة وتعزیز 
العامة  السمعة 

للمنظمة.
بأن  اخبراء  ويؤكد 

منظمات اأعمال مكن أن تفقد الكثير 
تقم  لم  إن  امجتمع  في  التأثيرية  قوتها  من 
امجتمعية  بامسؤولية  اإلتزام  في  مهامها 

ومساعدة امجتمع في معاجة وحل امشكات 
التي يعاني منها، وسعيها لوقايته من أي 

أن  قبل  امشكات  وجنيبه  مشكات 
تتفاقم ويصعب عاجها.

من  امجتمعية  امسؤولية  وتعد 

صورة  وتطوير  لتحسن  اأساليب  أفضل 
ترفع  أنها  عن  فضًا  امجتمع،  أمام  امنظمة 
قيمة امنظمة في اأمد الطويل نظير الثقة التي 

حظى به لدى امجتمع.
النشاط  في  ااستثمار  بأن  نؤكد  وأخيرً 
ااجتماعي من اممكن أن یعزز قیمة امنظمة 
امختلفة عاوة عن  قدرتها  ويرفع  السوق  في 
امزایا اأخرى كتحقیق نتائج أفضل في الواء 
العمل  دوافع  وتعزیز  باموظفین  وااحتفاظ 
بأنها  ومتعها  اإنتاجیة،  وزیادة  واإبداع 

منظمة ذات شراكات فعالة وشفافیة عالية

أحمد العامودي

82 - رواد اأعال - مايو - 662016

زوايا نظر



67 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com

العقيات

عبدالعزيز  بن  عبدالكرم  بن  صاح  ورث 
من  اارحال  وأجداده،  آبائه  من  الطويان 
ومصر  وفلسطن  والشام  العراق  إلى  جد 
كانوا  حيث  ذلك؛  من  وأعمق  والسودان، 
يصدرون جارة هامة، كان يتطلبها السوق 
اخيول  وهي  الوقت؛  ذلك  في  العامي 
العربية اأصيلة، والسمن العربي امشهور 
والتنقل،  للترحال  واإبل  ونقائه،  بجودته 
واأغنام استهاكها في تلك البلدان؛ حيث 

تكثر في جد.
من  احجاج  نقل  إدارة  يتحملون  وكانوا 
الباد العربية إلى مكة والعودة لوفرة اإبل 
لديهم وخبرتهم بالصحراء، وقبل ذلك كانوا 
يشتهرون بنقل البضائع الهندية من البصرة 
افتتاح  قبل  وذلك  والعكس؛  الاذقية  إلى 
بتجارة  يعودون  ثم  مصر،  السويس  قناة 
عكسية ما تتطلبها الباد، من بهارات وآنية 

ومابس. 
وبعد تقسيم الدول العربية واحتال الكيان 
الصهيوني جزًءا من فلسطن-الفاصلة بن 
الدول العربية ومصر- أصبحت عائًقا مرور 
موانع  فنشأت  بانسيابية،  التجارة  هذه 

وعوائق أصابتهم باخوف والقلق. 
وقد ذكر الشاعر هذه القصيدة التي يوضح 
ومصادر  مصائرهم  على  خوفهم  فيها 
أرزاقهم، متمنًيا أن تكون الرياض بديًا عن 

هذه الباد، فقال :

ياحمود حارن البصاير واأفكار
           وضيعت حسبات السنة والسبوعي

من عقب مانا بامازيم صبار
       تضعضعن عقب امراجل أضلوعي

من شوفتي وقت عى الناس مندار
                     مندار بكادر وفقر وجوعي

أرى عى اأجواد يجلد منشار
      أقفي يحث الجود وأجرى الدموعي

راحو نفيض عقب هال اأمطار
                    راحو شتات طافحن أمزوعي

ماييئس امؤمن ولو صار بكدار
       يرجى السعد والرب ماهو قطوعي

يرجى السعد يندار مع بعض اأدوار 
         مثل القمر ينحف وينوي الرجوعي

جارتهم  فأبدل  دعوتهم،  اه  استجاب  وقد 
ومكة  واأحساء  الرياض  بن  وأصبحت 
ومناطق الشمال أعزها اه، وعوضهم خيًرا، 
مثل  القصيم  شمال  بأراضي  مرون  فكانوا 

البطن وشري. 
ومنى العقيلي؛ العم صاح عبدالكرم الطويان 
هذه  في  فاًحا  لكونه  وأماًنا؛  ماًء  اه  رحمه 
بهذه  أقيم  حيث  أمنيته؛  فتحققت  اأرض، 
طن  آاف   ٤ أنتجت  واسعة  مزارع  امناطق 
بسنوات،  وقبلها  ١٤٠٢هـ.  عام  القمح    من 
استحدثت مزرعة بحي التغيرة مدينة بريدة، 
وحفرت بها اآبار فتفجرت عيوًنا؛ حيث وقف 
عليها املك سعود رحمه اه مرتن عام ٧٩ ه. 
ارتفاع  أن  البئر  حفرت  التي  الشركة  وأكدت 
متًرا   ٣٧ بلغ  اارض  سطح  على  اماء  ضخ 
الفواكه،  أنواع  جميع  أنتجت  امزرعة  وأن   ،
اأنواع  أجود  من  كان  الذي  الرمان  ومنها 
في العالم، والتفاح البلدي، والعنب بأنواعه، 
وجميع أنواع امواح، والنخيل. وازالت هذه 
البئر تعمل حتى هذه اللحظة، وكذلك امزرع.
هذه  اه  وهب  ما  عقيل  جار  أهل  نعم  وقد 
الباد من خيرات جعلتها من أكبر اقتصادات 

امنطقة.
أحد رجال عقيل؛ وهو صاح بن  هذه سيرة 
عبدالكرم بن عبدالعزيز الطويان رحمه اه ، 
ُولد في عام ١٣١٨ ه، وتوفي رحمه اه في عام 

١٤٠٩هـ.

صالح بن عبدالكريم بن عبدالعزيز 
الطويان

رجال العقيات:
عبدالرحمن صالح إبراهيم الطويان




