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بعــد رحلــة بحــث عــن شــخصية قياديــة 
لريــادة  جلوبــال  بابســون  مركــز  تديــر 
بــن  محمــد  األميــر  بكليــة  األعمــال 
ســلمان لــإدارة وريــادة األعمــال، وقــع 
ــا  ــذا أجرين ــان؛ ل ــل دخ ــى أم ــار عل االختي

معهــا هــذا الحــوار..

حوار خاصموضوع الغالف

يزخــر شــهر أبريــل بعــدد مــن الفعاليــات 
الرقمــي،  التعليــم  مجــاالت:  فــي 
والســفر  اإللكترونيــة،  والتطبيقــات 
والســياحة، وغيرهــا.. فــي هــذا البــاب 
نســتعرض أهــم المعــارض والمؤتمرات 

المزمــع انعقادهــا.

فعاليات ومؤتمرات

24

28

23
ــر "جــدوى لالســتثمار"  نتطــرق إلــى تقري
المؤشــرات  تحســن  عــن  الــذي كشــف 
االقتصاديــة فــي المملكــة نهايــة 2017، 
الجريســي؛  خالــد  للدكتــور  وتصريحــات 
رئيــس اللجنــة الرياضيــة بغرفــة الريــاض، 
لالســتثمار  المشــرق  المســتقبل  حــول 
الرياضــي فــي المملكــة.. وخدمــات مركز 
ــذوي االحتياجــات الخاصــة. أنجــال الغــد ل

األعمــال"،  لـــ"رواد  خــاص  حــوار  فــي 
الســفير  شــين؛  هــان  لــي  يكشــف 
مــن  الكثيــر  المملكــة  لــدى  الصينــي 
األمــور، التــي علــى رأســها العالقــات 
والمشــاريع  البلديــن،  بيــن  االقتصاديــة 

الُمشــتركة. المســتقبيلة 

تقاريـــر

18 علــى الرغــم مــن أن القطــاع العقــاري 
لــم يشــهد اســتقراًرا  فــي المملكــة 
لعــدة ســنوات، إال أنــه ظــل محافًظــا 
القطــاع  بــات  كمــا  مكانتــه،  علــى 
األكثــر أماًنــا لالســتثمار.. حــول واقــع 
قطــاع اإلســكان فــي المملكــة، تكتــب 

الجوهــرة بنــت تركــي العطيشــان.

تحويــل  طــرق  القــراء:  أســئلة  تناولــت 
ثــروات  إلــى  الصغيــرة  المشــاريع  أربــاح 
الختيــار  الالزمــة  والمعاييــر  ضخمــة، 
الموقــع المناســب لمتجــر تجزئــة، فضــاًل 
عــن نصائــح لزيــادة التفاعــل عبــر المواقــع 

للشــركات. اإللكترونيــة 

أول الكالم
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االســتراتيجيات  أن  الخبــراء  أكــد 
الجديــدة لــوزارة اإلســكان وراء الطفــرة 
العقــاري؛  القطــاع  يشــهدها  التــي 
حيــث بلــغ إجمالــي مبيعــات المــزادات 
مليــار  الماضــي5,9  العــام  العقاريــة 
ــة  ــال.. حــول القطــاع العقــاري ورؤي ري

2030 ، يــدور ملــف العــدد..

للمــرأة  الســماح  المتابعــات:  تناولــت 
األطفــال،  حضانــات  فــي  باالســتثمار 
ــزة  وحصــول خمــس ســعوديات علــى جائ
"راعيــة" التــي أطلقتهــا مدينــة الملــك 
عبــداهلل االقتصاديــة.. مــن جانبهــا، أضافت 
"الخطــوط الســعودية" إزميــر فــي تركيــا 
فيمــا  الجويــة،  رحالتهــا  شــبكة  إلــى 
ــة  انضمــت 12ســعودية  لبرنامــج "المراقب

بالتوظيــف. المنتهــي  الجويــة" 

ملف العدد

16متابعات

10
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تقتــرب "رواد األعمــال مــن التجربــة 
كنداســة"؛  "أميمــة  لـــ  الُملهمــة 
األعمــال وصاحبــة مؤسســة  رائــدة 
األزيــاء  لصناعــة  المعاصــر؛  التــراث 
بلمســات  ومزجهــا  التقليديــة 
أســرار  علــى  للوقــوف  عصريــة؛ 
المســتقبلية  وتطلعاتهــا  نجاحهــا 
لمنافســة أشــهر العالمــات التجاريــة.

تعــرَّف علــى الطــرق اإلبداعيــة لتأســيس 
الصغــر،  ومتناهيــة  صغيــرة  مشــروعات 
والتــي يتــراوح عــدد العامليــن بهــا مــن 10 

إلــى 50 فــرًدا.

ينبغــي أن يكــون للمديــر الناجــح رؤيــة 
واضحــة، وأهــداف ُمحــددة، فضــاًل عــن 
المســتقبلي،  التنبــؤ  علــى  القــدرة 
ــتعرضها  ــي نس ــمات الت ــن الس ــا م وغيره

فــي هــذا البــاب.

هن واألعمال

نتناول في هذا الباب:

أحدث أخبار الفرنشايز.
وتحديــات  فــرص  حــول  تحقيــق 
فــي  التجاريــة  العالمــات  قطــاع 

. لمملكــة ا
عبــداهلل  الفــارس  مــع  حــوار 
القويعــي؛ مؤســس متجــر "عالــم 

. األحصنــة"
اســتعراض أنســب خيارات الفرنشــايز 

لعــام 2018 .
العالمــة  حــول  ُمفصــل  تقريــر 
الســيارات. لتأجيــر  "هيرتــز"  التجاريــة 

ابدأ

تواصل اجتماعي

إبداع
ملحق الفرنشايز

56

54

3552 32

نســتعرض آخــر تحديثات موقــع "لينكد 
المســتخدمين  مهــام  لتســهيل  إن" 
فــي  التحكــم  مــن  وتمكينهــم 

ومحتوياتهــم. بياناتهــم 
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لم يشهد القطاع العقاري في اململكة استقراًرا ممتًدا لسنوات؛ بسبب التقلبات املتعددة التي طرأت على االقتصاد العاملي 
واالقتصاد السعودي، إال أنه ظل محافًظا على مكانته، وبقي األكثر أماًنا بالنسبة للمستثمرين.

 تدل كل املؤشرات على أن سوق العقار ال تزال تشهد منًوا ملحوًظا؛ حيث لم  يتراجع الطلب على العقار بشكل كبير؛ وهو ما 
ميكن إدراكه من خالل الطلب املستمر على الشقق السكنية واألراضي، بغية إقامة مشاريع عمرانية وسكنية. 

وقد ظل الطلب على اإلسكان في تصاعد مستمر، محافًظا على ثباته، وظلت االستثمارات في هذا القطاع جيدة وإيجابية، 
بالرغم من املشكالت التي تواجه القطاع، والتي أهمها أن نسب التملك مازالت مبستويات منخفضة قد ال تتعدى 40 % وفق 
العديد من اإلحصاءات؛ األمر الذي تطلب التعامل مع امللف من مختلف اجلوانب التي تسهم بحلول ناجعة في وقت قياسي. 

لقد جاءت قرارات صندوق التنمية العقاري كحلول عملية ملعاجلة ملف اإلسكان، سبقها العديد من القرارات التي تسهم في 
حل مشاكل قطاع اإلسكان؛ إذ متثل القرارات السبعة للصندوق أهمية كبيرة بكل املقاييس؛ ألنها تضمنت تفاصيل تسهم في 

وضع حلول متنوعة أمام املسجلني بالصندوق للحصول على سكن.

والشك في أنَّ اآلثار املتوقعة لهذه القرارات ستكون ايجابية؛ إذ توفر حلواًل نوعية جيدة في ظل اإلجراءات املصاحبة لتلك 
القرارات، لكنَّ النقلة الهامة تتمثل في زيادة قيمة القروض االستثمارية الكبيرة، سواء للمطور أو لألفراد؛ إذ تسهم بدورها في 
زيادة العروض واملنتجات بوتيرة سريعة، كما ُتعد خطوة هامة على طريق الشراكة مع القطاع اخلاص؛ ألن جزًءا من هذه 
املشروعات سُيخصص ملن تصدر لهم موافقات القرض من الصندوق؛ وبذلك تتوفر وحدات وفق مواصفات جيدة، وتتيسر 

عمليات التمويل للمطورين لقطاع اإلسكان.

وانطالًقا من هذه القرارات، نتوقع أن يشهد قطاع اإلسكان طفرات كبيرة، واستثمارات ضخمة، ميكن أن تسهم في تسريع احللول 
املطروحة ملشكلة السكن في اململكة، لكنَّ األمر يحتاج إلى حتديد رؤية واسعة تتوافق مع املتطلبات واملتغيرات املتوقعة؛ 
من خالل وضع استراتيجية شاملة، تسهم في حتويل قطاع العقار إلى صناعة، وجتعل متلك السكن مشكلة من املاضي، مع 

ضرورة تعزيز دور مشاريع ريادة األعمال في قطاع اإلسكان. 

قطاع اإلسكان.. 
والحلول الناجعة

الجوهرة بنت تريك العطيشان
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أول الكالمالمحتويات بريد و استشاراتإطــاللــة

أسست مرشوًعا منذ عامني يف مجال خدمة األطفال، وبدأت أجني أرباًحا 
معقولة، فكيف أنجح يف تكوين ثروة كبرية ؟

إن الدخول في عالم ريادة األعمال، ليس ضماًنا للشهرة والثراء، بل يجب بذل اجلهد 
حنو حتقيق ذلك. ولكي تصل إلى هدفك، احرص على ما يلي:

1. أحط نفسك بفريق عمل متميز وطموح.

2. ال تباِل بالنقد؛ كي ال تثبط همتك، بل اجعله محفًزا إلثبات ذاتك.

3. ضع هدفك دائًما نصب عينيك، واسع لالقتراب منه ولو بخطوات بسيطة؛ فهذا يؤدي 
إلى حتقيقه في النهاية.

4. استمد من جناحاتك البسيطة شرارة األمل التي ُتعينك على مواصلة الطريق.

أريد تأسيس متجر تجزئة، فام املعايري الالزمة الختيار املوقع املناسب؟
هناك شروط ينبغي استيفاؤها في متجر التجزئة قبل أن تؤسسه؛ حتى حتقق النجاح 

املأمول، وهي:

1. أن يكون املوقع على ناصية شارع معروف؛ ليمنحك ميزة التواجد في محيط مكان ُمزدحم.

2. ضع الفتة جذابة وواضحة للمتجر، مع جتنب األمساء الطويلة.

3. أسس موقًعا إلكترونًيا يحمل اسم شركتك.

4. ضع العالمات التوضيحية داخل املتجر؛ حتى يسهل على العمالء الوصول للمنتجات 
املراد شراؤها.

5. ضع سياسة تسعيرية للمنتجات تتالءم مع املستوى املعيشي للمجتمع احمليط.

موقعي  يتسم  بينام  التجميل،  أدوات  مجال  يف  ناجح  مرشوع  لدي 
اإللكرتوين بالرتابة وعدم التفاعل، فبم تنصحونني؟

إليك 4 خطوات ميكنك القيام بها يومًيا؛ لتحسني كفاءة املوقع وبناء قاعدة للعمل:

1. اجعل موقعك أسرع؛ بحيث يتمكن عمالؤك من احلصول على املعلومات التي يريدونها 
في أقل وقت ممكن.

2. اكتب وصًفا أفضل ملنتجاتك، على أن تكون نصوًصا مختصرة، ومتجانسة، ووافية.

ن نظام عربة التسوق وطريقة السداد. 3. حسِّ

4. قلل من حجم البيانات املطلوبة.
facebook.com/RowadalaamalkSa

inStagRam.com/Rowadalaamal

twitteR.com/Rowadalaamal

linkedin.com/company/Rowad-al-aamal

pluS.google.com/+Rowadalaamalmag

Snapchat: Rowadalaamal

info@Rowadalaamal.com

Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com9
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ملف العدد

أكد ماجد احلقيل؛ وزير اإلسكان السعودي - في تصريحاته - سعي 
الوزارة لزيادة حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال حالًيا إلى 502 
مليار ريال بحلول 2020؛ إذ تقود زيادة أنشطة صندوق االستثمارات 
العامة إلى تنويع االقتصاد باستثمارات تصل إلى 840 مليار ريال؛ 
ما يؤدي إلى إحداث طفرة هائلة في سوق التطوير العقاري، خاصة 

السكني، والسياحي، والترفيهي.

التشييد  العاملون في قطاع  حسب أحدث استطالعات “بنسنتماسونز” السنوي، يستشعر 
القادمة؛ لوجود فرص نمو  الفترة  والبناء في المملكة تفاؤًل كبيًرا، وسط توقعات نموه 

النشاط، وإنعاش  الحرمين إلى زيادة  الحالي؛ وذلك لسعي حكومة خادم  العام  هائلة خالل 
.2030 القتصاد في السوق العقارية، وفي رؤية 

الخبراء مستقبله.  القطاع وكيف يرى  الواقعية لما عليه  الملف نرصد الصورة  من خالل هذا 

القطاع العقاري .. ورؤية

توفري السيولة
وقال احلقيل، إن الوزارة تعمل على توفير السيولة اإلضافية للسوق؛ 
من خالل شركة إعادة التمويل؛ بضخ سيولة عبر شراء محافظ ما بني 
50 إلى 69 مليار ريال خالل عام 2020، وتقدمي مزيد من التسهيالت 

للحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول املواطنني السعوديني 
عليه إلى خمسة أمثال ما كان في املاضي، مؤكًدا أن نسب التعثر في 
التمويل باململكة األقل عاملًيا، ومتوقًعا زيادة نسبتها بسبب استهداف 

عدد أكبر من املواطنني.

وكشف وزير اإلسكان، أن باململكة حالًيا 6.5 مليون وحدة سكنية، 
تبلغ قيمتها 2.5 تريليون ريال؛ حيث شهدت سوق العقار السعودي 
تغيرات كثيرة خالل السنوات الثالث السابقة، من حيث فرض رسوم 
على األراضي البيضاء، وفرض ضريبة القيمة املضافة، كما أن توقف 

البدالت واحلوافز وإعادتها مرة أخرى كان له أثر في اختاذ القرار.

ماجد الحقيل:
زيادة حجم التمويل العقاري إىل 

502 مليار ريال بحلول 2020

خرباء:
االسرتاتيجيات الجديدة لوزارة اإلسكان وراء طفرة القطاع العقاري
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محمد الخرس:
انطالقة حقيقية لسنوات عديدة

عبدالرحمن الحامم :
أدعو املستثمرين للدخول يف 

قطاع العقارات 

د. مجدي حريري:
إنشاء املدن واملباين الذكية يتطلب 

أفكارًا ملهمة من رواد األعامل 

قال محمد اخلرس؛ اخلبير العقاري، إن االستراتيجيات اجلديدة لوزارة 
اإلسكان وجهودها العام املاضي- في التحضير ووضع االتفاقيات 
وجتهيز احملفزات واألنظمة- لها الدور األكبر في حدوث الطفرة التي 
يشهدها القطاع العقاري هذه الفترة؛ ما دفع بالقطاع إلى األمام، خاصة 
اجلهود املبذولة لتلبية احتياجات املواطنني، من خالل برامج متنوعة 
أسهمت- ومازالت- في وضع حلول جلميع مستويات الدخل؛ وذلك بفضل 
حرص القيادة على دعم هذا القطاع؛ إذ ساهمت وزارة اإلسكان- من 
خالل التسهيالت البنكية- في توفير إسكان مناسب وذي جودة عالية 
متعدد اخلدمات، من حيث البنية التحتية، والطرق واإلنارة وجميع املرافق؛ 
مايساهم في تطوير اخلدمات العقارية، وانتعاش شركات املقاوالت 

واملكاتب الهندسية ومواد البناء واأليدي العاملة.

ويعتقد "اخلرس" أن العقار- خصوًصا السكني- مقبل على طفرة غير 
مسبوقة، وأن العام احلالي سيشهد انطالقة حقيقية لسنوات عديدة 
قادمة بإذن اهلل، مشيًرا إلى أن مبادرات الوزارة تساهم بشكل كبير 
في تذليل املعوقات التي يواجهها القطاع وزيادة املعروض، ومتكني 

الطلب، وتقليل التكلفة.

وعن الفرص املتاحة في قطاع العقارات وقطاع التشييد والبناء، يقول د. 
مجدي حريري؛ رئيس شركة مكيون مطورون عقاريون: إن القطاع واعد 
وحافل بالفرص، خاصة في منطقة احلجاز؛ إذ تستهدف رؤية 2030 
زيادة عدد احلجاج واملعتمرين إلى 30 مليون بحلول عام 2030م؛ ما ميثل 
حتدًيا كبيًرا أمام القطاع اخلاص من حيث مساهمته في بناء مجمعات 
جتارية وسكنية تستوعب هذه األعداد، في ظل الطبيعة اجلغرافية اجلبلية 
ملكة املكرمة؛ ما يقلل من مساحة األراضي املتاحة للبناء، ويضع 

حتديات  كبيرة للبناء.

ويرى "حريري" أن رواد األعمال لديهم فرص كبيرة في قطاع العقارات 

واإلنشاءات واخلدمات، في ظل جهود حكومة خادم احلرمني الشريفني، 
خاصة وأن كثيًرا من اخلدمات ما زالت حتتاج إلى من يسبر أغوارها 
ويوفرها بصورة حديثة، مشيًرا إلى أن الفرص االستثمارية لرواد األعمال 
كثيرة وواعدة، خصوًصا في مجال الفندقة، واإلسكان، والتشييد والبناء 

والعمارة، والديكور، وأعمال اإلنشاءات املتعددة. 

ويشير "حريري" إلى جهود شركة وادي مكة- التابعة جلامعة أم القرى- 
الحتضان إبداعات رواد األعمال، ومجمعات اإلبداع التابعة لبعض 
اجلامعات، والتي سوف تسفر مستقباًل عن أفكار مبدعة نأمل أن تسهم 
بأفكار لتطوير األداء، والنهوض بقطاع العقارات واإلنشاءات، وتسهم 
في حتقيق الرؤية الطموحة للمملكة، خاصة وأن اململكة- بعد إعالن 
مسو العهد عن إنشاء مدينة "نيوم"- مقدمة على شكل جديد من أشكال 
البناء واإلسكان؛ وهو إنشاء املدن الذكية واملباني الذكية، الذي يحتاج 

ألفكار ملهمة من رواد األعمال.

يؤكد عبدالرحمن احلمام؛ الرئيس التنفيذي ملجموعة احلمام لالستثمار، 
وعضو جلنة التجارة واالستثمار بالغرفة التجارية والصناعية باألحساء، 
أن القطاع العقاري باململكة من أكبر القطاعات في اخلليح والشرق 
األوسط، بحجم استثمارات ضخم ومستقر، متوقًعا أن يشهد مستقباًل 
واعًدا في ظل رؤية 2030؛ وما تشهده اململكة من مشروعات عمالقة؛ 
مثل مشروعات نيوم والبحر األحمر والقدية؛ حيث نعيش في مرحلة 
نهضة شاملة، تشهد اتساع رقعة العمران بإنشاء مدن جديدة؛ للوفاء 

باحتياجات املتزايدة ألبناء الوطن.  

ويرى "احلمام" أن ما مير به السوق العقاري حالًيا ما هو إال مرحلة 
تصحيحية، عادة ما تتكرر عندما ترتفع األسعار بصورة كبيرة، ثم بعد 
ذلك يبدأ في االرتفاع التدريجي على املدى املتوسط، مع زيادة اإلنفاق 
على مشاريع البنى التحتية والصناديق االستثمارية املتخصصة في 

املجال العقاري وتوجهات وزارة اإلسكان.

ويدعو "احلمام" املستثمرين ورواد األعمال إلى العمل بقوة في قطاع 
العقارات واإلنشاءات، فنجاح املشروعات نسبته كبيرة، ومضمون 
العوائد، إذا ما التزمنا باجلودة العالية وتقدمي أرقى اخلدمات للعمالء، 

وحرصنا على رضا املستفيد.

وعن الفرص املتاحة للشباب السعودي في قطاع العقارات يقول "احلمام" : 
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لقد قامت نهضة اململكة منذ تأسيسها على أكتاف الشباب الذين ساهموا 
في النهوض بجميع القطاعات، وأرى أننا جتاوزنا الفترة التي كان فيها 
العمل في املهن احلرفية واملهنية ليس من تطلعات الشاب السعودي، 

بينما نشهد اآلن إقبااًل جيًدا منهم على العمل في كافة املجاالت.

وأضاف أن ذلك يأتي  في ظل اهتمام الدولة بدعم الراغبني من الشباب 
في العمل بهذا القطاع؛ إذ أنشأت املعهد العقاري السعودي- أحد مبادرات 
وزارة اإلسكان في خطة التحول الوطني 2020 - لتأهيل وتدريب العاملني 
في السوق العقاري إلنشاء املدن الذكية واملباني الذكية، الذي يحتاج 
ألفكار ملهمة من رواد األعمال مبا ميكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة 
عالية، باإلضافة إلى رفع املستوى املعرفي واإلملام بأنظمة وتشريعات 
السوق العقاري السعودي، وكيفية تطويره وتنظيمه؛ مايساهم في خلق 

فرص وظيفية لكل من اجلنسني. 

يتوقع املهندس عبدالرحمن البوق؛ مؤسس ورئيس مجموعة »عبدالرحمن 
البوق للمقاوالت«؛ عضو جلنة شباب األعمال بتبوك، أن يشهد قطاع 
املقاوالت واالستثمار العقاري منًوا كبيًرا في ظل ما تطلقه احلكومة من 
مبادرات استثمارية لتحقيق رؤية 2030؛ حيث تشهد الفترة القادمة 
استقطاًبا لالستثمارات العاملية، إضافة إلى دور صندوق االستثمارات 
العامة من حيث طرح املشاريع احلاملة والنموذجية؛ كمشروعات “نيوم” 

و”البحر األحمر” و "القدية" وغيرها. 

ويرى "البوق" أن السوق سوف تشهد زيادًة في الطلب على الوحدات 
السكنية؛ ما يعني فرًصا كبيرة وواسعة للمستثمرين ورواد األعمال، 
خاصة في ظل دعم صندوق التنمية العقارية للمواطنني، ودعمه  قيمة 
التمويل املدعوم مبا يتراوح بني 70 % إلى 75 % من قيمة العقار، مع 

وجود تسهيالت في مدة األقساط تصل إلى 30 عاًما.

اقتحام سوق العقارات
ويلفت "البوق" نظر املستثمرين إلى العمل على اقتحام سوق العقارات 
وعدم اخلوف من املنافسة، فالسوق السعودي ضخم، ويتسع للجميع، 
مشيًرا إلى جتربته في االستثمار في قطاع العقارات؛ إذ استطاع املنافسة 

بجودة منتجاته النوعية واحلصرية، واالبتعاد عن األعمال التقليدية. 

وعن اعتماد القطاع العقاري وما يتبعه من أنشطة على العمالة الوافدة، في 
ظل إحجام الشباب السعودي عن الوظائف احلرفية واملهنية، يقول "البوق": 

عبدالرحمن البوق:
منو هائل لقطاع العقارات بفضل 

املرشوعات العمالقة

 عبدالرحمن العطيشان :

يدفع عجلة التنمية ويخلق مزيًدا 
من فرص العمل 

السعوديون هم من شيدوا القالع واحلصون والبيوت الطينية واحلجرية، 
والعديد من الطرازات املعمارية التراثية، لكن مع الطفرات االقتصادية 
والتطورات التي مرت بها اململكة، توجهوا للعمل في القطاعات األخرى. 
ومع ذلك، تغيرت نظرة املجتمع والفرد حنو األعمال املهنية واحلرفية، 
فنجد الشباب السعودي اليوم في كافة املهن والقطاعات في تزايد كبير.

 واآلن، تشهد أعمال التنمية والتطوير والنهضة العمرانية والصناعية 

باململكة طفرة ضخمة؛ ما يدفعنا إلى االحتياج إلى العمالة الوافدة وفق 
األنظمة واالشتراطات الصحية، وما يحقق تطلعاتنا.

أوضح رجل األعمال، عبدالرحمن بن صاحل العطيشان؛ أن القطاع العقاري 
ُيشكل أحد احملاور الهامة لرؤية 2030؛ كونه يلعب دوًرا كبيًرا في دفع 
عجلة التنمية إلى األمام، ويخلق مزيًدا من فرص العمل بني قوى العمل 
الوطنية، كما يحرك النشاط االقتصادي في أكثر من صناعة ونشاط 

ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالقطاع العقاري.

وقال العطيشان، إن القطاع حقق إجنازات كبيرة على مستوى البيع؛ 
حيث بلغ إجمالي املبيعات في املزادات العقارية العام املاضي أكثر 

من 5,9 مليار ريال.

وأشار العطيشان إلى أن هناك أطروحات هامة على صعيد البيئة 
التنظيمية للقطاع العقاري في اململكة، وُمحفزات ومبادرات ُتطرح، 
وأهداف استراتيجية، حنو تطوير البنية التحتية ورفع نسبة متلك املواطنني 
للمنازل من 47 % إلى  52 %، تؤسس جميعها لقطاع عقاري ُمغاير، 
يلعب فيه القطاع اخلاص الدور األكبر؛ ما يدفعنا إلى حتديد متطلباتنا 

وفًقا للخيارات الوطنية اجلديدة.

