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نلتقــي رانيــا الفــردان؛ المصــورة وســيدة 
األعمــال وصاحبــة مؤسســة "قولد ســتار" 
الســعودية  الكــوادر  وإرشــاد  لتعليــم 
نحــو تنفيــذ أعمالهــم بصــورة احترافيــة 

ــة. ــوق الدولي ــس الس تناف

موضوع الغالف

رواد أعمال

هن واألعمال

ألبــرز  الزمنــي  الجــدول  نســتعرض 
والمؤتمــرات  والمعــارض  الفعاليــات 
إقامتهــا علــى مــدار شــهر  المزمــع 

المملكــة. فــي  يونيــو 

معارض ومؤتمرات

26

13

30

لكــرة  العالــم  كأس  بطولــة  تتضمــن 
القــدم العديــد من الفرص االســتثمارية 
منهــا  يســتفيد  التــي  واالقتصاديــة 
الناشــئة  والشــركات  األعمــال  رواد 
فــي الــدول المنظمــة للبطولــة. حــول 
المنظــور االقتصــادي لــكأس العالــم 

يــدور موضــوع الغــاف.

إلدارة  شــركة  أول  تأســيس  كان 
ضمــن  حلقــة  الصحيــة،  المنتجعــات 
المشــرفة  النجاحــات  مــن  سلســلة 
رائــد  راشــد؛  آل  ظافــر  مســيرة  فــي 
يــروي  الــذي  العصامــي،  األعمــال 
مشــوار نجاحــه وكيفيــة إدارة وتطويــر 

مجتمعــة. مشــاريعه 

22

تركــي  بنــت  الجوهــرة  تكتــب 
العطيشــان حــول إيجابيــات خطــوات 
االنفتــاح التــي شــهدتها المملكــة، 
روح  تعزيــز  أســاس  ُتعــد  والتــي 
المبــادرة لــدى األفــراد، بمــا يحقــق 
اقتصادهــا. وتنميــة  األمــم  تطــور 

المســتقبلية  المخاطــر  كيــف تتفــادى 
طريقــة  ومــا  شــركتك؟،  ُتهــدد  التــي 
كســب المــال فــور تخرجــك مــن الكليــة؟ 
الجيــد  المصمــم  اختيــار  معاييــر  ومــا 

اإللكترونــي؟ موقعــك  لتدشــين 

أول الكالم

com9.مشاركات

8
المبــارك،  رمضــان  شــهر  دخــول  مــع 
الخيــر  أعمــال  علــى  الضــوء  ُنســلط 
ــى  ــي تتول ــانية الت ــادرات اإلنس والمب
فــي  الخيريــة  الجمعيــات  تنفيذهــا 

المملكــة. أنحــاء  مختلــف 

افِتتحــت شــركة وادي مكــة لتســريع 
األعمــال، حاضنــة "نمــو"؛ الســتقطاب 

20 شــركة ناشــئة،
الخطــوط  أطلقــت  آخــر  جانــب  مــن 
آب"  الـ"واتــس  خدمــة  الســعودية 
المجانيــة للمســافرين، كمــا دشــنت 
بنقــل  الخاصــة  "األخضــر"  طائــرة 
مونديــال  إلــى  الســعوي  المنتخــب 
روســيا 2018. وأخيــًرا، تعتــزم مؤسســة 
-قريًبــا-  الســعودي  العربــي  النقــد 
يختــص  إلكترونــي  برنامــج  تدشــين 

التجــاري. التســتر  بمكافحــة 

ملف العدد

10متابعات

14
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ــول  ــن ح ــن الفناني ــة م ــتعرض آراء نخب نس
الفنيــة  األعمــال  تســويق  معوقــات 

عليهــا. التغلــب  وســبل 

موقــع  علــى  تغريــدات   10 أبــرز 
التواصــل االجتماعــي "تويتــر"، علــى 

الشــهر. مــدار 

ميــزة  "غــازي"  تطبيــق  لــك  ُيقــدم 
طلــب اســطوانات الغــاز إلكترونًيــا، مــع 
ــد شــرائها أو  ــي تري ــد المنتجــات الت تحدي

اســتبدالها.