وقال إن التحديات كبيرة، والتركيز على تهيئة البيئة املناسبة لقطاع 
عقاري متميز، أصبح أمًرا مرهوًنا باتساع أكبر ملساحات التنسيق 
واحلوار بني العقاريني كافة، باعتباره نقطة انطالق حقيقية للتسريع في 

معاجلة التحديات، وتقدمي احللول، وإجناز األهداف املرسومة.

5,9 مليار ريال إجاميل املبيعات يف 

املزادات العقارية العام املايض
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محمد الشهري:
أدعو الشباب إىل تأسيس رشكات 

تجارة مقاوالت

معن املداح:
االستثامر العقاري يف مكة يتطلب 
الحفاظ عىل مرتفعاتها وهضباتها

يشير محمد الشهري؛ رئيس شركة الثابتي للمقاوالت، إلى أن حجم 
العمل في السوق العقاري مبشر جًدا، و كبير جًدا، أكبر من أن تغطيه 
العمالة املوجودة في اململكة، بل ميكنه استيعاب عمالة عربية كبيرة، 
داعًيا الشباب السعودي إلى تأسيس شركات مقاوالت وجتارة، سواء في 
مجال البناء، أو تطوير وإزالة املباني القدمية وإعادة تطويرها وبنائها.

ويرى " الشهري" أن الصورة التي كانت موجودة من قبل عن الشباب 
السعودي قد تغيرت اآلن؛ إذ أصبحوا يركزون على العمل احلر الذي 
يحقق طموحاتهم من حيث املكاسب الكبيرة واملكانة املميزة، مشيًرا 
إلى أن كثيًرا من املوظفني جنحوا في إنشاء مؤسسات صغيرة، وتقاعدوا 
مبكًرا من وظائفهم إلدارة مشروعاتهم، وهذا ما أهمس به في أذن 
الشباب بأن يحاولوا ويجربوا مرة وأخرى، وسيكون النجاح حليفهم .

ويرجع الشهري ذلك إلى أن املجتمع اليقبل العمل بهذه املهن؛ إذ ينظر 
إليها كثيرون نظرة دونية رغم أنها عمل شريف، كما أن اإلعالم اليزال 
يكرس لهذا األمر، مؤكًدا أهمية دعم الدولة ألصحاب املهن، مع تشجيع 
الشباب على العمل بها، وليكن بتخصيص راتب للشاب الذي ميتهن 
مهنة حرة من باب التشجيع، إضافة إلى ما يجنيه من عمله، منوًها إلى 
املجهودات الكبيرة التي تبذلها املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني، 

وغيرها؛ ما يتطلب التوسع في توفير التدريب التحويلي واملهني.

ودعا الشهري إلى عودة واستمرار األنشطة املدرسية التي تركز على 
إكساب النشء مهارات مهنية وحرفية، وتقرب العمل املهني لألطفال 
وحتببهم فيه، مع قيام اإلعالم بدوره في التوعية وتغيير نظرة املجتمع 
ألصحاب املهن، فالعمل اليدوي مهنة الرسل واألنبياء، كما أن جدودنا 
األوائل امتهنوا حرف احلدادة والنجارة والرعي والزراعة، مبدًيا تعجبه 
من أنه بالرغم من كبر حجم السوق السعودي ومتيزه بفرص كثيرة، 

لكن رغم ذلك نعاني من البطالة!.

فرص هائلة للمستثمرين 
ويضيف: أرى أن املستقبل من اآلن يحمل فرًصا هائلة للمستثمرين ورواد 
األعمال، خاصة في املجال الصناعي والتعدين والتكنولوجيا والسياحة 
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة، وهي فرصة جيدة للجميع لالستثمار، 
وإنشاء مشاريع جديدة وشركات ناشئة، وعلى رواد األعمال واملستثمرين 
تهيئة أنفسهم من اآلن الستغالل الفرص املتاحة، واملساهمة في حركة 

التنمية وإجناح الرؤية التي حتمل في طياتها عوامل جناحها.

إنشاء القرى السياحية
ويرى أن رؤية 2030 ستحدث تغييًرا جذرًيا في اململكة، وسيستفيد منها 
كافة القطاعات؛ حيث تشهد اململكة طفرات كبيرة في املجال العقاري 
وإنشاء مدن جديدة وتوسعات كثيرة حتمل عدًدا هائاًل من الفرص 
االستثمارية للشباب والكبار، كما أن التركيز على القطاع السياحي 
مهم جًدا، ويحمل فرًصا واعدة الستغالل األماكن واملواقع السياحية 
التي حتفل بها اململكة، خاصة في املنطقة اجلنوبية في جيزان وأبها 
والساحل الغربي للمملكة، كذلك، فإن املناطق بداية من الطائف وظهران 
بطول 500 كم متتليء باملناطق اجلبلية املمطرة واملخضرة واملناظر 
الطبيعية اخلالبة والسواحل املمتدة على البحر األحمر بطول 2000 كم، 
وهي فرص لالستثمار في إنشاء القرى السياحية والفنادق واملطاعم 

والكافيهات واملشاريع السياحية املتنوعة.

يؤكد معن عبدالعزيز املداح؛ مدير تطوير األعمال واخلبير في مجال 
التطوير واالستثمار العقاري في مكة، أهمية االستثمار في مكة بالشكل 
الصحيح مبا لها من طابع مختلف عن جميع مدن اململكة، بل وجميع 
مدن العالم، السيما وأن جميع املسلمني من حول العالم يقصدونها 
سنوًيا ألداء احلج في مومسه، والعمرة طوال العام؛ ما يتطلب العمل على 

توسعتها باستمرار الستيعاب األعداد التي تزداد سنوًيا.

ودعا املداح إلى تركيز املستثمرين على منطقة مكة، واالستثمار فيها 
بالشكل الصحيح، خاصة بعد أن ركزت احلكومة على بناء مشاريع ذات 
صلة بالسياحة الداخلية واإلسالمية بوجه خاص، وبالتوافق مع رؤية 2030. 

وأوضح أنه عند االستثمار في مكة، يجب مراعاة معطيات املنطقة؛ كونها 
جبلية؛ أي األخذ في االعتبار الهضبات واالرتفاعات التي متيز املنطقة 
عن غيرها؛ مبعنى أن أغلب املشاريع التي تقام باملنطقة تقام أحياًنا 
على أسس محو بعض معالم املنطقة، والتي ُتعد رموًزا كجبل الكعبة، 
وجبل عمر، وجبل الشراشف؛ لذلك ينبغي مراعاة هذه املعطيات عند 

بناء املشاريع االستثمارية لضمان روحانية املنطقة. 

وأوضح املداح أن هيئة الترفيه والسياحة والفنادق تفرض على أغلب 
مناطق اململكة أنظمة معينة لبناء الفنادق على عكس مكة واملدينة اللتني 
ينطبق عليهما اشتراطات مختلفة؛ وذلك لزيادة الطاقة االستيعابية بهما 
ومواصفات تتماشى مع متطلبات املنطقة؛ فالُيسمح بوجود مسبح 

بفنادق مكة مثاًل.
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معارض ومؤتمراتتقـــــــــاريرموضوع الغالف ملف العدد

شارك في املؤمتر- الذي نظمته شركة يوروموني للمؤمترات منتصف 
الشهر املاضي مبدينة الرياض- أكثر من 500 شخصية دولية وإقليمية، 
متثل جهات حكومية وشركات عقارات، ومؤسسات مالية، وقطاعات 
أعمال، مثل "مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتي اإلسكان والتجارة 
واالستثمار، والهيئة العامة للعقار"، وخبراء في مجال التمويل العقاري .

تقليل املخاطر
وأشار احلقيل إلى أن خطة الوزارة تركز على توفير وحدات سكنية 
بأسعار تالئم القدرة الشرائية للمواطنني، من خالل برامج: "سكني" 
و"الشراكات مع القطاع اخلاص "، واستخدام تقنيات البناء احلديثة، مشيًرا 
إلى دعم حصول املواطن على التمويل املناسب من خالل سياسات تقليل 
 املخاطر- بالتعاون مع مؤسسة النقد- وختفيض الدفعة املقدمة إلى

10 % ، وغيرها من سياسات هدفها تقدمي منتج متوفر، ومواطن قادر 

على التقسيط، واستثمار مربح للممول؛ ما يسهل من اإلجراءات، ويشجع 
املستثمرين واملطورين على حتقيق أرباح؛ وذلك بالتعاون مع الصندوق 
العقاري، ومن خالل عالقة منظمة مع القطاع اخلاص تهدف إلى متكني 

املواطن من متلك السكن املناسب.

وأوضح وزير اإلسكان أن الوزارة -بالتعاون مع شركة إعادة التمويل 
)سرك(- تعمل على االستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري، 
وصواًل لعدد 1.200 وحدة سكنية بنهاية 2030 بنسبة 70 % من الوحدات 
السكنية، مؤكًدا حرص الوزارة على شفافية السوق من حيث دقة األرقام 
والبيانات، وإتاحة الفرصة لنمو التمويل السكاني في ظل التناغم بني 

برنامج اإلسكان ورؤية 2030. 

وقال الوزير إن برنامج اإلسكان- الذي يضم 16 جهة حكومية - يهدف 
إلزالة العوائق في قطاع اإلسكان، لتمكني األسرة السعودية من متلك 

مؤمتر متويل اإلسكان باململكة:
إتاحة الفرصة لنمو التمويل السكاين بالتناغم مع رؤية 2030

افتتح ماجد الحقيل؛ وزير اإلسكان السعودي، مؤتمر 
الجهود  مستعرًضا  لــإســكــان،  الــعــقــاري  التمويل 
المبذولة إليجاد حلوٍل جذرية تساير اتجاهات السوق 
الحالية، وحرص الوزارة على تسهيل حصول المواطن 
الممول عبر تقديم منتجين  التمويل وتحفيز  على 
الــذاتــي؛ من  والبناء  اإلنــشــاء،  تحت  البيع  رئيسين: 
القروض،  برنامج ضمانات  خالل عدة محاور تشمل: 
 14 الحسن لمن تقل رواتبهم عن  القرض  وتقديم 
ألف ريال، ودعم الدفعة المقدمة لشرائح مختلفة 

تحفيزها. يتم 

بيتها األول، مشيًرا إلى أن املستهدف الرئيس من البرنامج هو رفع نسبة 
متلك األسر إلى 60 % بحلول 2020، وإلى 70 % بحلول 2030.

وأضاف أن  السوق السعودي هو األكثر جاذبية في املنطقة، وأن السوق 
يتمتع بشفافية عالية؛ ما يساعد على استقطاب االستثمارات األجنبية 

للمشاركة في هذه الفرص االستثمارية.

مامرسات ومعايري عاملية
وأكد خالد العمودي؛ املشرف العام على صندوق التنمية العقارية، 
تطبيق الصندوق ألفضل املمارسات واملعايير العاملية التي تطور قطاع 
اإلسكان، كاشًفا عن خطوات جديدة تسهل على املواطنني احلصول على 
القروض العقارية، مع حزمة برامج مبتكرة حتفز القطاع املصرفي على 
القيام بدور فاعل ملساعدة قطاع اإلسكان، وزيادة االستثمار في القطاع 

مبا يضمن توازن العرض والطلب.

وأوضح العمودي أن عمل الصندوق، قام على ضوء أفضل املمارسات 
العاملية؛ لتحقيق عائد مستدام على االستثمار لتغطية أرباح قروض 
املواطنني، واالستثمار بشكل استراتيجي فيما يعود بالفائدة على قطاع 
اإلسكان، مشيًرا إلى أن السعودية تعد الدولة الوحيدة عاملًيا التي يصل 
فيها نسبة دعم أرباح القروض العقارية إلى 100 %، والتي تقدم الدعم 
جلميع فئات املواطنني، فيما يقتصر الدعم في الدول األخرى على ذوي 

الدخل احملدود.

وأشار إلى أن الصندوق طور أكثر من 18 حاًل متويلًيا مع البنوك واجلهات 
التمويلية املشاركة؛ لتمكني كافة شرائح املواطنني )عسكريون، متقاعدون، 
موظفو القطاع اخلاص، وأصحاب أعمال حرة( من احلصول على التمويل 

العقاري، بدون أعباء أرباح التمويل.
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وقد أعلنت وزارة املالية، إنفاق حنو 50-60 مليار ريال على قطاع اإلسكان 
من ميزانية العام احلالي 2018، من خالل وزارة اإلسكان وصندوق التنمية 
العقارية، وكذلك بعض املشاريع التي يتبناها صندوق االستثمارات العامة.

وكشف تقرير صادر عن شركة "JLL" أن جهود اململكة لتنويع االقتصاد، 
سيكون له أثر إيجابي طويل األجل على سوق العقارات، متوقًعا استمرار 
النمو في معامالت البيع وإعادة التأجير، إضافة إلى االهتمام بـصناديق 
االستثمار العقاري التي وصل عددها إلى عشرة في السوق السعودية "تداول".

وأشار التقرير إلى وجود فرص عقارية واعدة للمستثمرين واملطورين، 
خاصة بعد خصخصة قطاعي التعليم والصحة، وإمكانية إقامة حتالفات 
بني مشغلني مع مطورين ومستثمرين إلنشاء مستشفيات ومدارس 
وجامعات، ومن ثم إدراجها في سوق األسهم على شكل صناديق "ريت" 
بعد تطويرها وتشغيلها؛ ما يعمل على توسيع قطاع املستثمرين، ورفع 

جودة اخلدمة املقدمة للمواطنني.

1.2 تريليون ريال قروض عقارية 

البنوك لألفراد  العقارية املقدمة من  القروض  تؤكد املؤشرات منو 
والشركات بأكثر من 8 % العام املاضي؛ لتقارب تريليوًنا و130 مليار ريال.

ووفًقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تصاعد منو القروض 
العقارية لألفراد، لتتجاوز 120 مليار ريال في الربع األخير من العام 
املاضي، بنسبة منو 10 % على أساس سنوي، مع ارتفاع قيمة التمويالت 
العقارية السكنية اجلديدة لألفراد بنحو 19 مليار ريال؛ أي بنسبة 27 %؛ 

كأعلى مستوى للقروض اجلديدة منذ العام 2014.

وقد أبرمت البنوك 28 ألف عقد متويل جديد لألفراد في 2017، ذهب 
65 % منها لتمويالت تتعلق بالفلل السكنية، مقابل 27 % للشقق، و8 % 

لتمويالت األراضي السكنية.

االستثامرات والتحديات
تسعى اململكة إلى زيادة حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال حالًيا 
إلى 502 مليار ريال بحلول 2020، والعمل جاٍر من أجل تسهيل احلصول 

إذ  القطاعات األبرز وأكثرها نمًوا؛  العقاري في المملكة من  القطاع  ُيعد 
الدخل، عبر  الموارد وتنويع مصادر  المملكة إلى الستدامة في  تتوجه 

العقاري، ورفع  القطاع  2030 بتحسين  2020 ورؤية  التحول الوطني  برنامج 
العادلة  للمنافسة  المناسبة  البيئة  المحلي، وتوفير  الناتج  مساهمته في 

البنى  المعنية؛ لضمان تكامل  الجهات  القطاع، والتنسيق مع  في هذا 
الوطنية. للعقارات، وتحقيق األهداف والسياسات والستراتيجيات  التحتية 

على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول املواطنني عليه إلى خمسة أضعاف 
ما كان في املاضي، وأن احلكومة السعودية تريد زيادة النشاط في 
السوق العقارية مع سعيها إلنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات إلصالح 
القطاع ضمن رؤية اململكة 2030، وتعمل وزارة اإلسكان على دراسة 
سياسات متويلية جديدة في املرحلة املقبلة، إلحياء املدن التي هجرها 
السعوديون، أو من خالل سياسات متويل أخرى لترميم املنازل هناك.

ووصل عدد الوحدات السكنية في اململكة 6.5 مليون وحدة سكنية، تبلغ 
قيمتها السوقية 2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 
300 مليار ريال، وبلغت نسبة التعثر في القطاع املصرفي حنو 0.6 في 

املئة، بينما بحسب النموذج السابق للصندوق فإن نسبة التعثر وصلت 
إلى 30 في املئة.

مؤرشات عقارية
سجلت مؤشرات عدد العقارات املبيعة خالل 2017 عند مستوى 245.5 
ألف عقار، أما على مستوى مساحة الصفقات العقارية خالل 2017، فقد 
سجلت 2.8 مليار متر مربع بنهاية العام، وقد شهدت السوق العقارية 
احمللية نشاطا قوًيا، استهدف استباق تطبيق ضريبة القيمة املضافة 
التي طبقت مع مطلع 2018، نتج عنه ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات 
العقارية خالل ديسمبر إلى أعلى من 35.9 مليار ريال، وهو املستوى 
األعلى لقيمة صفقات السوق العقارية منذ أبريل 2015 )40.8 مليار ريال(.

وسجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي اخنفاًضا قياسًيا في 
مستهل عام 2018، متأثًرا بفرض ضريبة الـ5 % على الصفقات التجارية، 
وباالخنفاض القياسي لقيمة الصفقات املنفذة على قطع األراضي التجارية؛ 
ما أدى إلى اخنفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ 

ديسمبر املاضي مستقرة عند 213 مليون دوالر فقط.

االستثامر العقاري يف اململكة .. أهداف 
واسرتاتيجيات وطنية

6.5 مليون وحدة سكنية بقيمة 

سوقية 2.5 تريليون ريال
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حصدت خمس سعوديات جائزة 
»راعية« -التي أطلقت مدينة امللك 
عبد اهلل االقتصادية النسخة األولى 
منها الشهر املاضي- لدعم املرأة 
لتحقيق  املسؤولة؛  السعودية 
2030، وحصدت  أهداف رؤية 
في  اجلائزة  اخلمس،  السيدات 
والتعليم،  األسرة،  مجاالت: 
وريادة  واإلبداع،  واملجتمع، 

األعمال االجتماعية.

»عائشة  حصدت  جانبها،  من 
الوقداني« جائزة »راعية األسرة«، 
بفضل تقدمي أبنائها خلدمة الوطن، 
فضاًل عن حتديها لإلعاقة البصرية، 

شاركت 12 فتاة سعودية، خالل 
البرنامج  في  املاضي،  الشهر 
التدريبي املنتهي بالتوظيف، والذي 
املالحة  خدمات  شركة  نفذته 
اجلوية السعودية، بالتعاون مع 
للطيران  السعودية  األكادميية 
للتأهل  وذلك  جدة؛  في  املدني 
للعمل في مجال املراقبة اجلوية.

وصرح املهندس ريان طرابزوني؛ 
الرئيس التنفيذي لشركة خدمات 
املالحة اجلوية، بأنه من املقرر 
األولى  الدفعة  فتيات  توظيف 
في  بالبرنامج  التحقن  اللواتي 
عقب  جوي”،  “مراقب  وظيفة 

والتنمية  العمل  وزارة  أعلنت 
االجتماعية، عن السماح للمرأة 
السعودية باالستثمار في مجال 

فيما حصلت »ثريا بترجي« على 
جائزة »راعية التعليم«؛ إلطالقها 
مبادرة »كادي ورمادي« لتحفيز 

األطفال على القراءة.

في السياق ذاته، حصدت »هوازن 
»راعية  جائزة  على  الزهراني« 
املجتمع«، نظًرا لتدشينها عدة برامج 
إنسانية عاملية، في إطار بعثات 
األحمر  للهالل  العربية  املنظمة 
والصليب األحمر،  وفازت »الهنوف 
العبيشي«، بجائزة »راعية اإلبداع 
جهازين  البتكارها  واالبتكار«؛ 
ملساعدة املكفوفني على القراءة، 
فيما فازت »جلني العبيد« بجائزة 
الواعدة«، عن تدشينها  »الراعية 
العمل  لدعم  »تسامي«؛  جمعية 
التطوعي، وفازت صاحبة املركز 
األول بجائزة نقدية قدرها 50 ألف 
ريال، فيما حصلت بقية املرشحات 
على جائزة قدرها 10 آالف ريال.

مركز  في  مباشرة،  التخرج 
املراقبة اجلوية بجدة والرياض.

مدة  أن  طرابزوني،  وأوضح 
الدراسة في البرنامج متتد إلى عام 
دراسي كامل، يتم خاللها تدريس: 
والرياضيات،  الفيزياء،  علوم 
ولغة الطيران، إضافة إلى دورات 
للتدريب األساسي للمراقبة اجلوية، 
البرج،  فضاًل عن دورة ملراقبة 
يشتمل  عملي  تطبيق  وبرنامج 
على رحلة دولية تعريفية مبراحل 
القيادة،  و»كابينة«  الطيران، 
على  عملي  تدريب  إلى  إضافة 
أجهزة احملاكاة، فضاًل عن ورش 

عمل وزيارات تعريفية أخرى.

وأضاف طرابزوني أن البرنامح 
ينتهي مبنح اخلريجات شهادات 
بها،  معترف  أكادميية  دبلوم 
وظائف  ضمان  على  عالوة 

مرموقة لهن في قطاع الطيران.

املتواجدة  األطفال،  حضانات 
مراكز األحياء السكنية.

وقال خالد أبا اخليل؛ املتحدث باسم 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية: 
إن شروط االستثمار في النشاط 
تتضمن: أن تكون املتقدمة حاملة 
ومقيمة  السعودية،  للجنسية 
آلية  يخص  اململكة.وفيما  في 
عمل احلضانات، لفت أبا اخليل 

خمس ســعوديات يحُصــدن جائــزة »راعية« 
ــم املرأة لدع

12 ســعودية بربنامــج »املراقبــة الجويــة« 
املنتهــي بالتوظيــف

وزارة العمــل تســمح للمــرأة باالســتثامر 
يف حضانــات األطفــال 

إلى ضرورة تقدمي أنشطة ذات 
قيمة لألطفال، فضاًل عن وقوع  
احلضانات في الدور األرضي، 
وأن  السكان،  عن  منأى  في 
تتمتع بشروط السالمة والتهوية 
على صحة  للحفاظ  الالزمني؛ 

األطفال.

جدير بالذكر أن صندوق تنمية 
»هدف«  البشرية   املوارد 
والتنمية  العمل  لوزارة  التابع 
مؤخًرا  استحدث  االجتماعية، 
برنامجني لتعزيز مشاركة املرأة 

في سوق العمل، وهما: »قرة« 
و»وصول«؛ حيث يستهدف األول 
دعم ضيافة أطفال املرأة العاملة، 
باعتماد  233 مركًزا لضيافات 

األطفال حتى اآلن.

ويختص برنامج »وصول« بتأمني 
خدمة املواصالت للمرأة العاملة 
إلى مقر العمل، بتكاليف ُمخفضة؛ 
إذ بلغ عدد املنضمات للبرنامج 
آلخر  وفًقا  سعودية،   13119

تصريحات وردت من صندوق 
تنمية املوارد البشرية »هدف«.
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السعودية-  اخلطوط  أضافت 
الناقل الوطني للمملكة - إزمير في 
تركيا إلى شبكة رحالتها الدولية، 
ضمن خطط التوسع في التشغيل 
الدولي؛ كوجهة مومسية، اعتباًرا 
من العاشر من شهر يونيو املقبل.

وتبدأ اململكة اعتباًرا من 2 مايو 

جذب سياحية، وُتعد بوابة للمدن 
السياحية األخرى مثل مرماريس 

و بودروم.

ومن املقرر تشغيل هذه الرحالت 
ايرباص  طراز  من  بطائرات 
)A320( البالغ سعتها املقعدية 
)116( مقعًدا، منها )20( مقعًدا 
و)96(  األعمال  رجال  لدرجة 

مقعًدا لدرجة الضيافة.

ويستغرق زمن الرحلة من جدة 
إلى إزمير، 3 ساعات و 25 دقيقة، 
ومن الرياض إلى إزمير 3 ساعات 

و 55 دقيقة.

وتتاح حالًيا عملية شراء التذاكر 
عبر موقع السعودية أو تطبيقاتها 
أو مكاتبها أو من خالل وكالء 

املقبل وحتى 8 من شهر يونيو 
تشغيل رحالت العمرة بني جدة 
وإزمير، بواقع  4 رحالت أسبوعًيا، 
وذلك قبل بدء التشغيل املومسي.

الثالثة  الوجهة  إزمير  وتعد 
للخطوط السعودية في تركيا، بعد 
كل من »اسطنبول« والعاصمة 
»أنقرة«،  كما أن إزمير هي ثالث 
أكبر مدينة في تركيا من حيث 
عدد السكان، ويقطن بها أكثر 
من أربعة ماليني نسمة، وتقع 
الساحل  في  إيجه،  بحر  على 
الغربي لتركيا، وتضم مناطق 

يوفر  املعتمدين،  كما  السفر 
قطاع الُعطالت باقات مميزة من 

الرحالت والفنادق في إزمير.

السعودية  اخلطوط  وتتوجه 
أربع  في  89 وجهة  إلى  حالًيا 
 550 قارات، وتشغل أكثر من 
رحلة يومًيا، باستخدام أسطول 
من أحدث األساطيل في العالم، 
مكون من 144 طائرة من طرازات 
بوينج B777 و B787 )درميالينر( 

.A330 و A320 و إيرباص

جدير بالذكر أن شركة اخلطوط 
اجلوية العربية السعودية، فازت 
بجائزة »أكثر شركات الطيران 
حتسًنا في العالم« لعام 2017 من 

قبل سكاي تراكس.

حتت شعار »أفضل املمارسات 
ملتقى  يستعرض  لوقفية«،  ا
غرفة  تنظمه  الذي  األوقاف 
الشرقية- ممثلة بلجنة األوقاف 
برعاية األمير سعود بن نايف؛ 
في  الشرقية،  املنطقة  أمير 
احلالي،  أبريل  شهر  من  األول 
أبرز التجارب العاملية في قطاع 
أهم اإلجنازات  األوقاف، لبحث 

»الخطــوط الســعودية« تُضيــف إزمــر إىل 
ــة ــا الدولي رحالته

تأســيس  يســتعرض  األوقــاف  ملتقــى 
ومســتدامة ناجحــة  عائليــة  أوقــاف 

التي حققتها من خالل مسيرتها 
الدروس  وأهم  املجال  هذا  في 

املستفادة.

وأوضح عبداحلكيم بن حمد العمار 
إدارة  مجلس  رئيس  اخلالدي؛ 
الغرفة، أن امللتقى يهدف إلى لفت 
انتباه رجال وسيدات األعمال إلى 
املنظمة بجانب  األوقاف  أهمية 
برامج املنح الفردية أو املؤسسية، 
وتقدمي ممارسات األوقاف احمللية 
الكبير  األثر  تبنّي  التي  والدولية 
لألوقاف على األعمال التجارية 

واإلرث العائلي.

وقال إن امللتقى يسعى إلى تقدمي 
أفضل املمارسات في املواضيع 

التي تهتم بتأسيس أوقاف عائلية 
جانب  إلى  ومستدامة،  ناجحة 
إدارة واستثمار األوقاف العائلية 
بفعالية، وتعظيم العائد االجتماعي 
على االستثمار )SROI( من خالل 
األوقاف العائلية، والتغلب على 
التحديات احملتملة لقطاع األوقاف.

يتحدث في امللتقى ديفيد روسيل 
الذي بدأ ممارسة عمله القانوني 
عام 1974، وعمل في نيويورك 
كمستشار قانوني، وفي محكمة 
الدولية،  التجارية  سنغافورة 
وغيرها، والدكتور روبرت جراف 
مع  شارك  الذي  ستراتشويتز 
ألكثر  الربحية  غير  املنظمات 
30 عاما، وكرمي عبدالغفار  من 
بالزا املدير والعضو في مكاتب 
أسرة بالك روك لألعمال اخليرية 

200
ألف ريال هو الحد األقىص الذي سمحت به البنوك للدفع عرب أجهزة نقاط البيع، 
بناًء عىل طلب العميل وتقدير البنك؛ وذلك  وفق خطاب وزارة التجارة واالستثامر 
الذي أتاح للبنوك حرية رفع هذا الحد ألكرث من 200 ألف لرشائح العمالء الراغبني 

يف زيادته وفق تقديرها وتقييمها للمخاطر املحتملة.

والشرق  أوروبا  في  واألوقاف 
األوسط وأفريقيا.

كذلك، يتحدث في امللتقى خالد 
قامة؛ أحد كبار التنفيذيني مع خبرة 
عملية تفوق ال 25 عاما في القطاع 
والعقاري(  )املالي  االستثماري 
على  اإلسالمية  الشريعة  وفق 

الصعيدين احمللي والدولي. 

يأتي املنتدى في الوقت املناسب 
في  املمارسات  أفضل  لتقدمي 
إنشاء وإدارة واستدامة واستثمار 
استعراض  خالل  من  األوقاف 
جميع  في  منتشرة  حية  جتارب 
دول العالم، وتقدم دروًسا قيمة 
وممارسات مثينة، أكدت على قوة 
هذا القطاع اخليري وأثره اإليجابي 
واحلياة  احمللي  االقتصاد  على 

االجتماعية.
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تقـــــــــاريرمجتمع ريادي

ارتفع صافي التغيير الشهري في حسابات احلكومة لدى 

زادت املوجودات األجنبية لدى

حقق احلساب اجلاري في الربع  الثالث لعام

ارتفع التضخم الشامل بنسبة

جدوى لالستثامر:
تحسن املؤرشات االقتصادية للمملكة عام 2017

أصدرت جدوى لالستثمار تقريرها 
بياني  يناير في موجز  عن شهر 
ــــذي  لــالقــتــصــاد الـــســـعـــودي، وال
المؤشرات  كشف عن تحسن في 
نهاية  في  للمملكة  القتصادية 
ارتفعت تعامالت  إذ  2017؛  العام 
على   ،%  20 بنسبة  الــبــيــع  نــقــاط 
أســــاس شــهــري، فــي ديــســمــبــر، 
مسجلة أعلى زيادة شهرية لها 

2014 منذ يونيو 

وجاء التقرير متضمًنا النقاط العرش التالية:

2017

2015

2016

% 20

2014

الوضع املايل للحكومة:

املوجودات األجنبية:

ميزان املدفوعات:

التضخم:

1

2

3

4

»ساما«

»ساما«

بـ

بـنحو

على أساس سنوي 
بـنسبة

فائًضا

ثاين

12

2

2017

2017

% 2.2

% 0.3

33

496

مليار  ريال

مليار  دوالر

مليار  ريال

مليار  دوالر

على أساس شهري في ديسمبر لزيادة 
احلساب اجلاري للحكومة  مببلغ

على أساس  شهري لتصل في 
ديسمبر إلى

النفط خالل  أسعار  النتعاش 
الربع الثالث لهذا العام

أساس سنوي  على 
في ديسمبر مسجاًل

ارتفاع شهري له على التوالي ومع 
ذلك شهدت اململكة انكماًشا عام
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بلغ متوسط أسعار خام برنت للبرميل في

ظل إنتاج اململكة من النفط اخلام دون تغيير على أساس 
شهري في ديسمبر ما جعل متوسط اإلنتاج لعام 

تراجعت قيمة الدوالر مقابل معظم العمالت الرئيسة خالل

ساعد ارتفاع أسعار النفط، مقروًنا 
بالتصريح اإليجابي ملؤشر

أنهت العديد من قطاعات سوق 
األسهم السعودي

حتسنت أسعار العقارات في الربع األخير من عام

أسواق النفط –  عاملًيا:

أسواق النفط –  إقليمًيا:

أسعار الرصف:

سوق األسهم:

أداء قطاعات السوق:

السوق العقارية:

6

7

8

9

10

5

70

10

2015

2017

2018

2017

% 3

% 72015

دوالًرا

يبلغ يوًما 

عقب تعديل هيئة السوق املالية، القواعد 
املنظمة الستثمارات املؤسسات املالية 
األجنبية املؤهلة في

وحققت أفضل مستويات 
األداء لقطاعات

مليون برميل

يوليو

يناير

يناير

»تداول« »تايس«

مورجان أستانيل 
لألسواق الناشئة

»تاس ي«

مسجلة أعلى مستوى لها منذنوفمرب مرتفعة على أساس شهري بنسبة

اخلانة  في  بقيت  لكنها 
السلبية على أساس سنوي 

متراجعة بنسبة 

على رفع مستويات الثقة للمستثمرين 
ما أدى إلى إنهاء مؤشر

الشهر مسجاًل  أعلى مستوى له منذ

 »البنوك« و »الرعاية الصحية«

و »اإلعالم«

»إدارة وتطوير العقارات« و »التأمني« و »السلع طويلة األجل«

بارتفاع كبير، متاشًيا مع األداء يناير 
اإليجابي ملؤشر

بينما كان أضعف 
مستويات األداء من 

نصيب قطاعات
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د.خالد الجرييس: 
تأسيس 7 اتحادات و100 ناٍد نسايئ نقلة نوعية يف 

االستثامر الريايض 

الرياض  الرياضية بغرفة  اللجنة  الجريسي؛ رئيس  الدكتور خالد  توقع 
الرياضي،  حدوث نقلة نوعية مستقبلية في مجال الستثمار 

أندية رياضية  بافتتاح  بعد صدور قرار خصخصة األندية، والسماح 
اتحادات رياضية جديدة. نسائية، واستحداث سبعة 

وصرح لـ"رواد األعمال" بأن خصخصة 
األندية تشكل واحًدا من معالم االستثمار 
الرياضية جتتذب  األندية  الرياضي؛ ألن 
والسيما  املهتمني  من  واسعة  شريحة 
الشباب، كما يشكل االستثمار الرياضي 
في األندية على مستوى العالم واحًدا من 

أهم مجاالت االستثمار؛ لعوائده املرتفعة.

وقال: لدينا في اململكة أندية ذات قاعدة 

جماهيرية كبرى، حققت كثيًرا من اإلجنازات 
احمللية واإلقليمية والقارية، ولها حضور 
قوي محلًيا وخارجًيا؛ ما يساعد على جناح 
مشروع خصخصتها، وجذب املستثمرين 
لضخ أموالهم فيها، مشيًرا إلى أهمية برنامج 
التحول الوطني 2020 الذي يطمح إلى إنشاء 
أكثر من 450 نادًيا من أندية الهواة بحلول عام 
2020، ورؤية 2030 التي جعلت من أولوياتها 

رفع معدالت املمارسة الرياضية في املجتمع 

من 13 % إلى 40 % بحلول عام 2030.

وأضاف اجلريسي: إننا- في اللجنة الرياضية- 
نعمل على تذليل التحديات القتناص الفرص 
املستقبلية في االستثمار الرياضي، وتعريف 
املهتمني من رجال وسيدات األعمال بالفرص 
كثيرة،  مجاالته  وأن  خاصة  الواعدة، 
ومساراته متعددة، خاصة وأن هناك كثيًرا 
من الفرص االستثمارية في السابق لم تنل 
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االهتمام، أو واجهت قيوًدا تنظيمية، مثل 
استثمار املنتجات الرياضية، أحد أقوى 
مجاالت االستثمار الرياضي في العالم، 
واستثمار العالمات التجارية لألندية، والنقل 
التلفزيوني، واالستثمار في اإلعالم الرياضي، 
وكذلك االستثمار في األلعاب اإللكترونية التي 
تشكل واحًدا من أهم األسواق االستثمارية 
الواعدة في العالم، ويحقق عوائد مرتفعة جًدا.

وأكد أن اللجنة األوملبية السعودية- برئاسة 
املستشار تركي آل الشيخ- استحدثت سبعة 
احتادات رياضية جديدة، وهي: الرياضة 
والرياضات  والشطرجن،  املجتمعية، 
ورماية  واملنطاد،  والذهنية،  اإللكترونية 
اإللكتروني  واألمن  الطائرة،  األطباق 
والبرمجيات، والرياضات الالسلكية والتحكم 
عن بعد؛ ما يعطي مؤشًرا إيجابًيا على تفاعل 
اللجنة األوملبية مع مستجدات الرياضة في 
بها،  املتعلقة  التطورات  العالم، ومواكبة 
مشيًرا إلى أن املجال مفتوح إلدخال رياضات 
جديدة في اململكة، وحتويلها إلى جزء من 
املنظومة الرياضية السعودية، سواًء من 
الناحية التنظيمية، أو من ناحية املمارسة 

والسلوك.

وأوضح د.خالد اجلريسي وجود مفارقات في 
واقع االستثمار الرياضي في اململكة، مقارنة 
بالدول املتقدمة رياضيا؛ إذ تبنى األندية 
السعودية موازناتها السنوية على مساهمات 
ودعم أعضاء الشرف، والبحث عن الرعاة 
التجاريني، بينما ال تشكل عوائدها املباشرة 
من الرياضة واجلماهير واملبيعات رقًما يذكر 
مقارنة مبصروفاتها الكبيرة؛ ما دفع قياداتنا 
احلكيمة إلى إحداث تغييرات جوهرية في 
صناعة االستثمار الرياضي، مواكبة للوضع 
االقتصادي في العالم؛ بإحداث تغييرات 
محورية في االستثمار الرياضي ممارسة 
وتنظيًما، وتنويع مجاالته واالرتقاء به ليواكب 

منظومة االستثمار الرياضي في العالم. 

100 ناٍد ريايض نسايئ

وكشف اجلريسي عن قيام اللجنة الرياضية 
آفاق  فتح  على  بالعمل  الرياض  بغرفة 
للمستثمرين وتوعيتهم بالفرص اجلديدة، 
عن  السابقة  النمطية  الصورة  وجتاوز 
االستثمار الرياضي مبا كان يحمله من قيود، 
مشيًرا إلى أن السماح للمرأة بالرياضة سوف 

يرفع معدل االستثمار الرياضي، بعد أن كان 
شبه معدوم نظًرا لندرة األندية املهيأة لذلك، 
فيما سيؤدي السماح بها تنظيمًيا وإدخالها 
إلى املدارس، إلى زيادة الفرص االستثمارية 
املتعلقة برياضة املرأة، سواًء من ناحية 
األندية التي تتيح للمرأة ممارسة الرياضة، 
أو املنتجات الرياضية املتعلقة بها؛ حيث 
يسعى بعض املستثمرين املعروفني إلى 
تأسيس 100 ناٍد رياضي نسائي في مختلف 

مناطق اململكة.

وأوضح أن وزارة التجارة مسحت بتعدد 
األنشطة في املراكز النسائية؛ ما يجعل من 
االستثمار الرياضي النسائي بيئة خصبة 
جاذبة، وسط توقعات بدخول رأس املال 
الرياضي  االستثمار  مجال  في  النسائي 
العنصر  دخول  شهدنا  مثلما  النسائي، 
اإلدارية  التنظيمات  هرم  في  النسائي 

الرياضية باململكة.
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انطالًقا من شعارنا: "عالم واحد يجمعنا، وباألمل والعمل تتحقق 
التي  أهدافنا، ل مكان للعوائق أمام أحالمنا، حتى بوجود الختالفات 

الغد"؛ ليكون نقطة تحول،  "أنجال  نسخرها لتصبح سر تميزنا"، أسسنا مركز 
النهارية. القدرات والرعاية  تنمية  وبصمة مميزة في مجال 

يقدم مركز "أجنال الغد لذوي االحتياجات 
اخلاصة"  خدمة مجتمعية متميزة في مجال 
التدريب والتأهيل لفئة مهمة وعزيزة على 
قلوبنا، وجزء اليتجزأ من مجتمعنا؛ أال وهم 
ذوو الهمم، وأسرهم؛ وذلك لنحدث التغيير 
والفارق على مستوى الفرد وأسرته، ومن 
ثم املجتمع بأكمله؛ عبر خدمات متنوعة، 
ومركزة، ومتكاملة، تغطي جميع االحتياجات 
والصحية،  النفسية،  اجلوانب  كافة  في 

واالجتماعية، والتربوية، والعملية.

رؤيتنا:
االحتياجات  الغد لذوي  "أجنال  يكون  أن 
اخلاصة" من أفضل املراكز في مجال تأهيل 
وتدريب ذوي الهمم على مستوى املنطقة 

الغربية خالل السنوات اخلمس القادمة.

رسالتنا: 
بالعلم والعمل، يقدم املركز خطة متكاملة 
اجلوانب على يد متخصصني؛ مــن خالل 
البرامج العلمية واملهارات العملية ذات التأثير 

العملي على مستقبلهم ومستقبل أسرهم. 

خدماتنا:
1. الرعاية النهارية لذوي الهمم من 4 - 

12سنة للجنسني.

2. الرعاية النهارية لذوي الهمم من 12 فما 
فوق )للبنات فقط(.

3. جلسات عالج طبيعي.

4. جلسات عالج نفسي، وتعديل سلوك.

5. جلسات عالج وظيفي.

6. جلسات تكامل حسي.

7. جلسات نطق وختاطب.

8. صعوبات تعلم.

9. اختبارات ذكاء.

10. خدمات اجتماعية وإرشاد أسري.

الفئات التي يستقبلها املركز:
1. التوحد.   

2. متالزمة داون. 

3. التأخر العقلي البسيط.  

4. حاالت تأخر الكالم والتأتأة ومشاكل 
النطق.

اجلراحية  العمليات  بعد  ما  التأهيل   .5
واجللطات.

أهداف املركز:
1. تقدمي برامج تدريبية متنوعة تغطي كافة 
االحتياجات الصحية والنفسية والتربوية 

واالجتماعية والتعليمية.

2. منحهم فرص تعليمية للتعلم، والعيش، 
واللعب، والعمل في بيئة آمنــــة.

3. تدريب األطفال التدريب املناسب؛ لتمكينهم 
من التكيف واالندماج في املجتمـــع.

4. تقدمي الدعم ومساندة األسر؛ للتغلب على 
املشاكل التي تواجههم؛ بتقدمي برامج إرشاد 

أسري متخصصة.

5. تعديل السلوكيات غير املرغوب فيهـــا.

باإلعاقة  والتعريف  العامة،  التوعية   .6
وخصائصها، وطرق التعامل معها.



ملتقيات ومعارض شهر أبريل باململكة

مركز الرياض الدويل 
للمؤمترات - الرياض 1 - 4 أبريل

املدينة / املكان املوعد اسم امللتقى/ املعرض

ملتقى السفر واالستثامر 
السياحي - جدة

فندق فورسيزونز - الرياض 2 - 4 أبريل معرض املرأة السعودية السابع

فندق موفنبيك - الرياض 3 - 5 أبريل املعرض السعودي الثاين للتطبيقات 
اإللكرتونية

فندق ماريوت - الرياض 9 - 10 أبريل املؤمتر السعودي السنوي 
الخامس للنقل والبنية التحتية

مركز جدة للمنتديات والفعاليات -جدة 10 - 12 أبريل قمة معرض األحجار واألسطح

مركز جدة للمنتديات والفعاليات 
جدة

10 - 12 أبريل معرض فنادق اململكة العربية 
السعودية

برج اململكة - الرياض 10 - 13 أبريل معرض الرياض للسفر

فندق ريتزكارلتون - جدة 15 - 16 أبريل منتدى جدة االقتصادي 2018

مركز الرياض الدويل 
للمؤمترات - الرياض

مركز املعارض الدولية 
واملحلية - الجوف

فندق كارلتون املعيبد- الخرب

15 - 17 أبريل

22 أبريل

26 - 29 أبريل

ملتقى ومعرض االستقدام والخدمات 
العاملية والخدمات املساندة

معرض البيت املثايل للسلع 
االستهالكية

معرض عنان 

فندق الفيصلية - الرياض

كراون بالزا - مجمع االتصاالت وتقنية 
املعلومات - الرياض

فندق ماريوت - الرياض

16 - 19 أبريل

25 - 26 أبريل

23 - 24 أبريل

معرض صالون املجوهرات

املؤمتر الدويل للشهادات 
االحرتافية

معرض التعليم الرقمي

معارض ومؤتمراتتقـــــــــاريرموضوع الغالفمجتمع ريادي ملف العدد
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ــاءات شملت  ــفـ كـ بــحــث عـــن  بــعــد رحــلــة 
المتحدة األمريكية،  أوروبــا والــوليــات 
بابسون  عن شخصية قيادية تدير مركز 
بكلية األمير  األعــمــال  لــريــادة  جــلــوبــال 
محمد بن سلمان لإدارة وريادة األعمال، 
القــتــصــاديــة،  عــبــدالــلــه  الــمــلــك  بمدينة 
لتتولى  أمل دخان؛  الختيار على  وقع 
التوجه الستراتيجي والتكتيكي،  إدارة 
تتمتع  إذ   للمركز؛  التشغيلية  والرقابة 
بخبرة واسعة حصدتها بعد عدة سنوات، 
مشاريع  ألصــحــاب  بــرامــج  خاللها  أدارت 
ومنظمات تدريب لتطوير روح المبادرة، 
كــمــا عــمــلــت بــجــامــعــة الــمــلــك عــبــدالــلــه 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي تأسيس 
لــذا أجرينا  أعــمــال مــتــعــددة؛  مــســرعــات 

الحوار.. معها هذا 

حاورها: عبدالله القطان

أمل دخان:

يجب أن نكون منفتحني 
عىل الحضارات األخرى 
فذلك يزيدنا والينقصنا

مجتمع ريادي
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إدخال ريادة األعامل إىل الجامعات عرب 
برامج ومبادرات وورش عمل

دراسة السوق
إذا تحدثنا عىل نطاق العامل العريب اليوم، فهل النقص يف 

األفكار أم يف التطبيق ؟

ال تنقصنا أفكار واحلمد اهلل، فاألفكار اجلديدة موجودة دوًما، ولكن 
املشكلة تكمن في املبادرة إلى التطبيق، ينبغي أال يتأخر رائد األعمال 
في مراحل التفكير األولى، بل عليه دراسة السوق، ومعرفة ما يتطلبه 
املستهلك، ثم يقوم بالتطبيق، ثم التجريب، فليس كل شيء يأتي جاهًزا، 
بل البد من إجراء جتارب صغيرة في البداية، وعلى أساسها يتم حتديد: 
هل يتم ضخ استثمارات في هذا املشروع أم ال، وهل يحتاج حلاضنة 
أم ال، ويجب أن يكون معك فريق عمل محترف، قادر على التخطيط 

السليم، يعرف أهدافك؛ حتى يستطيع حتقيقها.

يواجه رواد األعامل كثريًا من التحديات، فكيف السبيل لتذليلها ؟

بالفعل، هناك عقبات كثيرة، لكن أملس في السعودية حركة قوية في 
مجال ريادة األعمال، لكن وجدنا أنه من أهم األمور التي بدأنا فيها 
هي كيفية إدخال تعليم ريادة األعمال إلى اجلامعات، ليس شرًطا من 
خالل مناهج متخصصة، بل ميكن من خالل برامج ومبادرات وورش 
عمل، أو حتى برامج إضافية يجد فيها طلبة اجلامعة أنفسهم، ويكونون 
قادرين على تطبيق أفكارهم، والتي قد تصبح بعد ذلك مشروعات على 

أرض الواقع. 

اإلجراءات الحكومية
متثل اإلجراءات الحكومية عائًقا كبريًا أمام املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة يف الوطن العريب عموًما، فام تعليقك؟

هذا األمر موجود في كل دول العالم، وليس في العالم العربي فقط، لكننا 
في السعودية بدأنا تبسيط هذه اإلجراءات، فأصبح رائد األعمال يبدأ 
مشروعه التجاري بشكل أكثر يسًرا، وإننا نركز على نوعية األفكار التي 
ميكن أن تصبح مشروعات لها عائد على املجتمع، أو على االقتصاد، 

وكيفية تصدير هذه األفكار إلى اخلارج. 

الذكاء االصطناعي
التطبيقات والذكاء  إبداعية يف مجال  أفكاًرا  الشباب  يطرح 

االصطناعي، فام العقبات التي تعرتض تنفيذ تلك األفكار؟ 

ليس األساس في التكنولوجيا، بل في استخدامها، وأثرها على االنسان، 
ثم حندد بعد ذلك، هل هي ذكاء اصطناعي أم تقنية نانو؟، والبد من 
وضع مناهج تدرس في كل اجلامعات حول التصميم التفكيري؛ أي 
كيف أضع أفكاًرا حتل مشكالت واقعية، وال أعتقد أننا نعاني من 
التأخر في التكنولوجيا، ففي السعودية مركز بحث حافل ببراءات 
االختراع، لكن املشكلة كيف نوصل هذه التكنولوجيا للسوق؟ هذا 

ما يجب العمل عليه.

كيف يبدأ رائد األعامل مرشوعه بنجاح ؟

أقول لرائد األعمال: ال تركز على املنتج، بقدر ما تركز على ما يحتاجه 
الناس؛ فهذا هو سبب جناح "سناب شات".. النقول إنه لم تكن هناك 
دراسة أو خطة عمل؛ فهذا موجود في املراحل األولية، ولكن عندما بدأ 
مؤسس "سناب شات" يجمع متوياًل ويتصل بجهات أخرى، كان يتحرك 
وفق خطة عمل، لكن بعد فترة من إطالق املوقع، درس جيًدا مدى النجاح 
الذي حتقق في السوق، لذلك، نقول لرائد األعمال: إن األساس ليس في 
وضع خطة العمل أو في دراسة اجلدوى فقط، بل في كيفية احلصول 

على عمالء جيدين يتقبلون املنتج.

ليس األساس يف خطة العمل ولكن 
يف الحصول عىل العمالء 

حاضنات الرشكات
ملاذا ال يوجد حاضنات للرشكات ؟

ُتعد الشركات من أهم البرامج التي نعمل عليها، لكن عن طريق احلاضنات، 
التي تتطلب قضاء وقت مع املرشدين الذين لديهم الوقت الكافي ألن 

يفعلوا هذا الشي بالنسبة للشركات الكبرى.

اليوم عندما تعرض على الشركات أن ترسل موظفيها لورش عمل لفترة 
معينة قد تكون طويلة، فإنها جتد صعوبة في ذلك؛ إذ كيف تلزم موظًفا 
باجللوس في ورشة عمل، ثم يرجع بعدها إلى ممارسة العمل؛ ففي ذلك 
نوع من الضغط عليه.. لقد اشتغلنا مع شركتني من أكبر الشركات؛ حيث 
دربنا أكثر من 100 موظف على مشاريع داخلية على مدى 8 أشهر لها 
عالقة بعملهم األساسي، وقد بدأت هذه الشركات جتني نتائج مالية؛ 
ما يدل على أهمية تدريب املوظفني في الشركات على كيفية االبتكار. 

وباحلديث عن املؤمترات الكبرى، ملاذا النستغني عن اللجوء إلى الشركات 
األجنبية؟، فنحن قادرون على أداء ما تقوم به، لكننا فقط حنتاج إلى 
العمل على نطاق الشركة نفسها دون وضعها في حاضنة مع غيرها، أو 
نعمل بنظام جمع الشركات الصغيرة في غرفة واحدة ومن خالل احلوار 

املتبادل خنرج بأفكار هائلة لم تكن في احلسبان. 