لـــ  االقتصاديــة  الجــدوى  نتنــاول 
"مونديــال روســيا" الــذي تتوجــه إليــه 
أنظــار العالــم بدايــة مــن الرابــع عشــر مــن 
الشــهر الجــاري وحتــى منتصــف يوليــو 

المقبــل.

يضم هذا الباب:
فــي  الفرنشــايز  أخبــار  أحــدث 

. لمملكــة ا
أنــواع   بيــن  للمفاضلــة  نصائــح 

المختلفــة. المشــاريع 
الكبريــش؛   فيصــل  مــع  حــوار 
"البرجــر"  مطاعــم  أحــد  مؤســس 
للفرنشــايز. مانًحــا  صــار  والــذي 

إجابــات لمفاهيــم قانونيــة فــي 
مجــال الفرنشــايز.

معــرض  مــن  مصــورة  لقطــات 
بالظهــران. التجــاري  االمتيــاز 

تقريــر مفصــل حــول شــركة "تاكــو 
بيــل كــورب".

تواصل اجتماعي

فنون

أشهر 10 تغريدات

تطبيقات

رياضة

ملحق الفرنشايز

تخطيط

استراتيجيات

بيئة

مهارات

تمويل

دراسة جدوى
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موظفيــك 33 تفاعــل  مــن  تزيــد  كيــف 
فــي العمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى 

مؤسســتك؟ اســتدامة 

لزيــادة  الحكومــة  جهــود  حققــت 
ــدة،  ــج جي ــة نتائ ــر النفطي ــرادات غي اإلي
ــان ميزانيــة الربــع األول  لعــام  إليــك بي

.2018

إلــى مــاذا خلــص المتخصصــون فــي 
ــة  ــة الدولي ــي الورش ــة ف ــؤون البيئ ش
لمكافحــة التصحــر التــي نظمــت فــي 

ــاض مؤخــًرا؟ الري

"التســويق  مفهــوم  علــى  تعــرف 
الفيروســي" للمشــاريع، ومعاييــر اختيــار 

التقنيــة. الشــركات  الموظفيــن فــي 

باســتمرار  يتســاءلون  ممــن  كنــت  إذا 
عــن كيفيــة كســب المــال بأســرع وقــت 

ممكــن، إليــك اإلجابــة.

ــل  ــروع مح ــدوى لمش ــة ج ــرض دراس نع
بيــع حيوانــات أليفــة يــدر ربًحــا ســنوًيا 

ــال. ــف ري ــى 92 أل ــل إل يص

إليــك قصــة أليســون آمــز؛ رائــدة األعمــال 
التــي اكتشــفت موهبتهــا فــي تقديم 
ــم  ــي ل ــا وه ــذة لعائلته ــات اللذي الوجب

تتجــاوز الخامســة مــن عمرهــا.

المســؤولية  مــن  تجعــل  كيــف 
االجتماعيــة وســيلة للمتعــة وخدمة 

ومصالحــك؟ أهدافــك 

مــن  أعمــال  كرائــد  تســتفيد  كيــف 
عبــر  المنشــورات  جدولــة  خاصيــة 

101"؟ "انســتجرام 
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إيجابيات خطوات االنفتاح الثقايف

الجوهرة بنت تريك العطيشان

تسارعت خطوات االنفتاح الثقافي في اململكة علي العالم لتشمل مجاالت متعددة،  وهي خطوات تصب في مجملها 
وتفصيلها في اجتاه دعم احلراك االجتماعي والثقافي في اململكة على الرغم من التحفظات الكثيرة التي أظهرها البعض 
علنًا، واحتفظ البعض األخر بتحفظاته لكن الغالبية العظمي رأت في تلك اخلطوات حدثًا مهما ينقل اململكة من حالة السكون 
واالنغالق املفرط إلى حالة احلركة احملسوبة بدقة، فهي بالضرورة خطوات لن متس املبادئ والقيم والعادات والتقاليد 
في املجتمع السعودي ألن كل تلك الثوابت محمية بالتوارث والقناعة ،وحتكمها قوانني تراكمت عبر أجيال وانتقلت من 
جيل إلي أخر دون أن تطالها يد التغيير أو تؤثر عليها عوامل خارجية؛  ألنها تستمد قيمها من مبادئ الفكر اإلسالمي.  