التفكري الجمعي
يقولون إن العامل العريب يفتقد إىل مفهوم التفكري الجمعي، 

بل قراراته دامئًا فردية، فام تعليقك؟

هذه نقطة هامة جًدا، فهذه املنظومة تثبت عدم فعاليتها اليوم؛ ألنني عندما 
يتركز عندي اختاذ القرار من القمة فقط، فأنت بذلك تتجاهل كل املوظفني 
اآلخرين، وتتجاهل أفكارهم؛ وبالتالي جتعلهم يشعرون أنهم ليسوا جزًءا 
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من املؤسسة، مادام القرار جاء مكتوًبا دون األخذ مبقترحاتهم.

أهم ما في الشركة، موظفوها، فهناك نظم تطبقها بعض الشركات في 
اململكة لالستغالل األمثل لقدرات موظفيها بإشراكهم بفعالية في القرارات 
املصيرية، وهو أمر مطلوب أن تقتنع به اإلدارة أواًل، فقيمة املوظف في 

كيفية االستفادة منه وتشجيعه على االبتكار. 

إن إغالق الشركة سببه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية؛ لتراجع 
مبيعاتها؛ لذا يتطلب األمر ربط املنظومة كلها ببعضها البعض، والتركيز في 
التدريب اجليد على القيادة، وكيفية اختاذ القرار الصحيح مبشاركة اجلميع. 

يرى البعض أن اململكة تسري يف الطريق الصحيح، فكيف ترين ذلك؟

كل تغير له فترة تصحيح، وهو ما مرت به دول كثيرة، والبد من التدرج 
في التغير حتى يستوعب الناس هذا التغير، مع بيان أن مصدر رزقي 

يجب أال يأتي من جهة واحدة، بل بتنويع املصادر.

ال نعاين من التأخر يف التكنولوجيا بل 
يف كيفية توصيلها للسوق

وعد األمري محمد بن سلامن؛ ويل العهد بأن هناك 100 رشكة 
ستحظى بالدعم لتنافس عربيًا وعامليًا، فهل تستطيع املنافسة؟

هنالك نقطتان هامتان:

األولى: إننا قادرون على ذلك، لكن علينا أن نتذكر أننا في البداية؛ وهو ما 
يستغرق وقًتا حتى تتمكن تلك الشركات من املنافسة، فبعض الشركات 
قادرة على العمل في دول أخرى، وبعضها يعمل بالفعل، وآخرى حتتاج 

للترويج لها بشكل جيد. 

الثانية: هل حنتاج جللب شركات أجنبية؟، نعم فهذا أمر صحي في أي 
دولة، فإدخال شركات أجنبية يضيف إليك مهارات جديدة، فاالختالف 
يولد االبتكار، خاصة وأن تلك الشركات يعمل بها عقول متباينة بخلفيات 
متنوعة؛ ما يشكل منافسة جيدة، فهناك مجاالت ِبكر؛ مثل اخلدمات، 
والتعليم، والطاقة، وهناك أبحاث للطاقة تنتظر الطرح في السوق، لذا 
يجب أن نكون منفتحني على احلضارات األخرى؛ فذلك يزيدنا والينقصنا.

ثالث نصائح
بم تنصحني رائد األعامل؟

أواًل: التعمل مبفردك، بل من خالل فريق عمل، وحتى لو بدأت مبهارات 
بسيطة، فكثير من رواد األعمال يتوقفون في وسط الطريق ألنهم بدأوا 

مبفردهم، فلم يجدوا من يعينهم على استكمال الطريق. 

ثانًيا: اعمل بناًء على احتياجات العميل، وليس على املنتج فقط، فكثير 
من رواد األعمال ينشغلون باملنتج وينسون العميل.

ثالًثا: أمتنى التوفيق لكل رواد األعمال.

ماجستير في التسويق الستراتيجي من جامعة 	 
ولونغونغ األسترالية.

 	.MIT تحمل شهادات من جامعة

قدمت خدمات تسويقية بجامعة ولونغونغ 	 
في أستراليا.

مدربة معتمدة في ابتكار التصميم، وإدارة 	 
التغيير.

لعبت دوًرا رائًدا في تأسيس مسرعات أعمال 	 
متعددة، وتقديم برامج البتكار المؤسساتي.

أدارت عدة برامج ألصحاب المشاريع ومنظمات 	 
التدريب لتكوين وتطوير روح المبادرة. 

شاركت كمتحدثة ومدربة في مجال البتكار 	 
فــعــالــيــات دولــيــة وإقليمية  والتفكير فــي 

مرموقة.

صممت وقدمت عدة برامج لالبتكار التجاري 	 
والتنظيمي في العديد من دول العالم.

أمل دخان في سطور

مجتمع ريادي
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حوار خاص

القتصادي  التعاون  إلى  الصين  تنظر  كيف 
مع المملكة العربية السعودية؟، وكيف ترى 
أعلن عنه  الــذي  العمالق  "نيوم"  مشروع 
سمو األمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، 
بالفعل  تترقب  وهل ستشارك فيه؟، وهل 
ومانوع  ألسهمها؟،  أرامــكــو  شركة  طــرح 
التعاون المستقبلي بين البلدين في إطار 
"الطريق  2030، ومبادرة  المملكة  رؤية 
والحزام" التي أعلنت عنها الصين؟، ولماذا 
البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم  عاود 
الرتفاع مرة أخرى، بعد أن كان قد شهد 
السنوات األخيرة؟..وإذا كان  تراجًعا في 
40 ألف صيني  أكثر من  بالمملكة  يعمل 
المملكة؟.. فلماذا تخلو منهم شوارع 
هان  "لــي  إلــى  وجهناها  كثيرة  أسئلة 
شين"؛ سفير جمهورية الصين الشعبية 
بإجراء  أبدى سعادته  الذي  بالمملكة، 
الحوار مع مجلة "رواد األعمال"،  هذا 
وتحدث عن كثير من الموضوعات التي 

البلدين.. بين  العالقة  تهم 

السفري الصيني بالسعودية لـ"رواد األعامل":

اتصاالت وثيقة للربط بني 
مبادرة الصني"الحزام 

والطريق" ورؤية اململكة
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بداية، كيف هي إقامتكم يف الرياض سعادة السفري؟

أنا سعيد بإقامتي في الرياض، وقد تعودت على احلياة هنا، وهذه ليست 
املرة األولى لي، فقد عملت بالسعودية من قبل، في الفترة من العام 2000 

إلى 2003، واآلن آتي إليها للمرة الثانية، فأنا أحب هنا.

ما حجم التبادل االقتصادي بني الصني واململكة؟

هناك سبل كثيرة تؤدي إلى زيادة التبادل االقتصادي، أهمها دعم 
حكومتي البلدين ورعايتهما لهذا التبادل، وهذا في رأيي هي امليزة التي 
متيز العالقة بني البلدين، التي تهتم قيادتهما بتطويرها، سواء أكان 
ذلك من جانب الرئيس الصيني، أو من العاهل السعودي، وولي عهده، 

وغيرهم من القادة في البلدين.

ما نظرتكم وتطلعاتكم ملستقبل العالقات التجارية بني البلدين؟

هناك عناصر أخرى تدفع هذا النشاط التجاري؛ مثل رجال األعمال 
سواء في القطاع العام والشركات الكبرى كأرامكو وسابك وغيرها في 
السعودية، وأيًضا املؤسسات الكبرى في الصني، إضافة للقطاع اخلاص 
في البلدين، فالكل يعمل من أجل تنشيط ودفع هذه العالقات. وهناك دور 
مهم لإلعالم، فأرى أن وسائل اإلعالم في البلدين  تعمل على خلق بيئة 
مشجعة وداعمة لهذه العالقات، عالوة على الدور املهم للبرملانيني في 
البلدين. وأعتقد أن أي تطور في العالقات بني أي بلدين- وخاصة بني 
الصني والسعودية- هو نتاج لتضافر اجلهود بينهما عبر سنوات طويلة.

للعمل لدينا، السيما وأنَّ املستثمر "جبان" بطبعه وهو يراقب ويبحث عن 
البيئة االستثمارية املناسبة؛ لذلك استطاعت الصني- خالل السنوات 
املاضية - جذب استثمارات أجنبية، عالوة على قيام الشعب الصيني- 
داخل وخارج البالد- بالعمل على زيادة اإلنتاج وتأسيس الشركات؛ 
وبالتالي املساهمة في حتقيق الطفرة االقتصادية السريعة التي وصلنا 
إليها، والتي توضحها األرقام الضخمة حلجم االستثمارات األجنبية 

بالصني.

زيادة حجم التبادل التجاري من 43 مليار 
إىل 50 مليار دوالر 

وماذا عن حجم التبادل التجاري بني البلدين؟

تشير اإلحصائيات الصينية إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بني 
البلدين من 43 مليار دوالر عام 2016 إلى  50 مليار دوالر عام 2017؛ 
ما يوضح وجود قفزة كبيرة خالل عام واحد، وأحب أن أشير هنا، إلى 
أن  حجم التبادل التجاري بني البلدين قد ختطى من قبل 70 مليار دوالر، 
ولكن عناصر كثيرة تسببت في تراجعه، منها اخنفاض أسعار  النفط في 
العالم، ولكنني واثق متاًما بأن هناك إمكانية كبيرة لزيادته أكثر من ذلك.

سياسة االنفتاح واإلصالح
كيف أصبحت الصني مركزًا تكنولوجيًا مهاًم، ونجحت يف استقطاب 

كثري من الرشكات العاملية؟

بعد أن بدأت الصني سياسة االنفتاح واإلصالح، بدأ اجلميع ينشط 
ويبتكر، والكل يعمل حسب قدرته وتفكيره وابتكاره، وخالل األربعني 
عاًما املاضية، متكنت الصني من تطوير اقتصادها وحتسني بيئتها 
االقتصادية؛ ما ساهم في جذب الشركات واملؤسسات العاملية الكبرى 

40 ألف صيني يعملون بالسعودية 

بني عامل ومهندس وفني يف مختلف 
املشاريع

نوعان من الجالية الصينية
كيف تقيِّمون أوضاع الجاليات الصينية داخل اململكة؟

حسب علمي، فإن معظم العمال الصينيني جاءوا إلى هنا عبر شركات 
صينية لديها القدرة على االتصال والتفاوض مع اجلانب السعودي. 
وفيما يتعلق باللغة أيًضا فلديها مترجمون؛ ألن معظم العمال ال يجيدون 
اإلجنليزية، وهذا هو السبب في أنهم يأتون عبر الشركات، ولكن هناك 
أيًضا صينيون يعملون لدى كفالء سعوديني، كثيًرا ما يتصلون بنا 

ويزوروننا في السفارة. 

بصورة عامة- وحسب إحصائياتنا- يوجد بالسعودية نوعان من اجلالية 
الصينية؛ األول وعددهم 40 ألًفا يعملون لدى الشركات الصينية، باإلضافة 
إلى عدد صغير ممن يأتون بكفالة سعودية، يعملون في مشاريع محددة 
متى ما انتهت فإنهم يغادرون اململكة. وهم يقيمون في مجمعات سكنية 

مخصصة لهم؛ لذا قد ال يراهم البعض كثيًرا في الشوارع.

أما النوع اآلخر من اجلالية الصينية فيتمركز في غرب اململكة، جدة 
والطائف ومكة وغيرها، وليس هناك إحصائية  دقيقة عنهم، ولكنَّ عددهم 
يقدر بعشرات اآلالف، قد أتوا إلى اململكة في أربعينيات وخمسينيات 
القرن املاضي واستقروا هنا، وهم مسلمون يأتون في موسم احلج وغيره، 
ومنهم من أصبح سعودًيا، بينما احتفظ اآلخرون بجنسيتهم الصينية.

املشاريع املستقبلية 
ما هي املشاريع املستقبلية بني الصني والسعودية، خصوًصا 

وفق رؤية 2030؟

إنَّ رؤية 2030 هي خطة طموحة لتنويع االقتصاد السعودي وتطويره، 
نقدرها في الصني ونؤيدها، بل ومستعدون للمساهمة في حتقيقها، وحنن 
في الصني، لدينا منذ أكثر من  أربعة أعوام- وبدعوة من من الرئيس 
الصيني- مبادرة "احلزام والطريق"، والتي تهدف إلى تطوير التعاون بني 
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الصني والدول األخرى؛ لنساهم مًعا في تطوير طريق احلرير التاريخي في 
العصر احلديث؛ إذ نرى فرصة كبيرة لربط هاتني اخلطتني الطموحتني، 
فنحن نرحب بالسعودية لتكون شريكنا في مبادرة  "احلزام والطريق"، 
وأيًضا مستعدون لنكون شريًكا موثوًقا به لتحقيق رؤية 2030، ومنذ 
طرح الفكرتني، جرت اتصاالت عديدة ووثيقة بني البلدين لوضع خطة 

تنفيذية ملموسة لتطبيق هذا الربط.

أسهم أرامكو 
رشيًكا  بوصفكم  "أرامكو"  أسهم  طرح  إىل  تنظرون  كيف 

للسعودية يف مجال الطاقة؟

حتى اآلن، لم تعلن "أرامكو" أين ستطرح عرضها األولي العام لألسهم 
)IPO(، فالشك في أنَّ طرح "أرامكو" ألسهمها ُيعد حدًثا كبيًرا على مستوى 
العالم؛ نظًرا حلجم "أرامكو" الهائل وجودتها، والصني- كشريك كبير 
للسعودية في مجال الطاقة مبا فيها البترول والغاز في املجرى األعلى 
 )IPO( واألسفل- نرحب بأن تطرح "أرامكو" عرضها األولي العام لألسهم
في الصني، سواء في هوجن كوجن أو أي مدينة في الصني؛ إذ أعلنت 
احلكومة الصينية عن ترحيبها بذلك، لكن في النهاية هذا قرار "أرامكو" 

وقرار اجلانب السعودي، فدعنا ننتظر حتى تتضح األمور أكثر.

كيف ترى مرشوع "نيوم" والبحر األحمر الذي تعتزم السعودية 
تنفيذه؟

منذ العام املاضي، وفي إطار رؤية 2030 والبرامج التطويرية لالقتصاد 
السعودي، طرحت حكومة اململكة مشروع نيوم والبحر األحمر، فسرعان 
ما جذبت تلك املشاريع اهتمام األوساط املختلفة في الصني، بالطبع 
هي خطة سعودية بالدرجة األولى لتطوير الوضع اجلديد؛ عبر تطوير 

القطاع السياسي وإنشاء مناطق استثمارية جديدة. 

وأعتقد أن هذه سياسة حكيمة؛ ألن السعودية تتمتع بثروات غنية في 
مجال السياحة وجذب االستثمار، السيما وأنَّ التوجه العاملي اآلن 
هو قيام كل بلد بالتطوير املناسب لظروفه ومزايا قوته؛ حتى يجذب 
االستثمارات األجنبية، ونتمنى لهذه اخلطة النجاح والتوفيق، مع التأكيد 
على أن الشركات الصينية، واألجهزة املختلفة في الصني مستعدة 

للمساهمة في هذه املشاريع.

هل ميكنكم منافسة اآلخرين للفوز باالستثامرات املقدمة يف 
السعودية، بتقديم عروض أقل؟

أريد أن أضيف شيًئا حول تعاوننا االقتصادي والتجاري مع السعودية، 
وهو أن الشركات الصينية دخلت اململكة منذ سنوات طويلة، وكما أسلفت، 

مستعدون للمساهمة يف مرشوع 
يف  التكنولوجيا  وتوطني  "نيوم" 

اململكة

فخالل فترتي األولى باململكة في العام 2000، كانت توجد شركات 
صينية تعمل هنا وإن كان عددها قلياًل، وعدد عمالها ومهندسيها ال 
يتجاوز األلفني، ولكن اآلن هذا الوضع تغير متاًما؛ حيث يعمل بالسعودية 
اآلن أكثر من أربعني ألف صيني بني عامل ومهندس وفني في مختلف 
املشاريع، مثل مشاريع الطاقة، وهناك استثمار مشترك في مصفاة 
البترول بينبع، وشركات بالشرقية، وشركات تعمل في بناء املوانئ 

وسكك احلديد واجلسور، باإلضافة ملجاالت أخرى.

صعوبات عديدة
ما طبيعة املشكالت التي تواجه العاملني الصينيني تحديًدا؟

خالل السنوات املاضية، واجهت معظم، بل كل الشركات الصينية 
صعوبات عديدة؛ ألنها جاءت إلى بيئة جديدة، من حيث الطقس واللغة 
والبيئة االجتماعية والثقافية، وأيًضا من حيث البيئة التجارية نفسها. 
ولكنَّ الشركات الصينية، عملت وتعمل اآلن بجد واجتهاد؛ إذ جاءت إلى 
هنا بروح الصداقة والتعاون اجليد مع اجلانب السعودي، فإذا واجهتها 
صعوبات حاولت التغلب عليها بدعم ومساعدة األصدقاء السعوديني، 

مع محاولة التأقلم على صعوبات احلياة وتعلم اللغة العربية. 

وبعد كل هذه السنني، وجدنا أن الشركات الصينية بالسعودية تعمل 
بشكل جيد، وقد مسعت شخصًيا من بعض املسؤولني السعوديني- على 
مختلف املستويات- مدًحا وثناء في الشركات الصينية؛ إذ املالحظ اآلن أنَّ 
كثيًرا من أجهزة الدولة والشركات السعودية، تريد التعامل مع الصني بكل 
الوسائل؛ ما يدل على االستحسان والترحيب الذي جتده الشركات الصينية. 

حوار خاص
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اللجنة املشرتكة بني البلدين وضعت 
خططًا كثرية لتطوير التعاون بينهام 

ة في املاضي، ولكن هناك أيًضا جتارب  نعم، هناك دروس وجتارب ُمرَّ
ناجحة، فقد ساهمت هذه الشركات في تطوير االقتصاد السعودي، 

وتطوير العالقات بني البلدين، كما اكتسبت خبرات جيدة. 

وبعد وصولي، عقدت لقاءات مع الشركات الصينية هنا، واطلعت على 
جتاربها ورؤيتها املستقبلية بالسعودية، وحتليلها للصعوبات وخبرة 
النجاح لديها، فوجدت لديها ثقة كبيرة في مستقبل السعودية، ولديها 
عزمية على االستمرار في العمل هنا، مع وجود رغبة لدى الشركات 

اجلديدة لدخول السوق السعودية.

حاالت سلبية 
لذلك أعتقد أن الشيء اإليجابي هو الغالب في تعاوننا االقتصادي، 
نعم هناك حاالت سلبية، لكنها فردية ومؤقتة ، إمنا عموًما احلال في 
حتسن؛ لذلك أثق في املستقبل املشرق، خصوًصا وأن هناك دعًما 
ورعاية قوية من القيادتني؛ إذ توجد جلنة رفيعة املستوى من اجلانبني، 
يرأس اجلانب السعودي فيها ولي العهد مسو؛ األمير محمد بن سلمان؛ 
ويرأس من اجلانب الصيني فيها نائب رئيس الوزراء، انعقدت حتى اآلن 
مرتني وانبثق منها عدة جلان فرعية، وصاغت خطًطا كثيرة لتطوير 

التعاون بني البلدين.

لذلك لدي ثقة كبيرة بأن مستقبل التعاون الصيني السعودي مشرق 
ومزدهر وذو إمكانيات كبيرة، أما احلاالت السلبية فطبيعية في أي تعاون 
جتاري مشترك، لكن األهم من ذلك هو أن اجلانبني يدركان جيًدا أسباب 
تلك احلاالت ويحلالنها؛ وبذلك يتغلبان عليها باجلهود املشتركة، لذلك 

أعتقد أن التعاون املشترك يصب في مصلحة الشعبني. 

قلة األسعار ال تعني قلة الجودة
هناك انطباع سائد بأن الرشكات الصينية تقدم عروًضا أقل مثًنا 

من اآلخرين، فهل لذلك عالقة بجودة ما تقدمه؟

بالتأكيد ال، فالشركات الصينية تقدم عروًضا أقل؛ ألن دخل الفرد في 
الصني أصاًل ليس مرتفًعا، كما أنَّ تكاليف القوة البشرية منخفضة نسبًيا، 
باملقارنة مع الدول الصناعية الكبرى، وأؤكد أنَّ قلة األسعار املطروحة، 
ال تعني سوء اجلودة، فنسبة اجلودة إلى سعر الشركات الصينية مرتفعة 

نسبًيا، وهذا ما يشهد عليه كثيرون.

ولو كان هذا صحيًحا، فكيف يحب الناس التعامل مع الصني؟!. 
واآلن يتحدث الناس عن جودة املشاريع وليس البضائع؛ فذلك من 
املقاييس العاملية لدينا، فالشركات الصينية مستعدة للتعاون مع 
اجلانب السعودي، فإذا كانت احلكومة السعودية تركز كثيًرا اآلن على 
نظام السعودة ونقل التكنولوجيا، فنحن مستعدون لتلبية كل الطلبات، 
وحتى الشركات التي ترغب في االستثمار في السعودية، نقول لها: 
يجب أن تفكري مسبًقا في نقل التكنولوجيا، وتوطينها باململكة، وبناء 
املصانع، ويسرني أن أنقل إليكم رغبة العديد من الشركات الصينية 

التي ترغب في عمل ذلك.

دعم الجامهري لالبتكار
لديكم تجارب ناجحة يف عمل املرشوعات الصغرية وتشجيعها، 

فامذا عن هذه التجارب؟

نعم صحيح، فقد مرت الصني بتجارب طويلة نسبًيا وغنية، وأيًضا 
ة في هذا املجال، فقبل أربعني عاًما كانت الصني تطبق النظام  ُمرَّ
االقتصادي املركزي، فكانت كل الشركات- كبيرة أو صغيرة- تتلقى 
أوامر من احلكومة، وتنتج وتبيع وفق أوامر احلكومة، دون صالحيات 
للتصرف في إنتاجها، ولكنَّ االنفتاح الذي حدث في الصني في العام 
1978 أطلق مبادرا ت اجلماهير في اإلبداع واإلنتاج وإنشاء املؤسسات 

ومضاعفة اإلنتاج. 

والشعب الصيني- كشعوب العالم- مجتهد ويريد العمل، ولكن إذا لم تكن 
هناك سياسة مشجعة للشعوب فال ميكن أن تبادر وتنتج وتبدع، وهذا أحد 
أسرار جناح الصني في تطوير اقتصادها وزيادة  إنتاجها بهذه السرعة.

إنَّ شعار احلكومة الصينية يكمن في: "دعم اجلماهير إلنشاء املؤسسات 
واالبتكار"، فهناك جماهير لديها قوة خارقة، ولكن حتتاج للبيئة املناسبة 

إلطالقها وتطويرها.



المملكة؛  تاريخ وحضارة  التراثية، قادها للغوص في  عشقها لألزياء 
التراثية المطمورة، وتنشيء مؤسسة »التراث  الكنوز  الغبار عن  لتجلى 
التقليدية، ومزجها بلمسات عصرية،  المعاصر« لتصميم وصناعة  األزياء 

التجارية الشهيرة في  العالمات  لتنافس   للرقي بمؤسستها  طامحة 
عالم الموضة واألزياء..

التي نتعرف على تجربتها  التراثية  إنها أميمة كنداسة؛ مصممة األزياء 
الحوار... العالم المدهش من خالل هذا  وكثيرعن هذا 

كيف كانت بدايتك مع األزياء الرتاثية ؟

بداية أنا حرفية حاصلة على عدد من اجلوائز من الغرفة التجارية وجامعة 
امللك عبدالعزيز وغيرهما في العمل احلرفي؛ أما صناعة األزياء فهي 
موهبة ورثتها من والدتيـ  رحمها اهللـ  التي كانت محبة للتراث وماهرة 

في صناعة األزياء التراثية لنا؛ ما حببني في هذا العمل.

 كنت أحتفظ بجميع القطع التراثية القدمية، وأقوم بتجديدها وترميمها، كما 
كنت دائًما ما أحيك ألوالدي املالبس، وأصمم لبنات العائلة، وفي ليلة 
»الغمرة / احلنة« اخلاصة بابنتي، ألبسُتها خمس قطع من األزياء التراثية 
التي صنعتها بيدي، فنالت استحسان جميع احلضور، ثم طلبوا مني 
أن أصمم لهم أزياء املناسبات، واستثمار موهبتي، فبدأت تدريجًيا، ثم 
توسعت، بفضل تشجيع الناس، فحققت شهرة واسعة بحمد اهلل، وأسست 
عالمتي التجارية »التراث املعاصر« التي جتمع األصالة باملعاصرة. 

إتقان الصناعة اليدوية
ما املهارات التي تحتاجها األزياء الرتاثية ؟

كما تعلم هي صناعة يدوية، ولكي تتقنها ال بد أن حتبها وأن تتحلى 
بالصبر، وتعمل مبهارة وإتقان، فعالقتي باألزياء التراثية عشق ال ينتهي؛ 
إذ أقوم بالبحث والدراسة املتأنية، مع االطالع على تاريخ وثقافة املدينة 
واملنطقة؛ ليخرج الفستان مكتمل العناصر. وقد أستمر في العمل ملدة 

أميمة كنداسة مصممة األزياء الرتاثية:
 "الرتاث املعارص" طريقي للعاملية..

وعالقتي باألزياء عشق ال ينتهي 

12 ساعة متواصلة دون ملل، وقد استمر في العمل على قطعة واحدة 

ملدة 3 شهور. 

وألنني أتقبل النقد بصدر رحب، أقوم بتطوير املوديل مرة واثنتني وثالث، 
بل قد أضيف لوًنا أو أكثر؛ ليخرج بصورة مرضية ومناسبة ألذواق الناس.

موروث ثقايف متنوع
بني  ما  البيئة  لتنوع  طبًقا  الثقافات  مختلفة  اململكة 

الحرضية والبدوية؛ فهل لهذا التنوع أثر عىل األزياء الرتاثية ؟

بالطبع فاجلزيرة العربية ُتعد شبه قارة واسعة ومترامية األطراف وغنية 
باملوروث الثقافي املتنوع، الذي ُتعد األزياء التراثية أحد مفرداته، وتتنوع 
بتنوعه، وبكل منطقة في اململكة ما مييزها، فهناك البيئة احلجازية والبدوية 
والساحلية؛ حيث يتميز كل منها في تصميماته وخطوطه وزخارفه وألوانه 
طبًقا للبيئة احمليطة والعادات والتقاليد؛ إذ تعكس الزخارف والرسوم 
املوضوعة على املالبس، منط احلياة والبيئة التي يعيش فيها الشخص.

الشامغ والربقع
ما أهم أنواع ومسميات األزياء الرتاثية ؟

املالبس في اجلزيرة العربية واحدة  باختالف املسمى من مكان آلخر، 
تتمثل في الثوب والشماغ والغترة والسديري عند الرجال، وجند البرقع 
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"الرتاث املعارص" طريقي للعاملية..
وعالقتي باألزياء عشق ال ينتهي 

والشيلة والعباءة عند النساء، غير أن أكثر التنوع جنده في مالبس النساء.

 ولكل قبيلة زي؛ إذ تشتهر منطقة الطائف بالعمق والروعة والتنوع أيًضا؛ 
حيث صممت وعرضت الثوب األسود بقبعة التخرج وهي من وادي بني 
ثقيف، وهناك الثوب »املجل« املطرز بالفضة، فيما تشتهر املنطقة 
الشرقية بـ» العباية« املطرزة باخليوط الذهبية واخلاصة بالعروس، 

و»الطرحة« التي تغطي الرأس وُتسدل على األرض.

وتشتهر صحراء الباحة- جنوب اململكة- بجمال وتنوع األلوان املبهجة 
األسود واألخضر والبرتقالي، وتشتهر بالثوب »البيشي«، فيما جند في 

الشمال »املشلح«، و»املنسف«، و»املكمم« وغيرها. 

ثراء كبري
تشهد منطقة الحجاز تنوًعا وثراًء كبريًا، فكيف انعكس 

هذا عىل األزياء الرتاثية؟

تعد منطقة احلجاز منذ القدم، ملتقى للثقافات العاملية؛ حيث يفد احلجاج 
إلى مكة واملدينة لزيارة بيت اهلل احلرام واملسجد النبوي؛ ما أحدث 
تأثيًرا وتطوًرا  كبيرين على أوجه احلياة املختلفة ومن ضمنها 
األزياء واملالبس؛ حيث جند أن تشتهر احلجاز بالتنوع والعمق 
ففيها حنو 11 نوًعا من الثوب النسائي التراثي منه : »املديني«، 
و»ضرفة باب«، »الزبون« و»املصكك«، و»الكرتة«، و»املسدح«، 

و»الدرعية«، و»املرتبة«، و»العربي« و»البرنسيه«.  

السعوديات  الفتيات  اهتامم  مدى  ما 
وإقبالهن عىل األزياء الرتاثية ؟

قبل ثالثني سنة كانت األزياء التراثية أساًسا عند 
املرأة السعودية، وبعدها مررنا بفترة انصراف عنها؛ 

إذ حلَّت العباءة ومن حتتها األزياء احلديثة الوافدة 
بداًل منها، و لكن خالل السنوات األخيرة، عاد 

االهتمام باألزياء التراثية من جديد، وبدأت 
الفتيات في العشرينيات من العمر حترص 

على اقتناء املالبس التراثية، في املناسبات 
املختلفة، وخاصًة في األعراس وليلة 

أعرض  وعندما  احلنة،  أو  الغمرة 
عليهن إضافة إكسسوارات عصرية، 
يرفضن ويقلن: »نريد ارتداء قدمي 

في قدمي«.

11 نوًعا من األزياء الرتاثية مبنطقة الحجاز 

أشهرها »املديني« و»املصكك«
33 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com
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ثقافات متعددة
هل يقترص اهتاممك عىل الرتاث السعودي فقط؟ 

بحكم زواجي من دبلوماسي، فقد سافرت لكثير من دول العالم، وعشت 
فترات طويلة في العديد من العواصم؛ ما منحني فرصة لالطالع والتعرف 
على حياة الشعوب املختلفة من عادات وتقاليد وأكالت وأزياء أيًضا، كما 
كنت حريصة- عندما أحضر حفالت األيام الوطنية لتلك الدول- على 
االطالع على أزيائهم التراثية، فكان فرصة الختزان كل هذه الثقافات 

ألستفيد منها في تصميماتي.

وتعد السعودية ملتقى كبيًرا لكثير من اجلنسيات العربية واألجنبية ممن 
يعملون ويعيشون بيننا، أو يفدون للحج؛ ما كان له تأثير كبير؛ إذ تأثرت 
مثاًل باألزياء التراثية الهندية التي تتسم بشدة الثراء وكثرة املفردات من 

ألوان وإكسسوارات وسحر ال ُيقاَوم.

اهتامم القيادة باملرأة
كيف ترين االهتامم باملرأة يف رؤية 2030 ؟ وما دورها 

يف تحقيق الرؤية؟

كل تقديري خلادم احلرمني الشريفني؛ امللك سلمان بن عبدالعزيز، وولي 
عهده األمير محمد بن سلمان – حفظهما اهلل – الهتمامهما الكبير باملرأة، 
واختاذهما قرارات جريئة لتمكني املرأة ومنحها الفرصة للمشاركة بفاعلية 

في التنمية والنهوض بالوطن.

وقد استفدت- كمصممة أزياء- وزميالتي كثيًرا، بإنشاء هيئة الترفيه 
التي تتيح لنا ألول مرة تنظيم عروض أزياء باململكة، لعرض إبداعاتنا 

على اجلمهور السعودي.

ما رأيك يف إلغاء موافقة ويل األمر كرشط ملزاولة 
املرأة لألعامل التجارية ؟

قرار يصب في مصلحة االقتصاد الوطني، ثم املرأة السعودية ومتكينها 
اقتصادًيا، وُيسهل اإلجراءات اإلدارية، ويتيح استقاللية فتح السجل 

التجاري وتأسيس الشركات والتصرف بحرية في شؤونها اخلاصة.

وسوف سيحل هذا القرار، العديد من املشكالت، ويسهم في استثمار 
األموال الراكدة في تأسيس شركات ومشروعات كبيرة تدعم االقتصاد.

أتفق مع السعودة
هناك من يرى أن للسعودة تأثريًا سلبيًا عىل صناعة 

األزياء؟ ما رأيك؟

أتفق مع السعودة؛ ألنها تصب في صاحل املجتمع، وقد نعاني في البداية 
من قلة األيدي العاملة املاهرة من السعوديات العامالت في هذا املجال، 
لكن بالتأكيد سيتغير ذلك مع الوقت، فالسعودة ستجبر اجلميع على العمل، 
فهناك مدارس مهنية خترج متخصصات في أعمال اخلياطة والتطريز 
والتصميم؛ إذ بدأت كثير من املصممات السعوديات في عمل دورات 
مهنية متخصصة تشهد إقبااًل من الفتيات، وباألخص صغيرات السن. 

ال أخىش املنافسة
أال تخشني من املنافسة يف ظل كرثة املصمامت؟ 

أبًدا، فكلنا نتعاون ونتكامل، وكل واحدة حباها اهلل مبلكة متيزها عن 
غيرها، فكما هناك تنوع في املصممات وملساتهن، هناك تنوع في 

أذواق ومشارب العميالت، والرزق أواًل وأخيًرا بيد اهلل.

وتأكيًدا لكالمي أنا موجودة في مجموعة تضم 450 مصممة أزياء 
سعودية وعربية، نتحاور ونتبادل اآلراء واألفكار وننتقد بعض للوصول 

ألفضل أداء.

وما خططك املستقبلية ؟ 

على املدى القصير، أخطط للمشاركة في مهرجان اجلنادرية القادم 
ألول مرة في اململكة؛ لعرض األزياء التراثية، وأفكر في املشاركة في 
أكثر من مكان، خاصة أنني ال أهتم مبنطقة احلجاز فقط كوني حجازية، 

ولكن سأغطي جنوب اوشمال اململكة.

كذلك، سأشارك في معرض » قفطانوس« باملغرب يوم 16 أبريل، 
وسأشارك في معرض عاملي بفرنسا 21 سبتمبر القادم.

هيئة الرتفيه تتيح لنا تنظيم عروض أزياء 
باململكة لعرض إبداعاتنا
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افتتحت الشهر املاضي، » توس«؛ 
اإلسبانية  التجارية  العالمة 
واإلكسسوارات،  للمجوهرات 
فرًعا  اليد،  والعطور، وحقائب 
لها مبدينة اخلبر، بالشيخ أفنيو؛ 
أحد املراكز التجارية على طريق 

امللك سلمان.

جاء افتتاح الفرع اجلديد لـ »توس« 
في اخلبر، في إطار خطة العالمة 

أصدر الدكتور ماجد القصبي؛ وزير 
التجارة واالستثمار، قراًرا بضوابط 
وشروط لتسجيل األمساء العائلية، 
فضاًل عن أمساء العالمات التجارية 

التجارية للتوسع في اململكة، وهو 
املتجر اخلامس للعالمة التجارية 

في املنطقة الشرقية باململكة.

أحدث  اجلديد،  الفرع  ويعرض 
التشكيالت من تصاميم »توس« 
واإلكسسورات،   للمجوهرات 
SS18 »اجلوهرة  وهي تشكيلة 
احلقيقية«، والتي تضم مجوهرات 
العاطفية  باللمسات  تتسم 

واملشاعر الفياضة.

جدير بالذكر، أن العالمة التجارية 
»توس« أسست عام 1920، في 
مانريسا بإسبانيا، ووصل عدد 
 21 إلى  اململكة  في  متاجرها 

متجًرا. 

في اململكة.

استخدام  حظر  على  القرار  نص 
األمساء العائلية كأمساء أو عالمات 
التجارية، إال في حالة تسجيل االسم 
كاماًل، كما هو في السجل املدني 
»الهوية الوطنية«، وموافقة حامل 
االسم على استخدامه لهذا الغرض.

للمادة  وفًقا  الضوابط  جاءت 
األولى من نظام األمساء التجارية 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 
15(، والفقرة السابعة من املادة 

الثالثة من قانون نظام العالمات 
التجارية لدول مجلس التعاون 

اخلليجي.

تنبأ  محمد املعجل؛ رئيس جلنة 
الفرنشايز بغرفة الرياض، بأن يشهد 
قطاع الفرنشايز في اململكة العربية 
السعودية، رواًجا منقطع النظير، 

خالل السنوات العشر امُلقبلة.

املعجل خالل محاضرة  وأكد 
نظمتها غرفة الرياض -الشهر 
جناح  نسبة  أن  املاضي- 
املشاريع التي تعتمد على االمتياز 
التجاري تفوق املشاريع األخرى.

األعمال  رواد  املعجل،   ودعا 
إلى التوجه حنو االستثمار في 
إلى  الفرنشايز، الفًتا  مشاريع 
باجلوانب  الوعي  رفع  ضرورة 

العالمة  »أوركسترا«-  دشنت 
املتخصصة  الفرنسية  التجارية 
في صناعة مالبس األطفال- ثالثة 
العربية  فروع جديدة في اململكة 
الرياض،  مدن:  في  السعودية، 

وأبها، والدمام.

وجاء الفرع األول ألوركسترا في 
غرناطة مول بالرياض، والراشد 

مول بأبها، والعثيم مول بالدمام.

»تــوس« للمجوهــرات تفتتــح فرًعــا جديــًدا 
»الخــرب« يف 

حظــر اســتخدام األســامء العائليــة يف 
العالمــات التجاريــة

غرفــة الريــاض تدعــو رواد األعامل لالســتثامر 
ــاريع الفرنشايز يف مش

»أوركســرا« تُطلــق ثالثــة فــروع يف الريــاض 
ــام وأبها  والدم

االمتيازات  لعقود  القانونية 
التجارية؛ حلفظ حقوق كل من 

املاحن واملمنوح.

فرنسا  في  »أوركسترا«  تأسست 
عام 1995، ثم امتد نشاطها  بشكل 
ملحوظ عام 1999، وتوجد متاجرها 
35 دولة حول  حالًيا في أكثر من 
»نهج  شركة  العالم.واستقطبت 
اخليال« ؛ إحدى الشركات السعودية 
الكبرى العاملة في قطاع التجزئة 
لألزياء، عالمة »أوركسترا«، ضمن 
أشهر العالمات التجارية العاملية.
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أعلنت وزارة التجارة واالستثمار عن 
عدد العالمات التجارية امُلسجلة في 
اململكة العربية السعودية، والبالغ 
عددها  205407 عالمة جتارية، 

بزيادة قدرها 

كافة األطراف، فضاًل عن حماية 
االقتصاد الوطني من املمارسات 

املخالفة لألنظمة.

ولفتت الوزارة إلى ميزات تسجيل 
العالمات التجارية إلكترونًيا، عبر 
خطوات ميسرة، تتضمن تسجيل 
الشعار،  مثل  البيانات؛  بعض 
وغيرها، باإلضافة إلى دفع الرسوم 
املستحقة، ثم احلصول على شهادة 

العالمة التجارية. 

النظام  الوزارة،  أطلقت  وقد 
في   التطور  ملواكبة  اإللكتروني؛ 
واحلد  احلكومي،  العمل  منظومة 
الالزمة  الروتينية  من اإلجراءات 

7 % عن العالمات املسجلة نهاية 
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عالمة جتارية.

تسجيل  أن  الوزارة،  وأوضحت 
العالمات التجارية يحفظ حقوق 

لتسجيل العالمات التجارية؛ حيث 
تستغرق عملية تسجيل العالمات 
التجارية إلكترونًيا، سبعة أيام، 
السابق،  في  يوًما   60 من  بداًل 
كما يتضمن النظام اجلديد النشر 
الفوري لإلعالن، بداًل من 180 يوًما 

في السابق.

جدير بالذكر، أن وزارة التجارة 
مكثفة  جهوًدا  تبذل  واالستثمار 
العالمات  تسجيل  آليات  لتنظيم 
التجارية، ورفع وعي رواد األعمال 
في هذا اإلطار، من أجل حتسني بيئة 
األعمال التجارية واالستثمارية، 

حتقيًقا ألهداف رؤية2030.  

ــة  ــات التجاري ــدد العالم ــادة يف ع 7 % زي
املُســجلة يف اململكــة

ــا  ــتعرض منتجاته ــة تس ــة تجاري 300 عالم

ــدة ــة بج ــوالت والضياف ــرض املأك مبع
ــم  ــى مطاع ــتحوذ ع ــة« تس ــاض لألغذي »الري

»ماكدونالــدز« يف اململكــة

عالمة   300 من  أكثر  شاركت 
في مجاالت  ة  ئد ا ر رية   جتا
الضيافة، واملأكوالت، والفندقة، في 
فعاليات معرض جدة  للمأكوالت 
الثالثة  نسخته  في  والضيافة، 
والعشرين؛ لبحث فرص االستثمار 
الواعدة في اململكة، في الفترة من 
19 حتى  23 من مارس املنصرم، 

مبركز جدة للمنتديات والفعاليات.

واستعرضت العالمات التجارية 
- خالل فعاليات املعرض- أحدث 

أعلن األمير مشعل بن خالد بن 
العام  الرئيس  سعود؛  آل  فهد 
لشركة الرياض العاملية لألغذية، 
استحواذ الشركة على كل مطاعم 
»ماكدونالدز« في اململكة، مؤكًدا 
أن الشركة ُتدير تلك األموال دون 
مشاركتها مع شركة ماكدونالدز 

العاملية.

وفيما يخص دور شركة ماكدونالدز 
األم، أوضح األمير مشعل أنه يتمثل 
في منح الشركة حقوق استخدام 

املنتجات واخلدمات في مجاالت 
التغذية والفندقة، كما متت مناقشة 
بعض  وعقد  االستثمار  فرص 

الصفقات الرابحة في اململكة.

تضمن املعرض أجنحة ُمخصصة 
البلدان؛ مثل: الصني،  لعدد من 
وإثيوبيا، واملغرب، وتركيا، فضاًل 
والهند،  مصر،  من  ممثلني  عن 
وماليزيا، وجنوب إفريقيا، وتايالند، 
العربية  واإلمارات  وتونس، 
والواليات  والعراق،  املتحدة، 

املتحدة األمريكية.

جدير بالذكر، أن املعرض ُيعقد 
سنوًيا، وُيعد منصة جتارية جتمع 
املوردين احملليني والدوليني في 
والفنادق،  املأكوالت،  قطاعات 

بهدف النهوض بقطاع الفندقة.

العالمة التجارية، مع بيان طرق 
التشغيل، ومتابعة سير العمل في 

الفروع فقط.

جدير بالذكر، أن شركة الرياض 
العاملية لألغذية تستهدف افتتاح 
25 فرًعا جديًدا لـ »ماكدونالدز« 

في اململكة، خالل العام احلالي.

ويتوقع وصول عدد أفرع مطاعم 
»ماكدونالدز« في اململكة، إلى 500 

فرع بنهاية عام 2027.

40
عالمة تجارية تدخل قطاع الفندقة باململكة، طبًقا ملا أعلنه الدكتور حمد السامعيل؛ نائب 
رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني لالستثامر والتطوير السياحي، مشريًا إىل 

زيادة االستثامر يف قطاع الفندقة السياحية يف اململكة.



103 - رواد األعامل - أبريل - 2018 38

فرنشايز

المتيازات  عدد  في  وإقليمًيا  عربًيا  األول  المركز  السعودية  تتصدر  الرسمية،  لألرقام  وفًقا 
التجارية األجنبية  15 ألف امتياز تجاري، وهناك اهتمام متزايد من قبل العالمات  التجارية بنحو 
لدخول السوق السعودي؛ إذ يبلغ عدد الطلبات السنوية من مكاتب خارجية حوالي 1200 طلب، 

التجزئة واألغذية والمطاعم والتجميل والعطور.  معظمها في مجالت 
ورغم جهود وزارة الصناعة والتجارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ورواد األعمال الراغبين 
في العمل في قطاع الفرنشايز )المتياز التجاري( كالعمل على إصدار قانون متخصص، إل أن 

الملف.. نناقشها من خالل هذا  التي  "الفرنشايز"،  أبرزها غياب ثقافة  هناك تحديات 

ثقافة الفرنشايز بني الواقع واملأمول:
خرباء: نعاين من ضعف ثقافة الفرنشايز.. ونحتاج 

إعداد: حسين الناظرجهوًدا كبرية يف هذا املجال
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فهد بن صالح الجليدان:

نحتاج إىل دليل معريف 
سنوي

يقول فهد بن صاحل اجلليدان؛ أحد املهتمني باالمتياز التجاري: إن قطاع 
الفرنشايز يشهد طفرة كبيرة في السوق احمللي، في ظل االهتمام املتزايد 
من رواد األعمال واملستثمرين؛ ما يتيح لنا الوصول بهذا القطاع إلى 
آفاق أرحب؛ عن طريق تعريف أوساط الشباب، بأهمية الفرنشايز عن 

طريق نشر ثقافته التي تتطلب جهوًدا كبيرة في هذا املجال.

ويقترح »اجلليدان« بعض اآلليات لنشر ثقافة الفرنشايز؛ كوضع دليل 
معرفي يصدر سنوًيا، يتضمن كل العالمات التجارية العربية واخلليجية 
الراغبة في منح االمتياز التجاري، وكذلك أهم الفعاليات في هذا املجال، 
وأمساء الشركات وعناوينها وجوائز العالمات وأنشطتها، على أن يتم 

توزيعه على مستوى الغرف التجارية احمللية والدولية.

ويشيد "اجلليدان" بدور مجلة "رواد األعمال" في هذا اإلطار؛ إذ تعد املطبوعة 
الوحيدة التي خصصت ملحًقا خاًصا عن الفرنشايز يتضمن أخبار 
الشركات واملعارض واملؤمترات وورش العمل، ويناقش كل ما يتعلق 
به من قضايا، كما تعبر املجلة عن مشكالت الفرنشايز والتحديات التي 
يواجهها هذا القطاع وأصحاب العالمات التجارية، داعًيا جميع املؤسسات 
اإلعالمية إلى أن حتذوا هذا النهج؛ إذ لن تنتشر ثقافة الفرنشايز فعلًيا 
إال من خالل كثرة التغطيات اإلعالمية، وتفعيل املؤمترات واملعارض 
اخلاصة به وانتقاء رجال األعمال األنشطة اآلمنة جتارًيا واألكثر ربحية 

التي تتركز في منح االمتيازات التجارية.

مصطفى قاسم:
عدم جاهزية املانح العريب 

للفرنشايز 

يؤكد مصطفى قاسم؛ مؤسس ورئيس شركة املخازن املتكاملة، أهمية 
ثقافة الفرنشايز لعالم األعمال، راصًدا بعض التحديات املترتبة على 
غياب هذه الثقافة، في مقدمتها عدم جاهزية املاحن العربي للفرنشايز 
)اكتمال أدلة التشغيل واملتابعة قبل وبعد املنح...اخل(، وضعف اهتمام 
واضعي السياسات جتاه خلق بيئة حتكم العالقة بني املاحن واملمنوح، 

وحتفز على منو الفرنشايز.

وأضاف أن مفهوم ريادة األعمال ما زال قاصًرا على االعمال املتكررة، 
فمن النادر وجود أفكار خارج الصندوق؛ إذ  غالًبا ما يقوم رواد األعمال 
بنسخ جتارب اآلخرين، بينما حنتاج إلى من يفكر مثل "بيل جيتس" و"جاك 
ما" و "جيف بيزوس" و "ستيف جوبز"، كما حنتاج إلى بيئة تساعد على 

ظهور أمثال هؤالء.

ويدعو "قاسم" إلى طرح مبادرات من وزارة التجارة، والغرف التجارية، 
وهيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة )منشآت( حلصر أصحاب األعمال 
الناجحني، والقابلة مشروعاتهم للتوسع بنظام الفرنشايز، ثم مخاطبتهم 
لعمل ورش عمل مجانية باالستعانة باملكاتب االستشارية ذات السمعة 
الطيبة )تدفع لهم الوزارة أو "منشآت" أو الغرف التجارية( لتوضيح أهمية 
نظام الفرنشايز، ومزاياه فى التوسع احملسوب وامُلعد إعداًدا ممتاًزا 

بالطريقة التي يطبقها عمالقة الفرنشايز فى العالم مثل ماكدونالدز.

هيا السنيدي:
90 % نسبة نجاح الفرنشايز 

لقلة مخاطره

تقول هيا السنيدي؛ رئيسة شركة السنيدي للمعارض، والتي نظمت 
من  الفرنشايز  إن  التجاري:  لالمتياز  الدولي  السعودي  املعرض 
االستثمارات اآلمنة التي أثبتت جناحها في جميع أحناء العالم، وميكن 
تكرار جناحها من خالل اخلبرات املتراكمة واألدوات التي ميتلكها املاحن؛ 
إذ تتضح أهمية االستثمار بنظام الفرنشايز في نسبة جناحه البالغة 
90 % بسبب قلة مخاطره؛  ما مينح املستثمرين ورواد األعمال فرصة 

لالستثمار في عالمات جتارية محلية وعاملية ماحنة حلق الفرنشايز 
للنجاح أكثر من املشاريع اجلديدة األخرى.

فرص  بخلق  األعمال  رواد  لدعم  بحاجة  "السنيدي" حنن  وتضيف 
الستثمارات آمنة تنهض بهم ومبشروعاتهم؛ ما يجعل الفرنشايز أحد 
أهم تلك األنشطة اجلاذبة لرواد األعمال، وفرصة حقيقية لتصدير العالمات 
التجارية السعودية إلى مختلف دول العالم، وإقامة شراكات خليجية 
لدعم االقتصاد السعودي ومرتكزات رؤية 2030، في ظل توقعات متفائلة 

بنمو االستثمار في قطاع الفرنشايز خالل السنوات املقبلة.

وتشير السنيدي إلى الدور الذي تقوم به في تنظيم أكبر معرض 
متخصص في الفرنشايز في السعودية، في إطار دورنا لدعم قطاع 
الفرنشايز ونشر ثقافته ودعم مفهومه، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة 
وتنظيم املعرض السعودي الدولي لالمتياز التجاري 2019 في نسخته 

الثانية في الرياض. 
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صهيب الزين :
نجاح  قصص  عىل  الرتكيز 
أصحاب العالمات الوطنية 

الناجحة

يرى صهيب الزين؛ مدير عام شركة وادي النجاح، أن ثقافة الفرانشايز 
باتت ضرورة ملحة وليست رفاهية، فهي أحد عناصر املنظومة املهمة؛ 
لذا تنبع أهمية ثقافة الفرنشايز من قدرتها على جعل املنظومة تعمل كفرد 
واحد، يعمل فيها الكل كما ينبغي، بدون احنراف، يعرف فيها اجلميع 

مايفعله كٌل منهم.  

وحول ثأثير ثقافة الفرنشايز على األعمال، يقول صهيب إن ريادة 
األعمال التي يعد الفرنشايز جزًءا منها جتعل صاحب العمل يبدأ من 
الصفر، ويعرف كل خلية تعمل في منشأته، وهي الثقافة التي نريدها، 
فالنريد رجل أعمال قابًعا في مكتبه وال يعرف كيف تعمل منشأته، 
فريادة األعمال جتعلك ملًما بكل شئ يدور وكيف يدور؟ وملاذا يدور؟.