إن خطوات االنفتاح التي شهدتها اململكة ميكن أن متثل مدخال لتعزيز روح املبادرة لدى املشاريع واألفراد في املجتمع 
خاصة في املنظمات الريادية لكونها السبب الرئيس وراء تطور األمم وتنمية اقتصادها، فالتحدي احلقيقي للمنظمات 
الريادية يكمن في كيفية جعل احلراك الثقافي املتاح واملتوفر جزءًا ال يتجزأ من عملية التنمية االقتصادية املستدامة 
للمجتمع بتعزيز روح املبادرة عبر توظيف اإلطار الفكري الذي توفره صاالت العرض واملسارح والدراما من خالل عرض 
لألدبيات املعاصرة وحتويلها إلى أفكار وأفعال تتحول إلي ممارسة للسلوكيات الريادية مبرور الوقت،  فالدراما والرموز 
والشخصيات، والنتيجة كاالنتصار على التحديات يجب أن يجري توظيفها باجتاهني هما اسر اخليال اخلاص بالفرد، 
وجعله يشعر بأهمية ُمتضمنات الرسالة املعروضة في اجناز أعماله فبعض الرسائل املنتقاة ميكن أن تكّون بيئة عقلية 
تفاعلية تتصل بالعواطف اخلاصة بالفرد ويدرج معناها في ذاكرته، مما يسمح له بتوليد اخلبرة والرؤى من خالل قراءة 

للقيم والقواعد واملعتقدات املشتركة وتوظيفها في دعم أعماله.

فاحلراك الثقافي الذي ساد اململكة مؤخرًا ميكن أن يكون منابر ثقافية جديدة وهيكل يستخدم للتعبير عن التجربة اإلنسانية 
،يفسر األحداث أو اخلبرات املاضية واملتوقعة التي تنطوي على معرفة وجتارب أكثر من شخص وتنطوي على توفير 

نوع من التفاعل بني األفراد إلنتاج املعنى الذي ميكن تطبيقه على جتارب املستقبل. 

لقد جاء توقيت انطالق خطوات احلراك الثقافي بعد ترسيخ مبادئ وأهداف رؤية اململكة 2030م فالقوة العملية للحراك ال 
تكمن فقط في متثيل املعرفة الشخصية وإمنا في تقدمي أفكار ومعارف جديدة، تساعدنا على فهم عمل املنظمات. وحنتاج 
في املرحلة إلي اختيار رسائل ذات محتوي ومضمون يساعد األفراد على االستفادة الكاملة من التجارب اإلنسانية 
االيجابية التي تتناسب مع مجتمعنا وحتويل هذا احلراك من مجرد أداة ترفيه وتسلية إلى أداة إستراتيجية وطريقة مثلى 
لالستحواذ على اخلبرة واملعرفة الشخصية وخزنها ومشاركتها وتطبيقها في قوالب وأساليب متثل تطلعات العمل واإلنتاج. 

إن هدفنا األول واألخير لالستفادة من هذا احلراك يجب أن يكون توليد حالة مرتفعة املستوى جتمع األفراد جسديًا ونفسيًا 
،من خالل تنمية املعنى املشترك بينهم في إطار توليد املعرفة واألفكار اجلديدة، واختاذ اإلجراءات التي من شانها احلد 

من املخاطر التي يواجهها املجتمع إن لم حنسن إدارة احملتوي املعروض واقتناص الفرص.



com.مشاركات

9 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com

yOu cAn ViSiT Our wEBSiTE www.rOwADAlAAMAl.cOM

،بالرشاكِة مع أحد أصدقايئ،  دشنُت مرشوعي الصغري منذ فرتة وجيزة 
فام املخاطر املستقبلية التي قد تهدد استقراره، وكيف ميكن تجنبها؟

من أهم املخاطر التي تواجه املشاريع الناشئة: 

1. رغبة الشريك في تصفية املشروع: قد يرجع ذلك ألي سبب مثل: االختالف، أو املوت، 
أو املرض؛ لذلك على الشركاء االتفاق منذ البداية على جميع حاالت التخارج وتوثيقها.