ولنشر ثقافة الفرانشايز، يقترح "الزين" التركيز على قصص جناح أصحاب 
العالمات التجارية الوطنية الناجحة؛ ألنه من اجلميل في هذه الثقافة أنها 
عدوى تصيب املبدعني والناجحني، فنحن والشباب نطمح ألن نكون 
من الناجحني واملميزين مثل هؤالء؛ ما يجعل الكل ينبهر بهذه الثقافة 

ويعتنقها كأسلوب حياة له، فهي الطريق الصحيح.

يرى سعود جزاء العتيبي؛ رئيس شركة موفينبيك: إنَّ ثقافة الفرنشايز 
مفتقدة لدى قطاع عريض من املستثمرين ورواد األعمال، وكثيٌر منهم 
اليعرفون الفارق بني الفرنشايز ونظام الوكالة والتوزيع؛ لذا حنن في حاجة 
ماسة لثقافة الفرنشايز من أجل التوسع في تنمية العالمات التجارية؛ 
عبر معرفة كل شئ عن الفرنشايز وتطبيقه على أرض الواقع، وأدلته 

التشغيلية واإلدارية والقانونية.

ويدعو سعود إلى توطيد العالقة بني طرفي الفرنشايز، فعلى املاحنني 
احتضان املمنوحني، وتدريبهم والوقوف بجوارهم، وحل ما يواجههم 

من مشكالت أثناء العمل.

وطالب اجلهات الرمسية- ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والغرف 

سعود جزاء العتيبي :
الثقافة رضورة للنجاح يف 

عامل الفرنشايز

التجارية- نشر ثقافة الفرنشايز؛ بإقامة ودعم املعارض واملؤمترات 
والندوات التثقيفية التي تسهم في التعريف بالفرنشايز، مع سرعة إصدار 
قانون الفرنشايز الذي يعد خير أمان للمستثمر، ماحًنا كان أو ممنوًحا. 

يقول صاحل العنزي؛ الرئيس التنفيذي ملؤسسة ذوق الشمال التجارية : 
بدأنا نسمع في اآلونة األخيرة عن الفرنشايز؛ ما أدى إلى تغير ملحوظ في 
ثقافة املستهلك، ويسبق ذلك ثقافة املستثمر الذي يبحث عن العالمات 

التجارية املعروفة ليمثلها في املنطقة.

ويضيف: إن تركيز اململكة على إخراج املواهب الكامنة لدى رواد 
األعمال؛ بدعمهم بحاضنات األعمال والتمويل والدعم اللوجيستي 
واملعنوي، أدى إلى منو بعض األعمال، وازدهار بعض مشاريع رواد 

األعمال وابتكاراتهم.

توحيد العقود
 ويرى أن دعم ثقافة الفرانشايز يتطلب أواًل تنظيم سوق الفرنشايز، وتوحيد 
العقود حسب املجاالت، وإنشاء قسم خاص بها ومحكميها وترتيب 
سوق املستشارين بتجويد عملهم عن طريق اجلامعات ومراكز مستقلة.

ويؤكد »العنزي« على أهمية االستفادة من نظام الفرنشايز بزيادة الوعي 
لدى التاجر واملستهلك، وتنظيف السوق من الدخالء، والتركيز على 
اجلودة واخلدمة مع السعر، مشيًرا إلى أنه كسب كثيًرا من الشركات، 
مبساعدتها في بناء عالمات جتارية ناجحة في السوق وتطوير أخرى؛ 
إذ ساهمت شركته في نشر ثقافة الفرنشايز؛ عبر عقد مؤمترات وورش 
عمل ودورات تدريبية، وتصميم حقيبة تدريبية متكاملة حول الفرنشايز، 

مت تنفيذها في جدة وأبها والرياض، والبحرين.

صالح العنزي:
تنظيف السوق من الدخالء 

والرتكيز عىل الجودة

عبدالفتاح القحطاين:
تنظيم الندوات واملؤمترات 

لكل فئات املجتمع 

يقول عبدالفتاح القحطاني؛ أحد املهتمني باالمتياز التجاري: إنَّ ما 
يساعد في فهم ثقافة الفرنشايز، هو القانون، فمتى وجد قانون يطبق 

على اجلميع سيستمر الفرنشايز ويتطور بشتى صوره.
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ويرى القحطاني أن احلاجة ملحة للقانون؛ حيث تفتقد معظم املشروعات 
القائمة باململكة للجدية والقواعد القانونية احلاكمة، فهي قص ولصق من 
قوانني وعقود من هنا وهناك حسب البلد املنشيء للعالمة التجارية، 
كما يفتقد املمنوح للوعي بشكل أكبر حيث ُيغري باألرقام، ولكن يفاجأ 
بعد فترة من التوقيع بالفشل وصعوبة إدارة املشروع؛ ما يسبب في 

حدوث مشاكل مع املاحن. 

وأوضح أنَّ ريادة األعمال حتتاج لتعريف واضح وصريح، ومواصفات 
محددة؛ ألن ما يحدث اآلن أن كل من يفتح مشروًعا يسمي نفسه رائد أعمال، 
واألعمال بصفة عامة متى توافرت فيها اخلبرة واملادة، ستنجح وتنمو وتتطور.

ويدعو القحطاني إلى تنظيم ندوات ومؤمترات لكل فئات املجتمع لنشر 
ثقافة الفرنشايز؛ باالستعانة باخلبراء واالستشاريني واملتخصصني؛ 
للتعريف مباهية االمتياز التجاري واإلجابة عن كل التساؤالت التي تدور 

في األذهان حول هذا النظام.

محمد الطبيش :
مقهى الفرنشايز مبادرة 
يف  الوعي  لنرش  جادة 

الجامعات واملجتمع

يشير محمد الطبشي؛ الرئيس التنفيذي لفران بيونيرز، إلى أنَّ نشر 
ثقافة الفرنشايز ستؤدي إلى دفع عجلته لألمام؛ ألن الفرنشايز اآلن هو 
احلل للمستثمر الذي يحتاج للتوسع دون أن يتكلف أموااًل، ولكن على 
حساب ممنوح الفرنشايز، كما أنه احلل في الوقت احلالي لكل من أراد 
مشروًعا ناجًحا مبنًيا على قصص جناح حقيقية، وتقليل نسب الفشل 

في املشاريع التي تكون كاملشروعات التقليدية.

وأكد أنِّ األفكار الريادية واجلديدة هي التي تدعم روافد االقتصاد الوطني، 
وتوفر فرص عمل هائلة، داعًيا إلى ضرورة انتهاج حذو مجلة رواد 
األعمال التي تقدم ملحًقا شهريا عن الفرنشايز، إضافة إلى تقدمي مقهى 
الفرنشايز الذي يعد جتربة مميزة لنشر ثقافة الفرنشايز في أوساط 

الشباب، والسيما في اجلامعات.

عبدالله الكربيش:
الحر  العمل  ثقافة  غرس 
والتخطيط تبدأ من الجامعة 

يقول عبداهلل الكبريش؛ الشريك املؤسسس والعضو املنتدب لشركة 
االمتياز التجاري لالستثمار: لسنا في حاجة إلى ثقافة الفرنشايز فقط، 

بل أيًضا رفع كفاءة هذه املعرفة وتطبيقها حسب املتعارف عليه دولًيا،  
فتطبيق الفرنشايز بدأ في السعودية منذ فترة طويلة، لكن لم يتم تطبيقه 
ـ من قبل بعض العالمات  بشكل مهني واحترافي، وعدم تطبيق هذا النظامـ 
التجارية وبعض ماحني وممنوحي الفرنشايز بشكل متمكن ومحترف- أدى 
إلى نوع من عدم الثقة في منوذج الفرنشايز خالل الفترة املاضية، ولكن 
تشهد الفترة احلالية وعًيا بأهمية تطوير نظام الفرنشايز بأكمله وفق معايير 
وطرق علمية ومهنية واحترافية من ماحني االمتياز، كما توفر استشاريي 
فرنشايز في اإلعداد والتجهيز للتحول حنو الفرنشايز، أو خالل عملية 
التنسيق بني املاحن واملمنوح، والبحث عن أفضل املاحنني من أصحاب 

العالمات التجارية القوية التي تضمن جناح واستمرار الفرنشايز.

خدمات ما بعد املنح 
ودعا إلى تطبيق معايير الفرنشايز وخدمات ما بعد املنح، والتأكد من 
سالمة اإلجراءات، وااللتزام باألدلة واألنظمة والقوانني التي وضعها 
املاحن، والتأكد من معايير اجلودة لضمان جناح الفرنشايز، ومساعدة 
ممنوحي االمتياز في حالة التعثر القدر اهلل، ولعل العمل جاري من أجل 

رفع كفاءة منظومة االمتياز التجاري.

وأضاف أن اجلهات املاحنة واملمولة للقروض لشباب األعمال، أصبح 
لديها معرفة عالية وإدراك ووعي كامل بأهمية الفرنشايز ومساعدة 
رواد األعمال بتسهيل منح القروض وختفيض املخاطر التي تعترضهم 

إلجناح مشاريعهم وإدارة مستقبلهم بشكل أفضل.

ويضيف: »أمامنا رحلة طويلة تتطلب تكثيف جهود اجلميع للعمل على 
كافة األصعدة، وعقد مزيد من احلوارات واملعارض واملؤمترات«.

تثقيف شباب الجامعات
ويشدد على أهمية تثقيف شباب اجلامعات؛ ألن العمل البد أن يبدأ من 
اجلامعة أواًل لغرس ثقافة العمل احلر والتدريب على التخطيط له، بشكل 
أفضل وإدارة املخاطر والتسويق وغيرها؛ ألن الدراسات أثبتت أن ما 
بني عامي 2030 و2050 سيكون  50 % من الكوادر الوظيفية ستكون 
فرص عمل حر؛ لذا علينا التجهيز من اآلن ببنى حتتية وفرص استثمارية 
تتوافق مع رواد األعمال وقدرتهم التمويلية واالستثمارية؛ ما ينعكس 
على االقتصاد الوطني واملجتمع ككل من ختفيض نسب البطالة ورفع 

دخل األفراد واألسر ورفع الناجت القومي للدولة.

مشاركة الشباب
ودعا الكبريش إلى عقد مزيد من الندوات واحملاضرات ومشاركة الشباب 
على مستوى اجلامعات بقصص النجاح في الفرنشايز، والتركيز على 
قصص الفشل فهي أكثر تأثيًرا؛ ألنها حتذر من مراحل اخلطر، وتبني 
أن الفشل ليس عيًبا، ويتم من خاللها استخالص الدروس املعتبرة 
ومعرفة التحديات وكيفية التغلب عليها، وأن اخلطأ ليس عيًبا، ولكن 

العيب في تكراره.
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ملَاذا اتجهت للفروسية ؟

ال يخفى عليكم أهمية الفروسية وميزاتها في اإلسالم؛ إذ يقول النبي صلى 
اهلل عليه وسلم: "اخليل معقود بنواصيها اخلير إلى يوم القيامة"، كما ُتعد إرًثا 
من تاريخ اململكة؛ فقد أسسها امللك الراحل عبد العزيز على صحوة اخليل.

وبالنسبة لي، فإنَّ الفروسية هواية وال يخفى على أحد أّنً اإلنسان يبدع فيما 
يهوى، لكنني طورت هذه الهواية بالتعليم من مصادر، ُتعد األهم في العالم 
في مجال رياضة الفروسية في كل من بريطانيا وفرنسا، والبد من صقل 
الهواية باملعرفة والتعليم؛ وهو ما حققته بفضل اهلل تعالى، أما عن اختياري 
الفروسية فهو طموحي ألن أجعلها رسالة ومشروع أحيا به قبل أن أربح منه.

وكيف وفرت التمويل الالزم للمرشوع؟

وقت التأسيس، لم يكن معي رأس املال الكافي لتأسيس املشروع بفكر 
يعتمد على جودة املنتجات األوروبية، ولكن كانت أختي الكبرى مبثابة 

دخل عالم األعمال عندما كان في فرنسا، عندما 
تواصل معه أصدقاؤه لطلب منتجات الفروسية 
الجودة؛ لعدم توفرها في السعودية.  عالية 
 2008- الوقت– وتحديًدا في عام  ومنذ ذلك 
بمستلزمات  خــاص  متجر  لتأسيس  يخطط  بــدأ 
يلتزم  األحصنة"  "عالم  عليه  أطلق  الفروسية 
الشاب  إنــه  مــًعــا..  الــجــودة والحترافية  بتوفير 
الفارس، والمدرب، وعضو  القويعي؛  الله  عبد 
الــذي  للخيل،  الــبــريــطــانــيــة  الــوطــنــيــة  الجمعية 
العديد من  بفروسيته وخيله في  صــال وجــال 
الخيل، فكان معه  البلدان، وتفوق في مضمار 

الحوار.. هذا 

الفارس عبد الله القويعي:
أسست "عامل األحصنة" باحرتافية ومستلزمات 

عالية الجودة 
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الداعم األكبر؛ إذ استطعُت تدبير 70 % من قيمة املشروع، ودعمتني 
هي بـ 30 %، وأمتنى ذات يوم أن أرد لها اجلميل.

وماذا عن التحديات التي واجهتها ؟

دائًما ما تكمن التحديات في قلة اخلبرة في العمل التجاري؛ فأنا ال 
أنتمي ألسرة ذات طابع جتاري، وبالرغم من أنه أول مشروع لي في 
هذا املجال، لكن بفضل اهلل تعالى ُوفقُت في عمل إمتام كافة إجراءات 
التأسيس واملراجعات في الدوائر ذات العالقة؛ ما أكسبني خبرة 
ومعرفة في كيفية تأسيس أي مشروع جتاري، خاصًة وأنني كنت أقوم 
في بداية املشروع بوظيفة احملاسب، واملخلص اجلمركي، وغيرهما 

من أجل تقليل التكاليف.

كيف كان طريقك للفرنشايز؟

بدأت في البحث عن أفضل شركة أوروبية توفر أغلب مستلزمات 
الفروسية؛ حتى وجدتها في شركة فرنسية رائدة تتميز بخبرة 50 عاًما؛ 
حيث كانت أول عالمة جتارية حتت مسمى عالم األحصنة، فيما متتلك 

فروعها اآلن 35 عالمة جتارية حتت سقف واحد. 

وكيف ترى مستقبل هذا القطاع ؟

أراه مستقباًل واعًدا، فالقفزات التي نالحظها في جميع القطاعات بقيادة 
خادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمير محمد بن سلمان، تبشر 

باخلير وسوف تعود بالفائدة على قطاع الفروسية.

كيف نجحت يف فرض اسم عالمتك التجارية يف السوق؟

اعتمدنا في املقام األول على جودة املنتجات، وعلى توسيع اخليارات 
لدى العميل، وطرح أسعار مختلفة ومن دول مختلفة، واحلرص على 
خدمة ما بعد البيع، واألهم، أننا نعمل دائًما على تثقيف العمالء في 

مجال الفروسية، وخاصة املنتسبني اجلدد لهذا املجال. 

وكيف تصف النجاح الذي تحقق حتى اآلن؟

هلل احلمد، وعلى مدى عشر سنوات، استطعنا أن نكون عند حسن ظن 
عمالئنا الكرام، كما استطعنا أن نكون عنواًنا للجودة، وما زال التطوير 
مستمًرا جلعل "عالم األحصنة" رائًدا في مجال مستلزمات الفروسية 

على مستوى الوطن العربي.

وما رس هذا النجاح برأيك ؟

جناح أية عالمة جتارية يعتمد على عوامل كثيرة؛ كاجلودة، والتخصص، 
واملصداقية، وبناء عالقة مع العميل بحيث يرى نفسه جزًءا من املشروع. 

ما العالقة بني دراستك وعملك ؟

العالقة بني الدراسة والعمل مهمة جًدا؛ إذ تفيدني في التطوير والبحث 
عن املعلومة الصحيحة في هذا املجال الواسع، مع اعتمادي على 
حضور الدورات وورش العمل التي تقام في أوروبا، والتواصل مع 

الفرسان أصحاب اخلبرة الواسعة في هذا املجال.

لدينا فرع واحد ألكرب متجر فروسية 
معرتف به عاملًيا

كم عدد الفروع التابعة لك ؟

لدي فرع واحد فقط، ُيعد من أكبر متاجر الفروسية املعترف به على 
مستوى العالم؛ حيث تبلغ مساحته 350 متًرا، ويحتوى على جميع 
مستلزمات الفارس. وهناك خطة للتوسع، أسأل اهلل- عز وجل- أن 

يعينني على إجنازها في القريب العاجل.

التميز يف ظل املنافسة أمر صعب ، فكيف واجهت ذلك؟

أواًل، أتقدم بالشكر ملن سبقنا في هذا املجال، فقد تعلمنا من الفروسية 
النبل في التعامل، فليس هدفي إقصاء اللمنافسني، بل نكمل بعضنا 
البعض، وأمتنى أن نكون إضافة لرفع مستوى الفروسية في السعودية، 
وأن ننافس القطاعات التجارية األخرى بالتميز، فمتى اجتمعت أركان 
العمل الصحيح- وهى الفكرة، واالحترافية في التنفيذ، وفريق العمل 

ذي اخلبرة - سيتحقق بإذن اهلل التميز. 
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أستطيع مثاًل تأسيس جتارة في مجال اخليل، دون أن أكون فارًسا ولكنني 
أعشق الفروسية، كما أستطيع أن أكون مربًيا للخيل ومقتنًيا لها، أو صاحب 

مدرسة لتعليم الفروسية، لكن كلها حتت مظلة "رياضة الفروسية". 

الفروسية لألطفال
بحكم خربتك كمدرب، ملاذا تراهن عىل أهمية رياضة الفروسية 

لألطفال؟

يعكس حديث: "علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب اخليل"، أهمية 
الفروسية لألطفال، فالتعامل مع اخليل يروض النفس البشرية، فال جتد 
من يتعامل مع اخليل ميلك صفات عنف أو غضب؛ ألن اخليل يحتاج منا 

احللم والصبر والهدوء والتأمل.

 ومن فوائد الفروسية للنشء، زرع الثقة في النفس، واحترام املنافس، 
فالفروسية تصنع قادة ورجال دولة مبا حتتويه من صفات راقية، كما 
تساعد على ختفيف الوزن وتنشيط الدورة الدموية والتوازن، وأمتنى إدخال 
رياضة الفروسية ولكن بشكل احترافي يتناسب مع الفئة العمرية في األنشطة 
التعليمية وخاصة لألطفال؛ ألنها تساعد على إنشاء جيل ذي صفات حميدة.

خطط مستقبلية
ماذا عن خططك املستقبلية ؟

نستهدف التواجد في جميع احملافل اخلاصة برياضة الفروسية داخل 
اململكة، والعمل على زيادة الوعي لدى املجتمع بهذه الرياضة العريقة.

ما الذي استهواك يف الفروسية؟

أحب احليوانات كلها بصورة عامة، ولكن جذبني في اخليل، حجمه الكبير 
مقارنة بغيره من احليوانات؛ ما شكل لي حتدًيا كبيًرا لكي أقترب منه، كما 

أنه حيوان نبيل وراٍق، ومحب للصحبة، فهو يقرأ نفسيتك، 
فعندما تأتيه بود، يتعامل معك بشكل جيد.

كيف تعلمت ركوب الخيل؟

مثل أي فارس يحب ركوب اخليل، لكن 
كنت أعتقد أنه البد من أن أمتلك إسطباًل 

للخيول، وهو أمر مكلف جًدا بال شك. وعندما 
سافرت إلى بريطانيا، وجدت أن حب اخليل 
يعني أن تعشق مجتمع اخليل، وليس أن متتلك 
إسطباًل، فاخليل ليست للركوب فقط، بل أكثر 
من ذلك. وجدت في بريطانيا، أنه ميكنك العمل 
في أي مجال داخل مجتمع اخليل، بعكس ما 
لدينا؛ حيث ُيشترط أن تكون فارًسا لتعمل في 

مجال اخليل، وهذا خطأ.

أمتنى دمج رياضة الفروسية يف األنشطة التعليمية 
وخاصة لألطفال
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رؤية مختلفة
وعندما رأيت هذا النظام ببريطانيا، تشكلت لدي رؤية مختلفة، فأصبح 
لدي مشروع في مجال اخليل، بالرغم من أنني لست تاجًرا، كما أن 
أسرتي لم تعمل بالتجارة، ولكنني أعمل في مجال اخليل الذي أحبه 
والذي فتح لي آفاًقا واسعة في عالم األعمال، وأن أكون أيًضا فارًسا.

وقد التقيت في بريطانيا  بشخص محترف نوًعا ما في مجال اخليل، 
فأكد أنني أمتلك ميزات تؤهلني ألن أكون مدرًبا محترًفا للخيل؛ لتمتعي 
بالثقافة وعشق اخليل وقوة الشخصية، موضًحا قدرتي على مساعدة 
غيري بنقل الفكر الذي ملسته بأوروبا، وبالفعل بدأت خطواتي في هذا 
املجال، فأحمد اهلل على أنني مدرب، وفارس، وعندي خيلي، ولدي 
عمل في مجال اخليل؛ لذا أفكر في نقل هذه التجربة الناجحة ألبناء 
بلدي؛ ألن البلد حتتاج عماًل احترافًيا في هذا املجال؛ حتى نصل إلى 

مصاف البلدان األوروبية.

مستشفى متنقلة للخيول
كيف تقارن مستوى الرعاية البيطرية بالخيل وأبحاثه العلمية، 

بيننا وبني أوروبا؟

مجال طب اخليل عندنا جيد، ولكن عند مقارنته بأوروبا يختلف األمر، 
سواًء من ناحية األبحاث أو اخلدمات البيطرية، فلدينا مثاًل مستشفى 
لعالج اخليول خارج الرياض مبسافة بعيدة، بينما في أوروبا مستشفى 
متنقلة للخيول تصلك أينما كنت؛ ألن اخليل حساس وهناك أمراض إذا 
لم تسرع في عالجها ميكن أن تفقد اخليل، كذلك لديهم أنظمة لألولويات 
والرعاية، وتأهيل ملن يعمل في هذا املجال بتعليمه اإلسعافات األولية 

واإلنعاش القلبي، بحكم مالزمته للخيل.

هدفنا جعل الفروسية 
يف السعودية رياضة 

مجتمعية وشعبية أحببت الفروسية ألن 
الخيل معقود بنواصيها 

الخري إىل يوم القيامة
برأيك، هل تقع مسؤولية تطوير هذا املجال عىل الدولة، أم 

عىل الرشكات الخاصة ألسوة بأوروبا؟

تقع مسؤولية هذا األمر على اجلميع، وليس احلكومة وحدها، صحيح 
هي تدعم وتضع التشريعات، ولكن دورنا هو جعل رياضة الفروسية 

في السعودية رياضة مجتمعية وشعبية.

وأنا متفائل بقيام خادم احلرمني الشريفني وولي عهده، بتوفير الدعم 
الكافي، فالدولة تهيء اآلن البيئة املالئمة، وتنتظر مبادرة الشباب 
بأفكارهم، وحنن جاهزون متاًما، فقط نريد املظلة التي حتمينا، بتوجيه 

الصغار ملمارسة رياضة اخليل التي ختلو من العنف. 

بم تنصح شباب رواد األعامل؟

تأسيس  في  يترددوا  وأال  إتقانه،  عما ميكنهم  بالبحث  أنصحهم 
مشروعاتهم بعد اتباع أساسيات النجاح؛ وهى املثابرة، واملصداقية، 

واحترام املنافسني.

وأنصح إخواني مبمارسة رياضة الفروسية، عليهم فقط أن يبدأوا 
التجربة ليجدوا أنفسهم منغمسني في حبها، وأخص األطفال الصغار؛ 

ألن الفروسية تساعد في تنشئتهم صحًيا وجسدًيا.

وأتقدم بالشكر اجلزيل ملجلة "رواد األعمال" ممثلة في الفاضلة اجلوهرة 
بنت تركي العطيشان، وأشكرها على دعمها واهتمامها إلبراز هذه 
الرياضة النبيلة، وأمتنى أن أكون قدمت شيًئا مفيًدا لبلدي، وحنن 
قادرون على جعلها في مصاف الدول املتقدمة بقيادة خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده األمير محمد بن 

سلمان. 

العرص الذهبي
وما هي تلك الخطوات ؟

نعيش اآلن عصًرا ذهبًيا في ظل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الذي لديه رؤية مستقبلية جتعل بالدنا متقدمة 
في جميع املجاالت بأيٍد سعودية، وحنن- في عالم اخليل علينا توصيل 
رؤيتنا للدولة بنقل الفكر األوروبي في مجال تعليم رياضة الفروسية 

وتشجيع الناس عليها. 

إننا نتميز بأن اخليل العربية األصيلة التي يفتخر بها اجلميع، مصدرها 
اجلزيرة العربية، وتقام لها بطوالت عاملية في أوروبا، كما أنَّ للخيل 
فوائد صحية وروحانية، بتعليم الفارس االنضباط والثقة بالنفس، 
وهو ما ملسته من خالل بعض األسر التي تغير صغارها وصارت 

لديهم ثقة بسبب اخليل. 

كيف تتعامل مع األمراض التي تصيب الخيل؟

كان العرب يتعاملون مع اخليل باهتمام ورعاية فائقة، وكانوا يعاجلونه 
عن طريق الطب الشعبي، لكن اآلن تطور الطب البيطري كثيًرا في 
هذا املجال، وصار لدينا مستشفيات للخيول باململكة وخارجها 
تقدم أنواًعا حديثة من العالج، لكن يظل األساس في عالج اخليل في 

االهتمام بها ورعايتها.



اكتشف فرص
الفرنشايز يف

2018

الجديرة بالستثمار،  الفرص  إذا كنت تنوي شراء مشروع فرنشايز، فإليك بعض 
المالية: طبًقا لقدرتك 

1. العناية باملسنني:

هناك أكثر من 100 فرصة متنوعة في هذا القطاع؛ ما يؤكد أهمية 
االستثمار فيه؛ فهناك قاعدة تقول: "عند شرائك فرنشايز يعزز مجااًل 
محدًدا، مثل العناية بكبار السن، فيمكن أن حتقق نقلة جيدة"، لكن البد 

أن أتعرف أين أنت، وماهو الفرنشايز املناسب في هذا القطاع؟.

إذا طلبت من خبير في مجال الفرنشايز، أن يسمي لك عالمة جتارية 
مميزة في مجال العناية باملسنني؛ فإنَّ جوابه غالًبا سيكون ما يلي:

:)BrightStar Care( برايت ستار كري

منذ عدة سنوات عندما كنت أعمل مستشاًرا في مجال الفرنشايز، التقيت- 
من حسن حظي- شيلي و جي دي صن؛ مؤسسي برايت ستار كير، 
فتأثرت بهما كثيًرا بعد التحدث إليهما، وانتابني شعور قوي بأنهما 
سيكونان ناجحني جًدا، فعندما تتصفح موقعهما اإللكتروني، ستعرف 

ملاذا صنفتهما في مقدمة قطاع امتياز العناية باملسنني.

وهناك شيء مشترك بني مشروعات الفرنشايز بقطاع العناية بكبار 
السن، وهو أنها جميًعا حتتاج إلى كثير من املوظفني.

وأحتدث هنا عن العدد الكبير من املوظفني الذي يحتاجه هذا القطاع 
من مقدمي العناية، طبية أو غير طبية، وال أقصد العدد فقط، بل أيًضا 
وضع جدول للرواتب واالحتفاظ به؛ حتى اليكون هناك مجال للخطأ.

إذا كنت ممن اعتاد إدارة فريق عمل من املوظفني، وتشعر أن ذلك جزء 
مهم من القيام بالعمل، فمن السهل أن تشتري فرنشايز يتطلب موظفني؛ 
أما إذا كنت تفضل االعتماد على عدد قليل من املوظفني، فيمكنك االطالع 

على الفرصة التالية:

:)Ask Carol( اسأل كارول
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ليبافا جويل 

اليعتمد مشروع "اسأل كارول" على موظفني، فإذا أصبحت مالك فرنشايز 
عن طريق هذا املشروع، فسوف تعمل مع عائالت تبحث عن مكان 
مناسب لذويها من املسنني، لكنهم ال يعرفون من أين يبدؤون، فتكون 
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مهمتك األساسية كوسيط تساعدهم على إيجاد املكان املناسب.

2. مجال األغذية:

يتمتع الفرنشايز في قطاع األغذية بشعبية هائلة؛ إذ ُتعد األغذية من 
 )Chipotle( أكثر املجاالت املثيرة لالهتمام، وأفضل مثال على ذلك هو
املفضلة لدى كثيرين هذه األيام وخصوًصا جيل األلفية الذين يريدون 
 Chipotle أن يكون طعامهم معًدا بطريقتهم اخلاصة؛ وهو ما تقوم به
أواًل بأول، إال أنه من سوء احلظ، أنَّ Chipotle ال تبيع مطاعمها فهي 

املالكة لكل فروعها.
وهنا  نشير إلى بعض مشروعات الفرنشايز اجلديرة باالهتمام خالل 

عام 2018، تركز على عنصر التخصيص، مثل:

:Blaze Pizza
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تتميز مبكوناتها الصحية، جنًبا إلى جنب مع العجائن واملكونات اليدوية األخرى.

  :your Pie 

يتميز هذا النوع من البيتزا، بأن املستهلك يقوم بصنع طلبه من البيتزا 
بنفسه، بدايًة من اختيار نوع العجني الذي يفضله، ونوع الصلصة، 
واجلنب، بل واألعجب، أنه يحصل على طلبه خالل 4 دقائق فقط؛ إذ 

تصله البيتزا ساخنة وحسب طلبه إلى مائدته.
:Del Taco

حتتل هذه العالمة التجارية، املركز الثاني في فئات مطاعم الوجبات 
السريعة املكسيكية؛ إذ شهد مجال الطعام املكسيكي منًوا في السنوات 
القليلة املاضية بأكثر من 550 امتياًزا في أحناء البالد؛ ما جعله العًبا 

حقيقًيا في مجال الفرنشايز الغذائي.

تضمن قائمة Del Taco  األطباق املكسيكية التقليدية مثل سندويشات 
التاكو، والبوريتو، وكويساديالس، وناتشوز، باإلضافة إلى بعض 

األطباق املفضلة األمريكية؛ مثل الهامبرجر، والبطاطس املقلية، إذا 
كنت ترغب في امتالك فرنشايز Del Taco، فسارع إليهم؛ ألنهم يبحثون 
عن مرشحني بعقول متطّورة؛ مثل Firenze  الذي يعد أحدث الداخلني 

إلى هذا القسم املتطور.

ومن املتوقع أن تستمر مطاعم الوجبات السريعة املكسيكية في النمو 
من حيث احلجم وعدد وحدات البيع خالل عام 2018.

 Hwy 55 برجر: 

بإمسه اللطيف و100 موقع حتت التطوير، يبدو Hwy 55 برجر كأنه 
الالعب املقبل في عالم البرجر.

:Popeyes

قد التكون قد مسعت عنها من قبل، لكنَّ Popeyes، أحد أكبر مطاعم 
وجبات الدجاج السريعة، التي أقترح أن تقرأ عنها أكثر، مبا في ذلك 

تاريخها وكيف أصبحت منوذج عمٍل فريًدا من نوعه.
Capriotti’s للشطائر:

في عام 2015 أطلق على فروع Capriotti’s  لقب "األفضل" في جريدة الس 
فيجاس ريفيو، ومنذ ذلك الوقت، يرتفع معدل شراء هذا الفرنشايز كثيًرا. 

نصيحة فرنشايزية: تأكد من فهم ما يتطلبه امتالك وإدارة أعمال 
خدمات األغذية، فهو عمل يتطلب كثيًرا من الطاقة والصبر.

واعلم أن هناك كثيًرا من املصادر التي تساعدك في اختيار املوقع 
املناسب؛ مثل: مراكز تطوير املشاريع الصغيرة ) SBDC’s(، والتي 
يستضيفها العديد من اجلامعات الرائدة، ووكاالت التنمية االقتصادية، 
والتي مت تأسيسها بالشراكة مع إدارة املشاريع الصغيرة األمريكية، 

ويبلغ عددها حنو 900 موقع خدمة، ميكنك اختيار واحد منها.
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جاسون دايل
كيف ينجح الفرنشايز يف وجبات السلطة؟

بيرتون  جــوش  اشــتــرى  عندما 
تــجــاري  ــاز  ــي امــت أول مـــشـــروع 
فــي مــجــال أطــبــاق الــســلــطــة، 
األولى  الوهلة  يبدو من  كان 
أطباق  تحضير  مــشــروعــات  أن 
السلطة لن تنجح أو على األقل 
لن تدر أرباًحا كتلك التي تدرها 

مشروعات األغذية األخرى.
اتجه جوش بيرتون- الذي كان 
يذهب إلى محال تشيري هيل 
بــالــقــرب مــن منزله فــي وليــة 
الطعام  لتناول  جيرسي-  نيو 
SaladworkS؛ أحد مطاعم  في 
ما  وسريًعا  السلطات،  تحضير 
الوجبات؛  النوع من  أحــب هــذا 
حتى قرر أن يؤسس مشروًعا 

المجال نفسه. في 

يقول بيرتون: »عندما كنت أتناول  الطعام 
الدهني، كنت أشعر بخمول وثقل في حركتي، 
ولكن حينما تناولت الطعام  الصحي في 
أكثر طاقة  Saladworks، وجدت نفسي 

املرحلة  من  انتهيت  أن  وبعد  وحيوية، 
الثانوية، بدأت تأسيس مشروع االمتياز 
السلطة.  أطباق  حتضير  في  بي  اخلاص 
وعندما دخلت الكلية، ختصصت في مجال 
إدارة  إلى  دائًما  أطمح  إذ كنت  األعمال؛ 
مشروعي اخلاص، الذي كان يدور حول 
حتضير الوجبات الصحية وأطباق السلطة«.

بعد خترجه في اجلامعة عمل بيرتون في 
شركة بيبسي، ثم في القطاع العقاري، وكان 
يّدخر كل أمواله لتأسيس مشروعه، حتى 
تيسر له شراء مطعم Saladworks  في إحدى 

ضواحي  والية نيو جيرسي. 

وبعد ذلك بعام، افتتح مطعًما جديًدا في 
بير ديل، وثالث في مركز جتاري في ترمبل، 

كونيتيكت.

وكانت األشهر الستة األولى أصعب مرحلة 
في حياة جوش بيرتون، ولكن مع افتتاح 

فروع أكثر، صار األمر أسهل بكثير.

وقد دار هذا احلوار مع بيرتون :

بسبب  واجهتك  التي  املشكالت  ما 
افتتاح أكرث من فرع يف أكرث من والية؟

قد يكون هذا األمر مبنزلة حتٍد كبير أمامي؛ 
فدائًما ما يكون من الصعب التفكير في أمرين 
في الوقت نفسه، وعندما تكون املسافة بني 
كل مطعم 20 أو حتى 200 كم، فقد يكون 
مقبواًل، وأنصح كل أصحاب مشروعات 
موظفيهم،  في  الثقة  الفرنشايز بضرورة 
األهداف  لتنفيذ  العموم  مدراء  وتوظيف 
األساسية لكل مشروع، وتكمن املشكلة 
الكبرى في حاالت الطوارئ؛ إذ من السهل 
أن تتولى عمل أغذية للمرضى إذا كان املخزن 
على بعد 5 كم، ولكن يتعثر األمر إذا كانت 

املسافة تصل إلى200  كم.

عندما أطلقت مطعم Saladworks كأول 
مرشوع فرنشايز من الجيل الثالث ، هل 

كان التخطيط رضورة حينذاك؟

نعم، فقد دفعت مبلًغا كبيًرا من املال لوضع 
ختطيط مثالي ملشروعي، فاكتشفت أن األمر 
يستحق البقاء دائًما في املقدمة؛ ألن هذا 
التخطيط ساعد في إنشاء خطوط نظيفة، 

وأرضيات خشبية، وألوان زاهية، ومن ثم، 
زيادة العمالء.

وفي املطعم القدمي، كان يتم حتضير احلساء 
بعد  الدفع؛ أي الدفع أواًل ثم طلب احلساء. 
لكن في التصميم اجلديد، يتم طلب احلساء 
والسلطة، ثم الدفع، ولهذا السبب البسيط، 
تبيع  مطاعم اجليل الثالث أطباق احلساء بشكل 

أفضل من املطاعم األخرى.

يف  اقرتفتها  التي  األخطاء  أكرب  ما 
املراحل األوىل من املرشوع؟

في البداية، عينت موظفني أكثر من الالزم. 
وأدركت فيما بعد أن ذلك كان السبب وراء 
جني أرباح أقل من املتوقع، فتعلمت بعد ذلك 
كيفية توزيع فريق العمل على حسب احلاجة.

للتوسع يف املزيد من  وهل تخطط 
الواليات؟

أفّضل افتتاح كل فروعي قريًبا من املنزل؛ إذ 
إن هناك وعًيا أفضل بالعالمات التجارية في 
قلب السوق اخلاص بنا، وإذا كانت األسواق 
اخلارجية قادرة على البقاء، إال أن ما تعلمته 
هو أنك بحاجة إلى افتتاح ثالثة متاجر أو 
إلى  أنك حتتاج  واحد، كما  آن  في  أربعة 
السلع ذات احلجم الكبير من حيث التسويق 

والعالمات التجارية.

بم تنصح موظفيك؟

حناول تقدمي أفضل خدمة ممكنة كمن يبيع 
سيارة فاخرة؛ ألننا نقدم منتجات متميزة، 
وحناول دائًما أن حنوز على رضا عمالئنا 

وتقدمي أفضل خدمة لهم.

فرنشايز





المتحدة األمريكية الوليات  المنشأ: 

التأسيس:1925 تاريخ 

1925 تاريخ رخصة الفرنشايز: 

المقرات:استرو، وفلوريدا

السيارات تأجير  النشاط: أعمال 

العمل:  توصيف 

شركة HerTz SySTeM المتحدة، هي الشركة األم المانحة للفرنشايز، ويتبعها 
تأجير واستئجار  الفرنشايز في مجال أعمال  عدة شركات، تمنح ترخيص 
السيارات بدون سائق، بما في ذلك التأمين واستبدال المركبات ذات 

الصلة، في إطار نظام محدد يشمل السيارات المؤجرة أو المستأجرة.
 HerTz ، Dollar :تدير شركة هيرتز العالمية القابضة، كاًل من عالمات

FIreFly، وكلها عالمات تجارية تختص بتأجير السيارات. THrIFTy ، و 

المالية:  المساعدة 

ل تقدم الشركة عند منح الفرنشايز أي تمويل، سواء كان 
أو غير مباشر، ول تكفل كل ما يتعلق بإشعارات  مباشًرا 

اللتزامات.  أو  التأجير  أو  الفرنشايز  ممنوح 

التقريبي للوحدات: العدد 

9,980  وحدة، بما في ذلك جميع العالمات التجارية.
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مفهوم

المدير 

الناجح

الخطة  المدير بتحقيق األهداف والمؤشرات، ضمن  ل يرتبط نجاح 
التميز المؤسسي فحسب، وإنما بمدى  الستراتيجية، أو ضمن معايير 

الثاني والثالث، وتطوير فريق عمله  القادة من الصفين  قدرته على تطوير 
بالمؤسسة.

الناجح، رؤية واضحة، وأهداف محددة، والقدرة    وينبغي أن يكون للمدير 
بالحزم والمرونة والثقة بنفسه،  القرار  اتخاذ  المستقبلي، مع  التنبؤ  على 
بالتواضع والحترام، والعدل والشفافية، والتجديد  وبموظفيه، مع تمتعه 

أو تفويضه. أو أعماله،  ل المسؤولية عن تصرفاته،  والتطوير، وتحمُّ

تحمُّل األخطاء 

وال يلقي املدير الناجح باللوم على اآلخرين، وال يبحث عن كبش فداء، 
بل يتحمل أخطاء موظفيه ويدافع عنهم، ويوجههم باستمرار، ويركز 

على مواهبهم وسلوكهم، مع وضعهم في املكان املناسب.

ويعمل املدير الناجح أيًضا، على تقييم األداء؛ والذي يعني القياس 
الدوري لتقدم املوظفني حنو حتقيق األهداف املتفق عليها، وتعزيز 
النجاحات باملكافآت، واختاذ التدابير التصحيحية إن لم حُتقق األهداف.

ويسمح املدير الناجح للموظف بأن يطالب بحقه حتى في حالة االختالف، 

كما يسمح له بالتظلم والقيادة التبادلية التي من خاللها يرشد ويدفع 
التابعني له باجتاه األهداف احملددة؛ عن طريق توضيح متطلبات الدور 

واملهمة فقط.

أساليب قيادية مرنة 

يتبنى القائد أنظمة وأساليب قيادية مرنة متكنه من التكيف والتأقلم مع 
التطورات والتغيرات العاملية املعاصرة، ويهتم بالعمل اجلماعي املنظم، 
وبناء فريق العمل، وإيجاد بيئة إدارية صحية تقوم على التفاهم واحلوار 

البناء واملشاركة بني جميع املستويات اإلدارية.    

د. عادل عامر
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ويعتمد املدير الناجح دائًما على معايير اإلدارة الناجحة، التي تتجلى 
في الرؤية الواضحة؛ من خالل صياغة أهداف عامة محددة، وترتيب 
آلياتها، وختطيط ومتابعة األنشطة املرحلية، مع املرونة في التعامل 
مع املستجدات اخلارجية ومعرفة الثوابت، واالستفادة من األفكار 
اجلديدة، والتفاعل اإليجابي مع املتغيرات واملستجدات، وتوثيق العالقات 
القائمة على االحترام والتقدير بني القادة أصحاب القرار واملوظفني 
والشركاء، والتقييم املستمر والتطوير الدائم، وعدم اإلسراف في 

اإلشراف أو املتابعة.

اإلبداع 

ويقوم املدير الناجح بتنويع احلوافز، ودفع موظفيه إلى اإلبداع، واالطالع 
على جتارب املؤسسات األخرى، والتعامل مع املشكالت بجدية وعلم، 

والتنسيق والتالحم بني جميع قطاعات املؤسسة رمسًيا وودًيا.

ويدرك املدير الناجح أنِّ التخطيط ال يبدأ من املستقبل، بل من املاضي، 
وينتقل إلى احلاضر ثم إلى املستقبل، مع حتليل اإلجنازات والظروف 
احمليطة باملنظمة في املاضي واحلاضر، والتنبؤ بتلك الظروف في 
املستقبل، والتي بناًء عليها ميكن حتديد أهداف املنظمة؛ وبالتالي 

حتديد طريقة حتقيق األهداف.

يعمل اإلداري الناجح أيًضا، على تنمية أفراد املؤسسة؛ من خالل 
الدورات التدريبية لضمان التحسن املستمر من جهة، وتبصير العاملني 
بالقوانني واحلقوق واألهداف من جهة أخرى، وتوفير االحتياجات املادية 
لدعم أداء املؤسسة ومراجعة امليزانية والشؤون املالية، واحلزم في 
تطبيق القرارات، وعدم إغفال رأي العاملني في تقييم وتطوير البرامج 
واللوائح في املؤسسة، وتشجيع التجارب اإلبداعية الفردية الناجحة 

واإلعالن عنها، وتقييم أداء املؤسسة بروح الشفافية واملصداقية.

الرقابة االسرتاتيجية

وتتم الرقابة على تنفيذ االستراتيجية، على مستوى الرقابة االستراتيجية، 
البشرية  املوارد  إلدارة  االستراتيجي  التوجه  سالمة  من  للتأكد 
االستراتيجية، وكذلك على مستوى الرقابة التكتيكية؛ للتأكد من تطبيق 

اخلطة االستراتيجية وتنفيذ البرامج متوسطة املدى.

إن التغير السريع الذي تعرفه املؤسسة في مختلف املجاالت على 
املستويني الكلي واجلزئي، يؤثر على نشاطها من جهة، وعلى كيفية 
تصميم وإنشاء استراتيجيتها من جهة أخرى؛ ما يستدعي تغيير النظرة 

للعنصر البشري كمتغير تابع إلى متغير استراتيجي.

 مثال عىل دور الريادة 

حني يكتشف مدير خط إنتاجي، أنه ميكن استخدام عوادم اإلنتاج 

في إعادة التصنيع ليكون منتًجا جديًدا ذا فائدة، يكون قد لعب دور 
الريادة في عمله.

ويحدد القائد الناجح املطلوب من مرؤوسيه، وأهداف العمل لديهم، 
وحتديد الفعل املرغوب في شكل كمي وقابل للقياس، على أن يكون 
الهدف مقبواًل، ومقنًعا، ويستطيع الفرد أداءه، وأن تكون األهداف 

مرتبطة بأهداف اإلدارة.

وكل أمر جديد يبدأ دائًما من املدير الناجح، فتعيني التحديات يساعد 
في بناء االستراتيجية واخلطط والبرامج التفصيلية، ويسهم في حتديد 
األنشطة الرئيسة واملجاالت األساسية ملساهمات املوارد البشرية، 
ومن ثم حتديد نوعيات وأعداد األفراد ومواصفاتهم الدقيقة املتناسبة 

مع متطلبات تلك األنشطة.

وبناًء على استقراء التوجهات االستراتيجية، تتحدد قضايا تتعلق 
باالستثمار في تطوير نظم املوارد البشرية، ومدى اإلقبال على بناء 
الطاقات التدريبية الذاتية للمنظمة، وحدود التمويل املتاح لتنفيذ برامج 

التطوير التقني ألداء وحدات إدارة املوارد البشرية االستراتيجية.

وبعد حتديد استراتيجيات املنظمة، يتولى املديرون في اإلدارة العليا 
شرحها لنظرائهم في اإلدارة الوسطى؛ لترجمتها إلى خطط وظيفية 

على مستوى اإلدارات األدنى. 

 مبدأ السلطة

ُيعد هذا املبدأ من أهم مباديء التنظيم، ويعني: "أن من ُتعطى له السلطة 
في أداء عمٍل، ُيسأل ويحاسب عليها".

وعلى املدير الناجح اختيار فريق العمل بحيث تتوافق صفاتهم مع طبيعة 
العمل، وأن يقوم بتدريبهم ومعاملتهم باحلسنى والعدالة، وأن يكلفهم 

بأعمال مناسبة، ويثير حماسهم، وحب العمل لديهم.
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ابدأ

يتطلب ذلك، تأسيس وإدارة مشروعات متناهية الصغر بخلق جتمعات لها 
يتراوح عدد العاملني بها من 3-5 أفراد؛ ليصبح تشغيلها وإدارتها أكثر 
ن مع  يسًرا، وفي متناول الشباب مع رفع إنتاجيتها وكفاءة تشغيلها؛ لتكوِّ
بعضها وحدات اقتصادية، حتقق الدخل الكافي إلدارتها وتشغيلها، مع 
التركيز والتعاون واملشاركة فيما بينها للتحسني املستمر ورفع كفاءة 
تشغيلها، وخلق امليزات املطلقة أو النسبية لها، وزيادة قدرتها التنافسية 

مع الوحدات األكبر حجًما.

الوحدة اإلنتاجية متناهية الصغر هي حلقة أو عملية واحدة، تشمل عدة 
خطوات تنفيذية من خالل خط إنتاج وفريق عمل من فرد واحد حتى خمسة 
أفراد، وميكنها االستمرار بالتركيز على إنتاج منتج رئيس واحد أو خدمة، 
وأحياًنا منتج آخر ثانوي، باملواصفات واخلصائص واجلودة املطلوبة، 
بحيث يتم تنميته واعتماد مواصفاته وشروط تصميمه من اجلهات التنموية 
و/أو املعنية، وتنفيذها من خالل االعتماد على األفراد في بناء أصولها، 

باستخدام أقل املوارد واإلمكانيات.

كيف نؤسس 
مرشوعات 

متناهية الصغر 
تــأســيــس وإدارة أكرث كفاءة؟ تــكــالــيــف  تــتــعــاظــم 

المشروعات الصغيرة والتي يتراوح 
10-50 فرًدا،  العاملين بها من  عدد 
عــلــى الــكــثــيــريــن، وخــاصــة الــشــبــاب 
ــقــرى  ــن عــمــل فـــي ال ــبــاحــثــيــن عـ ال
والمدن الصغيرة، ليس فقط بالدول 
العربية، ولكن بكثير من دول العالم؛ 
ما أدى إلى التفكير اإلبداعي في 
قلة  مع  خاصة  المشكلة،  تلك  حل 
ــن الــمــتــاحــة لــلــمــشــروعــات،  ــاكـ األمـ
وتراجع أنشطة المشروعات الصغيرة 

التقليدية.

د. عزت ضياء الدين
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ومن أهم خصائص الوحدات اإلنتاجية متناهية الصغر ما ييل:

أن تعمل بكفاءة وفاعلية 
خالل  من  عالية؛  ومرونة 
بناء وصقل مهارات وقدرات 
وفريق  املرشوع  صاحب 
العمل إىل مستويات عالية 
والقدرة  االحرتافية،   من 
عىل اختيار جودة الخامات 
املصنعيات  تنفيذ  ودقة 

وجودة التشطيب.

من  تكلفة  بأقل  تعمل  أن 
خالل مدخالت ومستلزمات 
اإلنتاج وتكلفة العاملة، من 
خالل التصميم الجيد وتقليل 

الفاقد وتكرار املنتجات.
أن تتفرد مبيزة مطلقة أو 
نسبية، سواء يف التكلفة 
أو الجودة، ومن خالل إنتاج 
منتجني من عملية واحدة 
من  أعىل  كفاءة  لتحقيق 

الوحدات األكرب حجاًم.

عىل  وقدرتها  قابليتها 
بالجودة  العالية  اإلنتاجية 
املطلوبة؛ من خالل زيادة 

عدد ساعات العمل.

ولتنفيذ تلك الوحدات، خمسة مبادئ أساسية هي:

1234

االعتماد على الذات: وهي اآللية األساسية املراد تنميتها.

تصميم تلك الوحدات اإلنتاجية، بحيث تكون الوحدات األصغر حجًما 
أكثر كفاءة وإنتاجية من األكبر حجًما.

إمكانية زيادة اإلنتاجية للوحدة اإلنتاجية للمنتج األساسي دون 
سقف للطموحات.

التركيز على التنمية اجلماعية، وليس الفردية لعدد من الوحدات لتحقيق 
املشاركة في اإلنتاجية من خالل التجمعات اإلنتاجية لتحقيق الوفرة.

االستفادة من الوقت املتاح في العمل اجلاد وزيادة اإلنتاجية. 

ومن أوضح أمثلة أنشطة الوحدات اإلنتاجية والخدمية 
الصغرية ومتناهية الصغر يف مجال األنشطة الزراعية:

املشاتل والبساتني واخلدمات الزراعية والبيطرية، وحظائر التربية 
الزراعية  املنتجات  ونقل  النقل،  وخدمات  والداجنة،  احليوانية 

والبضائع، وغيرها.