2. تعثر سداد االلتزامات املالية: في حال تراجع األرباح، عليك بتوفير البدائل التمويلية؛ 
لتتجنب التعرض لتلك األزمة.

3. تراجع التسويق: قد تبدأ مشروعك اجلديد بحمالت تسويقية قوية، إال إن االفتقار لإلبداع 
واالبتكار والتنوع – مبرور الوقت- سينعكس سلًبا على مشروعك.

تخرجت مؤخرًا من الكلية التقنية بالرياض، وأرغب يف بدء مرشوع يجلب 
يل املال يف وقت قيايس؛ فكيف يتأىت ذلك؟

ليس من اخلطأ أن تفكر في كسب املال، بينما تتمثل املشكلة الكبرى في الضغط على 
النفس جللب مبلغ معني في وقت محدد؛ ألن املال يجب أن يأتي كنتيجة ثانوية ومكافأة 

عن تقدمي قيمة مضافة في حياة اآلخرين.

وعندما يكون تفكيرك منصًبا على افتقارك للمال؛ سيكون من الصعب جًدا تقدمي شئ 
ذو قيمة لعمالئك.

لذلك، ننصحك بأن تنشغل - في املقام األول- بتنمية مهاراتك، وتلقي الدورات التدريبية، 
فضاًل عن تكثيف القراءة واإلطالع، والبحث عن فكرة مشروع رائدة ومبتكرة؛ فتلك أولى 

خطوات كسب املال.

ما معايري اختيار املصمم الجيد إلنشاء موقع إلكرتوين مميز لرشكتي 
الناشئة؟

قبل اختيار مصمم ملوقعك اإللكتروني، اتبع اخلطوات اآلتية:

1. التزم بحدود امليزانية احملددة. 

2. قارن بني السعر وموهبة املصمم وخبرته الفنية وشخصيته، واطلع على األعمال السابقة له.

3. استِشر من خاضوا نفس التجربة؛ لترشيح املصمم األفضل لك.

4. ساهم في تأسيس موقعك، وال تترك األمر كلًيا للمصمم، وطالبه بتعزيز نقاط القوة، 
ومعاجلة مواطن الضعف.

facebook.com/RowadalaamalkSa

inStagRam.com/Rowadalaamal

twitteR.com/Rowadalaamal

linkedin.com/company/Rowad-al-aamal

pluS.google.com/+Rowadalaamalmag

Snapchat: Rowadalaamal

info@Rowadalaamal.com
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العربية  اجلوية  اخلطوط  دشنت 
السعودي  واالحتاد  السعودية 
لكرة القدم مبطار امللك عبدالعزيز 
الدولي بجدة؛ الطائرة اخلاصة التي 
سوف تقل املنتخب السعودي إلى 
2018م ،والتي  مونديال روسيا 
مت تزيينها براية التوحيد وصور 
رمزية لنجوم املنتخب السعودي 
محلق  وصقر  املونديال،  في 
في الفضاء مع عبارة تشجيعية 

)صقورنا قدها(.

وشهد مدير عام اخلطوط السعودية 
املهندس/ صاحل بن ناصر اجلاسر، 
ورئيس مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم، الدكتور/ عادل محمد عزت 
ُأقيم بهذه املناسبة  الذي  احلفل 
بجوار الطائرة، وأشاد مدير عام 
اخلطوط السعودية بِاجناز املنتخب 
السعودي املتمثل في التأهل إلى 
مونديال روسيا 2018م، موضحًا 
إن طائرة املنتخب السعودي مت 
جتهيزها مبا يتناسب وأهمية هذا 
احلدث العاملي الكبير لتجوب أرجاء 
العالم رافعة على جنباتها وبفخر 
راية التوحيد وشعار الوطن وصور 

ُمنَتَجي “البيرق” للخدمات املميزة 
االقتصادي،  للطيران  و”أديل” 
وحازت “السعودية” على العديد 
من اجلوائز أبرزها جائزة أفضل 
شركات الطيران حتسنًا في العالم 
خالل 2017م من سكاي تراكس، 
وخالل هذا العام مت إطالق مبادرة 
TOP5 النوعية اجلديدة  التي ستنقل 

إلى مصاف  السعودية  اخلطوط 
أفضل شركات الطيران في العالم.

وأشار اجلاسر إلى أن الرابط بني 
املنتخب الوطني والناقل الوطني هو 
الوطن وامسه، واخلطوط السعودية 
تفخر بكونها الناقل الوطني للمملكة، 
وتفخر أيضا بكونها الناقل الرمسي 
للمنتخب الوطني والكرة السعودية، 
وتفخر بخدمة الرياضة السعودية 
عمومًا عبر نقل منتخبات الوطن 
وفرق األندية السعودية في جميع 

األلعاب.

اخلطوط  إن  اجلاسر:  وقال 
السعودية وعبر امكاناتها الكبيرة، 
ومنظومة شركاتها املتنوعة تقوم 
بأدوار داعمة ولوجستية في تنظيم 
املناسبات والفعاليات الرياضية، 
كان آخرها نقل أكثر من )مائة( 
طن من التجهيزات اخلاصة ببطولة 
WWE العاملية للمصارعة، التي 

اململكة  في  مرة  ألول  أقيمت 
واملنطقة عمومًا بجهود من الهيئة 

العامة للرياضة.

االحتاد  رئيس  تقدم  جهته،  من 
الدكتور/  القدم  لكرة  السعودي 
والتقدير  بالشكر  عزت،  عادل 
خلادم احلرمني الشريفني، ومسو 
به  يحظى  ما  على  العهد  ولي 

رمزية لصقورنا، مشيرًا إلى أن 
-B777( الطائرة من طراز بوينج

300( وهي واحدة من أحدث طائرات 

أسطول “السعودية” الذي يشهد 
حاليًا تنفيذ أكبر برنامج لتحديثه 
وتنميته في تاريخ املؤسسة ضمن 
برنامج التحول الطموح الذي يجري 
السعودية  اخلطوط  في  تنفيذه 
لتحديث  شركاتها،  ومجموعة 
الكفاءة  ورفع  األسطول  وزيادة 
التشغيلية، وتطوير األداء واخلدمات 
واملنتجات مبا يتسق مع برامج 
التنمية الشاملة ويواكب مشاريع 
العهد  هذا  في  امللهمة  التطوير 
الزاهر خلادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ومسو 
ولي عهده األمني صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز.

من  أقل  وفي  أنه  اجلاسر  وأكد 
من  الكثير  حتققت  أعوام  ثالثة 
اسطول  دعم   ومت  النجاحات، 
الشركة ب)سبعني( طائرة جديدة 
مصانع  أنتجته  ما  أفضل  من 
تقدمي  العالم، ومت  الطائرات في 

املنتخب الوطني من دعم سخي 
وغير مسبوق، كما مّثن الدور الذي 
يقوم به رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة األستاذ/ تركي 
بن عبداحملسن آل الشيخ، على ما 
يوليه للرياضة من دعم واهتمام 

كبيرين.

مؤكدًا أن الشراكة االستراتيجية 
التي بنيت على أسس متينة بني 
القدم  لكرة  السعودي  االحتاد 
أثبتت جناحها  الوطني،  والناقل 
في كثير من احملطات واملسارات 
التي مر بها املنتخب خالل مشواره 
السابق، وحتى اللحظة احلامسة 
التي نترقب فيها وصول منتخبنا 
إلى موسكو، ما يؤكد على قيمة 
هذه املؤسسة الوطنية العمالقة 

وأسطولها احلديث واملميز.

وأوضح عزت أن اخلدمات التي 
قدمتها اخلطوط السعودية خلدمة 
ومميزة  متنوعة  كانت  املنتخب 
من  سواء  تفاصيلها،  كل  في 
من  أو  املعنوي،  الدعم  حيث 
خالل اخلدمات األخرى املتنوعة 
جلماهير املنتخب، وكذلك من جهة 
ماوجدته بعثة املنتخب في رحالته 
ملعسكراته اخلارجية بتوفير أعلى 

مستوى من الراحة والرفاهية.