ومن أمثلة أنشطة الخدمات األخرى:
امليني ماركت، والبقالة، ومحالت بيع اخلضروات والفاكهة، وورش 
التفصيل والتطريز، وورش النجارة، واحلدادة، والسباكة، والتركيبات، 
والفنادق الصغيرة واملطاعم، وعيادات األطباء والبيطرين واألسنان، 

1
2

3

4

5

ومكاتب احملاماة واالستشاريني، والصيدليات، ومعامل التحاليل، ووحدات 
التعليم والتدريب، وميني جيم، واملهندس واملدرس واملدرب وغيرها.

وتصمم هذه الوحدات اإلنتاجية وتنفذ وتدار بحيث تكون أكثر كفاءة 
من نظيرتها املنافسة من خالل املرونة، والتكرارية، والنمو السريع في 
معدالت اإلنتاج، وتكلفة وحجم اإلنتاج بالنسبة للتكلفة الكلية، وتكلفة 
وحجم اإلنتاج بالنسبة للمساحة، وحتقيق أقل تكلفة لفرصة العمل، 
واستخدام وقت العمل في الكسب وزيادة اإلنتاج، وهنا يأتي الدور 
احليوي للمؤسسات التنموية واجلهات املعنية، ومقدمي خدمات الدعم 
الفني والتقني واملشورة واإلرشاد من اجلهات واملؤسسات التمويلية.



تحديثات
الخاصة به من خالل عدة تغييرات  lInkedIn حالًيا بتحديث شروط الخدمة  لينكد إن  يقوم موقع 
الرتباط، وسياسة  الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف  المستخدم، وسياسة  اتفاقية  تشمل 

القادم. 8 مايو  الخاصة، والمقرر سريانها بداية من  المجتمعات الحترافية 
lInkedIn -في خطاب رسمي  القانونية في  الشؤون  رئيس  نائب  وأكــدت ســارة هارينجتون؛ 
الجديدة في تسهيل األمر على المستخدم؛  التحديثات  لمستخدميها- أن الموقع يأمل بهذه 

، وتكون اختياراته واضحة للموقع.  lInkedIn بياناته ومحتواه على  التحكم في  تتيح له  حيث 
الجديدة في: التغييرات  وتمثل بعض 

إضافة مزيد من اإلجراءات لتسهيل فهم بيانات املستخدم احملفوظة على املوقع، وكيف ميكنه تعديلها، 
وكيف ميكنك تقدمي طلب لوقف استخدامها.

منح املستخدم مزيًدا من التحكم في اإلعالنات التي يراها على املوقع، ومزيًدا من الشفافية بشأن 
البيانات التي تتم مشاركتها مع املعلنني.

تعمل سياسات املجتمعات االحترافية احملدثة على أن تبقي LinkedIn مكاًنا يتواصل فيه األعضاء 
باحترافية. 

تشجع هذه السياسات على املناقشات املستمرة التي تساعدة املستخدمني على أن يكونوا أكثر إنتاجية 
وجناًحا، وتقدم توضيًحا وافًيا حول األنشطة غير املسموح بها على LinkedIn، والتي قد تؤدي إلى 

حظر احلساب على LinkedIn ؛ مثل:

وأشارت سارة هارينجتون إلى أن خصوصية املستخدم هي الغرض األساسي من هذه التحديثات؛ إذ 
يلتزم LinkedIn بأعلى معايير خصوصية البيانات الواردة في قانون حماية البيانات اجلديد في أوروبا، 
واملعروف باسم تشريع حماية البيانات العامة )GDPR(، واملقرر دخوله حيز التنفيذ في مايو املقبل؛ 

إذ يستفيد أعضاء LinkedIn في أحناء العالم من هذه التغييرات. 

وأوضحت سارة أن املستخدم البد أن يوافق على بنود اخلدمة اجلديدة، وإال ميكنه إغالق حسابه بداًل 
من إلغاء االشتراك في اخلدمات اجلديدة.

التحرش املضايقة
اللفظي

خطاب 
الكراهية

تلقي أموال 
دون اإلعالن 

عنها

تلقي أموال مقابل الرتويج أو املصادقة عىل منتج أو خدمة يتعني عىل املستخدم اإلعالن 
عنها بوضوح مقابل تقييم أو الرتويج للمنتج أو الخدمة.

خصوصية املستخدم:

1

2

3

4

أسلوب حياةمسؤولية اجتماعيةتكنولوجيا
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بسبب تردي األوضاع في معظم الدول النامية 
التي طبقت ترسانة النظريات والسياسات 
الرأمسالية واالشتراكية، وحتى  التنموية 
االنفتاح االقتصادي الكامل، ووصلت إلى 
باب مسدود، يعتقد الكثيرون- وأنا منهم- أن 
علم االقتصاد التقليدي يواجه مأزق كبير مع 
قضية التنمية، فتجدهم ينادون بحوكمة الفكر 
االقتصادي احلالي، وإجراء حتليل عميق، 
وتنقيته مما يحتويه من نظريات أصبحت 
عالة عليه ومقيدة لتحركه حنو التوافق مع 
األوضاع املالية واالجتماعية والتكنولوجية 

والبيئة املعاصرة.

واليكاد مير يوم، إال ونكتشف فيه نقاط اختالل 
هذا الفكر، وأسباًبا جديدة لعدم فاعليته، بل 
وعدم قدرته على إخراج الدول املتخلفة من 
تراجعها االقتصادي واالجتماعي، فيرجع 
البعض الفشل الذريع - الذي حلق مبختلف 
مناذج التنمية التي ُجربت في سائر بلدان 
العالم الثالث بشكل أساسي - إلى إهمال 

متعمد للتحقق من نظريات التنمية املتبعة.

وفي هذا اإلطار، أذكر قول روبورت مكمنار؛ 
رئيس البنك الدولي في خطابه الشهير عام 
1973: "على الرغم من مرور عقد من الزمان 

على زيادة غير مسبوقة في الناجت القومي 
للبلدان النامية، فإن أفقر شرائح سكانها 

التنمية املفقودة..واالقتصاد الجديد
لم يحصلوا على فائدة تذكر، فيعيش حنو 
40 % من مجموع  800 مليون شخص - 

2 مليار - على دخل يقدر بنحو 30 سنًتا في 
اليوم في ظروف تشهد سوء تغذية وأمية؛ 

أي يعانون الفقر باملعنى املطلق".

وسواء كان اخلبراء يعملون لدى البنك الدولي 
أو صندوق النقد أو كانوا خبراء محليني، فقد 
ركز معظمهم على جوهر التنمية من جانبها 
الذي أمسيه "االستهالكي"، بالتركيز على 
معدالت النمو وأسعار العمالت واالستثمار 
األجنبي، كما اهتم بعضهم باجلانب  السياسي 
التعبير  وحرية  الدميقراطية،  ترسيخ  من 

والرأي، والتعددية في هذه املجتمعات.

لكنَّ اجلزء األهم من التنمية؛ وهو اإلنسان 
و"النظم اإلنتاجية" التي ميارس من خاللها 
التنمية، لم يكن يلقى رواًجا كبيًرا من هؤالء؛ 
وبالتالي وصلنا ملعدالت "تنمية اقتصادية" 
مرتفعة في الوقت الذي انهار فيه العائد منها 
ر  على املواطن وندرة مشاركته فيها، وأذكِّ
القارئ بتقرير البنك الدولي الصادر عام 
2009، والذي اعتبر تونس ومصر منوذًجا 

في جناح التنمية، فأتساءل: ملاذا إًذا حدثت 
االحتجاجات االجتماعية، وقامت ثورات في 
البلدين، إذا كانتا قد حققتا أعلى معدالت للنمو 

االقتصادي؟!.

وتأتي اإلجابة عن هذا السؤال في مكان آخر 
غير ساحة السياسة ومعدالت النمو - وليست 
أيًضا في قضايا تفعيل منظمات املجتمع 
املدني التي استهلكت وقتنا - وهي ساحة 

متكني الفرد وإطالق قدراته وإبداعاته.

نعم، لقد استطاعت مجتمعات مثل املجتمعات 
اآلسيوية أن تنهض اقتصادًيا - وبشكل غير 
مسبوق - بل وشكل بعضها منوًرا اقتصادية 
ُضرب بها املثل في التنمية السريعة، لكنها 
سرعان ما انهارت حتت ضربات لوحات 
املفاتيح وشاشات احلواسيب التي تتحكم 
العمالت،  وأسعار  املالية  التحويالت  في 
وكأن هذه التنمية "تطايرت"؛ فلم تكن سوى 
تكون عن  ما  أبعد  استهالكية  مضاربات 

االقتصاد احلقيقي!.

لقد انفتح علم االقتصاد أخيًرا على معارف 
والعلوم  البيئية،  األخالق  كعلوم  أخرى؛ 
التطبيقات  به  وامتزجت  االجتماعية 
التكنولوجيا اجلديدة؛ لتصنع اقتصاًدا جديًدا، 
يضع الناس العاديون نظرياته، فكان الكندي 
"كاريت كاب" هو صاحب فكرة خدمة التوصيل 
حسب الطلب عبر تطبيقات الهاتف املتحرك 
"أوبر"، والتي أطلقها في أوائل عام 2009، ثم 
سرعان ما حتولت الفكرة إلى ظاهرة ووسيلة 

انتقال تستخدم في 640 مدينة في العالم.

رواد  من  األول  اجليل  كاب  كاريت  ميثل 
 -)Shared Economy( االقتصاد التشاركي
أحد أنواع االقتصاد اجلديد - الذي لم نعد 
إليه  وانضم  دونه،  من  أن حنيا  نستطيع 
االقتصاد الدائري، واالقتصاد االجتماعي، 
األعمال  وريادة  األخضر،  واالقتصاد 
اإلبداعية، وكلها اقتصاديات يعمل فيها الناس 
ويكسبون أرزاقهم، ويحققون أحالمهم من 
خالل وضع حلول ملشاكلهم ومشاكل البيئة 
التي يعيشون فيها، ويخلقون دوائر متسعة من 
التنمية التي تتم بعيًدا عن الرؤى االقتصادية 
وخطط صندوق النقد وسعر صرف العمالت.
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إن تنمية األعمال وتطويرها ودمجها بالعمل 
التجاري، بتقنيات التغيير املستمرة، والسعي 
الدائم وراء التطوير،  من أهم أسباب احلفاظ 
على العمل؛ وهو ما يؤثر حتًما على استمرارية 
رواد األعمال عبر توفير فرص عمل في جميع 
القطاعات، وفي جميع مراحل منو املشاريع، 
مع حتقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات احمللية 
عالية اجلودة، يليها االنتقال إلى التصدير؛ 
تشهده  الذي  التقدم  يعكس  الذي  األمر 

السعودية.

من هذا املنطلق، نرى جملة مستجدات، 
تبدأ من البذور وتنتهي بجمع احملصول. 
والسؤال: كيف ميكن لرواد األعمال البقاء 
مستمرين؟، واإلجابة: باالندماج في السوق، 
السوق  ودخول  األزمات،  من  والتخلص 
بأفكار ومشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة 
االقتصاد والنمو وحتقق االستدامة، مع البعد 
عن الوظائف احلكومية أو اخلاصة، واالجتاه 
إلى العمل احلر، للمساهمة في تنويع الركائز 
االقتصادية، وتوفير فرص عمل في مشاريع 

جديدة مبتكرة.

وقد سعت رائدات األعمال إلى تكوين  مجتمع 
منهن؛ لدعم وحتفيز وإنشاء مشاريع جتارية 
ناجحة، وتزويد السيدات باملهارات الرئيسة 
لتأسيس وتطوير املشاريع، وزيادة عدد 

املشاريع النسائية، وزيادة من فرص التعاون 
مع مختلفة اجلهات؛ لتقوية املشاريع الريادية 
للمرأة، وزيادة عدد مشاريعهن الناجحة، 
وتسهيل نقل املهارات بينهن، وفتح مجاالت 
التعاون بني سيدات األعمال محلًيا وعاملًيا، 
مع عرض الفرص املتاحة لهن للمشاركة 
في االقتصاد، وربط مشاريعهن مع جهات 

عاملية، بهدف نقل املعرفة.

ومن املهم في هذا اإلطار، صقل املهارات 
بتخطي  االستدامة  وحتقيق  االحترافية، 
املعوقات التي تؤثر على استمرارية األعمال 
وزيادة عدد الشركات لتوفير وظائف تسهم 

في  رفع إجمالي الناجت احمللي. 

وللرياديني فرص متنوعة من حيث التطوير، 
السيما التطوير الذاتي، فكل ما ميكن أن 
نسبة  يرفع من  الذات،  تطوير  في  يسهم 
العمل التجاري، ملا للسمات الشخصية من 
تأثير على سير العمل، والتعامل مع اآلخرين 
األداء  والتخلص من املشكالت، وحتقيق 
الفعال ذي التنمية احلقيقية، ومع مرور الوقت، 
تتبلور صور حديثة ذات أمناط متعددة، ضمن 
إطار يسهم في حتقيق »التنمية املستدامة«. 

وضمن مفهوم تنمية األعمال، تأتي عملية 
تطوير األعمال، والتي تشمل تقنيات متعددة، 

رواد أعامل يتسابقون!
صممت من أجل تنمية املشاريع التجارية؛ 
كتقييم الفرص التسويقية واألسواق احملتملة 
واملستهدفة، وجمع املعلومات عن الزبائن 
واملنافسني، ودراسات اجلدوى االقتصادية 

التي يعدها اخلبراء.

 ويرتكز تطوير األعمال على تقييم العمل 
وحتقيق أقصى ما ميكن حتقيقه من خالل 
وإدارة  واملبيعات  التسويق  توظيف 
املعلومات، إضافة إلى اجلودة، ويوصي 
اخلبراء باستراتيجية مفصلة لنمو األعمال 
تشتمل على مهارات مالية وقانونية وإعالنية، 
مع ضرورة اإلبداع في مواجهة املعوقات 
اجلديدة وغير املتوقعة؛ ما يساعد على النمو 

املستدام.

نقاط  ثالث  إلى  األعمال  تطوير  ويهدف 
أساسية هي: التطوير االستراتيجي، وحتسني 
اإلجراءات وزيادة املبيعات، وتقليل الوقت 
والتكلفة؛ إذ تشير األبحاث والدراسات التي 
أجريت في هذا املجال إلى أن تطوير األعمال 
في عصرنا احلالي يعني التطوير التقني؛ مثل 
أساليب التواصل، وخدمة العمالء، وتسهيل 
اإلجراءات؛ وهو ما يتطلب كوادر بشرية 
مؤهلة لتحسني سير العمل في املنشآت 

لتحقيق الهدف املنشود. 

وكثيًرا ما ترتبط الغاية لدى رواد األعمال 
املهارات  فاكتساب  الذاتية،  باملهارات 
الشخصية يحقق الهدف الشخصي القادر 
مع  والتعامل  العمل،  أزمات  جتاوز  على 
املستجدات، دون فقدان شيء يؤثر على 

سير العمل.

وقد حقق كثير من رواد األعمال طموحاتهم 
عبر تنويع الفكر التجاري، والذي ينم عن 
حتديث مستمر لنشاط املنشأة؛ من خالل 
طرح أفكار تتناسب واحتياجات سوق العمل، 
مع تطبيقه باحتراف وليس بشكل جتاري؛ 
ليكون لدينا نقطة انطالق حتفزنا بصورة 
مستمرة، وهو ما ال يأتي إال من خالل األداء 
الفاعل ذي الناجت املرتبط باجلودة والكفاءة.
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عضو هيئة تسوية الخالفات العمالية بمنطقة الرياض ومدرب تطويرمحمد بن عبدالهادي الجهني

 للمرأة مكانتها اخلاصة بصفتها النصف 
اآلخر من املجتمع، وشريكة الرجل في احلياة 
وفي عمارة األرض، وهو ما أكدته جميع 
الديانات السماوية وفي مقدمتها اإلسالم.

نهضة  في  هاًما  دوًرا  املرأة  لعبت  وقد 
املجتمعات على مر العصور، خاصًة وأنَّ 
بل  ونساًء،  رجااًل  للجميع؛  حق  العمل 
أحياًنا ما يكون ضرورة للمرأة وليس ترًفا 
كأن تفقد األسرة عائلها، أو عندما يكون 
املجتمع بحاجة خلدمات املرأة ذاتها، كأن 

تكون طبيبة نساء.

طاقاتها  من  استفادة  املرأة،  عمل  وفي 
العامة،  املصلحة  يحقق  مبا  وقدراتها، 
العمل من عائد مادي  فضاًل عما يحققه 
لها، يساعدها على االستقالل املادي عن 
اآلخرين، بل وميكنها من مساعدة من هو 

بحاجة إلى ذلك .

لذلك، أولت كثيٌر من األنظمة، عمل املرأة 
زها عن الرجل، كنظام  اهتماًما خاًصا، ميَّ
العمل السعودي الذي خصص الباب التاسع 
كاماًل بعنوان: "تشغيل النساء"، نصَّ فيه 

املرأة.. وحقوقها العاملية

على حق املرأة في العمل في كل املجاالت 
التي تتفق مع طبيعتها، وفي الوقت ذاته منع 
تكليف املرأة باألعمال اخلطرة أو الصناعات 

الضارة  حفاًظا على سالمتها .

كذلك، نص قانون العمل السعودي على منع 
تشغيل النساء أثناء فترة الليل اثنتي عشرة 
ساعة متتالية، إال في احلاالت التي يصدر 
بها قرار من الوزير، والتي تشمل كون العمل 
صحًيا أو خيرًيا أو تعليمًيا أو تأديبًيا، وما إذا 
كانت املنشأة ال تستخدم سوى أفراد األسرة، 
وحالة القوة القاهرة وحالة الطواريء، وإذا 
كان العمل الليلي ضرورًيا للمحافظة على 

املواد من التلف السريع.

كذلك يحق للمرأة العاملة، احلصول على 
إجازة احلمل والوالدة ملدة عشرة أسابيع، 
على أن يدفع لها صاحب العمل- أثناء إجازة 
الوضع- ما يعادل نصف راتبها إذا كانت 
خدمتها سنة فأكثر، كما تستحق األجرة كاملة 
إذا بلغت خدمتها ثالث سنوات فأكثر يوم بدء 
اإلجازة، على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير 

الرعاية الطبية لها أثناء احلمل والوالدة.

ويحق للمرأة العاملة عند عودتها ملزاولة 
عملها بعد الوضع، أن تأخذ- بقصد إرضاع 
مولودها- فترة أو فترات لالستراحة ال تزيد 
في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد .

وال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو 
إنذارها بالفصل أثناء متتعها بإجازة الوضع، 
كما ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة 
أثناء مرضها الناجت عن احلمل أو الوضع، 
على أال تتجاوز مدة غيابها 180يوًما؛ أي 

ستة شهور .

ويلتزم صاحب العمل في جميع األماكن التي 
يعمل فيها نساء وفي جميع املهن أن يوفر 
لهن مقاعد، تأميًنا الستراحتهن، وإذا بلغ 
عدد العامالت خمسني فأكثر، فعلى صاحب 
العمل تهيئة مكان مناسب يتوفر فيه العدد 
الكافي من املربيات لرعاية أطفال العامالت 
ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات، إذا بلغ 

عدد األطفال عشرة فأكثر.

ويحق للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي 
يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة 
بإنشاء دار للحضانة بنفسه أو باملشاركة 
مع أصحاب عمل آخرين في املدينة نفسها، 
أو يتعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال 
ست  عن  أعمارهم  تقل  الذين  العامالت 
سنوات، وذلك أثناء فترة العمل، وفي هذه 
احلالة، يحدد الوزير الشروط، واألوضاع التي 
تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف 
التي تفرض على العامالت املستفيدات من 

هذه اخلدمة.

وتوافًقا مع ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية، 
فقد أجاز النظام للمرأة العاملة التي يتوفى 
زوجها، احلق في إجازة ملدة أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ وهي فترة عدة املتوفى زوجها.
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المشرف العام على مركز اإلبداع وريادة األعمال بجامعة جدةد. هاشم بن عبدالله النمر زوايا نظر

عندما سافر الشاب املسلم الهندي؛ صابر باتيا 
إلى أميريكا عام 1988 م، كان حلمه أن يكون 
ثرًيا، فعمل كمهندس كمبيوتر بشركة عاملية، 

لكنه كان شغوًفا بالبدء مبشروعه الريادي.

ابتكر صابر خدمة تسهل التواصل اإللكتروني 
بني أفراد املؤسسة الواحدة؛ عبر دائرة مغلقة، 
ثم طورها؛ لتشمل برنامًجا يوفر لكل فرد بريده 
اخلاص، لكن كان ينقصه رأس املال اجلريء.

فشل صابر في احلصول على دعم مادي؛ عبر 
سبع عشرة محاولة؛ حتى عثر على من يثق 
مبشروعه من خالل Seed Fund ؛ ليطلق - في 
.»Hotmail« عام 1996م- البريد اإللكتروني

400 مليون دوالر

وعندما شعر بيل جيتس؛ رئيس مايكروسوفت- 
Hotmail، قرر  حينها- باخلطر من انتشار 
شراءه، وضمه إلى ويندوز؛ فعرض على صابر 
50 مليون دوالر لشراء مشروعه، لكن صابر 

طالب بـ 500 مليون دوالر، ثم بعد مفاوضات 
وصل إلى 400 مليون دوالر، مع احتفاظه 

بوظيفة خبير في مايكروسوفت. 

احلكمة من هذه القصة، إبراز دور املؤسسات 
التمويلية جتاه املشاريع الريادية، فلو فشل 
صابر في جذب املمول اجلريء ملشروعه؛ 

فلرمبا ما ظهر Hotmail  للوجود. 

عوائق جهات التمويل
هناك عدم ثقة واضحة من املؤسسات املمولة 
للمشاريع الصغيرة، والتي تفضل عادًة أن يكون 
املشروع قد جتاوز عاًما من عمره التشغيلي؛ 
لكي يحصل على الدعم املطلوب، مع اشتراط 
وجود كفيل، ودراسة جدوى مفصلة وقوائم 
مالية تثبت جناحه، وغيرها من شروط معرقلة. 

للمشاريع  املستثمرين  بعض  ينظر  كذلك 
الريادية كمشاريع عالية املخاطر، بالرغم من 

أن عائد االستثمار في املشاريع عالية اخلطر 
تكون عالية جًدا.

نظام إيكولوجي
لذلك، أعتقد أنه من الضروري- حلل مشكلة 
نظام  إيجاد  الناشئة-  املشاريع  متويل 
إيكولوجي شامل، يجمع كل ما يحتاجه رائد 
األعمال للبدء في مشروعه التجاري وتوفير 
املعلومة التي يحتاج إليها، مع خلق تعاون بني 
الشركات الصغيرة حلل العقبات التي تواجهها. 

وتشهد اململكة حراًكا كبيًرا؛ لتعزيز ونشر ثقافة 
اإلبداع وريادة األعمال وفق رؤية 2030، خاصة 
وأنَّ نصف السعوديني تقل أعمارهم عن 25 
عاًما، وهي ميزة يجب أن حنسن استثمارها 
من خالل التوجيه األمثل لطاقات الشباب حنو 

ريادة األعمال. 

وقد باتت اجلامعات السعودية تتكامل فيما بينها 
لتخريج جيل من رواد األعمال؛ فأصبح أغلب 
طالب اجلامعة يتنافسون على احلصول على 
مقعد في مسرعة أعمال اجلامعات؛ ليتخرجوا 

وبأيديهم مشروعاتهم، بعيًدا عن الوظيفة.

هناك آمال كبيرة جًدا على جامعاتنا؛ لتتولى 
زمام القيادة، وتكون سباقة إلى خلق فرص 
معنوًيا  الطلبة  مبساعدة  للشباب؛  حقيقية 
ومادًيا بتوفير رأس املال اجلريء، واعتباره 
جزًءا من استثمارات اجلامعة املستقبلية؛ حيث 
متتلك اجلامعات املقومات األساسية إلطالق 
برامج االحتضان عبر منظومتها، إضافة إلى 
التوجهات واملمارسات احلديثة التي تتمحور 

حول بيئة تعليمية محفزة. 

عاملية  جامعة   300 من  أكثر  قامت  وقد 
بتحصيل حنو 20 مليار دوالر خالل السنوات 
اخلمس املاضية كمبيعات للشركات الناشئة 
واحملتضنة داخلها، وفرت من خاللها آالف 

الوظائف. 

إنَّ جامعاتنا يقع على عاتقها تنظيم سوق ريادة 
األعمال، شريطة مراجعة األنظمة واللوائح، 
وإزالة العوائق، وتسهيل احلصول على التمويل، 
ومساعدة رواد األعمال على تسويق منتجاتهم، 
واألهم من ذلك زرع الثقة داخل املستثمرين 
واملاحنني بأن أبناء الوطن قادرون بقوة على 

تدشني مشاريع ناجحة. 

الجامعات السعودية.. ورأس املال الجريء



»إذا ُسئلت عن خطتي 
للعام الجديد؛ فهي 

اكتشاف من أنا«..

»أكرث الناس تحقيًقا للنجاح، هم 
مْن يُدركون أن الفشل أمٌر ال 

مفرَّ منه«..

»تسري األمور بالشكل األمثل 
مع من يحققون االستفادة 

املُثىل من كل شئ«..

سرييل كوزاك

جون وودن

إرنست هيمينجواي

كوكو شانيل

»الشجاعة نعمة ُوهبْت لنا؛ 
للتخلص من الضغوط«..
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