السعودي  ومتنى رئيس االحتاد 
عودة مظفرة للمنتخب من روسيا 
بتحقيق األهداف املرسومة من 
املشاركة؛ لرد جزء من بسيط من 
دعم القيادة الرشيدة، وحتى يسهم 
جنوم املنتخب في رسم الفرحة على 

محيا جماهير الوطن.

ــرة  ــن طائ ــف ع ــعودية تكش ــوط الس الخط
ــيا ــال روس ــر” إىل موندي “األخ
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العربية  اجلوية  اخلطوط  أطلقت 
مؤخرًا خدمة جديدة  السعودية 
وغير مسبوقة على مستوى الشرق 
تتيح  وافريقيا،  وآسيا  األوسط 
للمسافرين على منت طائراتها في 
الرحالت الداخلية وبعض الوجهات 
الدولية، التواصل مجانًا عبر تطبيق 
واتس آب »WhatsApp«، التطبيق 
األكثر استخدامًا وشهرة في العالم. 

وبدأ تقدمي اخلدمة املجانية اجلديدة 

بشكل  تنفيذها  وبدأ  املاضي، 
تدريجي اعتبارًا من منتصف أبريل، 
وضمن برنامج التحول الذي يجري 
تنفيذه في املؤسسة، ومجموعة 
شركاتها متسقًا مع برنامج التحول 
2030م  اململكة  ورؤية  الوطني 
وما تتضمنه من مبادرات ملهمة 
ومشاريع إستراتيجية، تهدف إلى 
التطوير والتنمية الشاملة.وأضاف 
اخلطوط  »تعتز  قائاًل:  اجلاسر 
السعودية بتقدمي اخلدمة اجلديدة 
لضيوفها الكرام، وتفخر بأن تكون 
أول ناقل جوي في املنطقة، ُيقدم 
خدمة التواصل املجاني عبر تطبيق 
»WhatsApp« لضيوفه املسافرين، 

وهذه اخلدمة أصبحت متاحة جلميع 
ضيوف »السعودية« دون استثناء 
على جميع الدرجات، وال تتطلب 
إعدادات مسبقة أو رمزًا للدخول 

على جميع الرحالت الداخلية التي 
مزودة  بطائرات  تشغيلها  يتم 
أسطولها  في  االنترنت  بخدمة 
 300-B777 احلديث، من طائرات
واجليل   300-A330 و   B787 و 
اجلديد من طائرات A320 ، وكذلك 
من:  كل  إلى  الدولية  الرحالت 
دبي، لندن، مانشستر، باريس، 
مدريد، واشنطن، نيويورك، لوس 
اجنلوس، وتورنتو .وأوضح مدير 
عام اخلطوط السعودية، املهندس/ 
صاحل بن ناصر اجلاسر أن اخلدمة 
اجلديدة تأتي ضمن برنامج شامل 
لتطوير كافة اخلدمات في جميع 
مواقع اخلدمة مبا يفوق تطلعات 
الضيوف، وذلك في سياق مبادرة 
TOP5 التي مت إطالقها في فبراير 

وإمنا تفعيل التطبيق ليتم الربط 
ليبقوا على تواصل دائم  تلقائيًا 
مع أهلهم وأصدقائهم وليتمكنوا 
من إدارة ومتابعة أعمالهم، خالل 
استمتاعهم بالسفر على رحالت 
اخلطوط السعودية«. وأكد اجلاسر 
أن الناقل الوطني ماٍض في تطوير 
اخلدمات واملنتجات على طائرات 
أسطوله احلديث، ومن ذلك تقنية 
األحدث  الفضائية  االتصاالت 
على مستوى العالم، مشيرًا إلى 
أن اخلطوط السعودية سوف تبدأ 
بنهاية شهر يونيو املقبل في توفير 
خدمات االتصال الهاتفي والبث 
واالنترنت  املباشر  التلفزيوني 
بسرعة 3.5G على منت طائراتها 
احلديثة التي يتم جتهيزها حاليًا 

بأحدث تقنيات االتصاالت.

كشف مدير عام نظام املدفوعات 
مبؤسسة النقد العربي السعودي 
األستاذ/ زياد اليوسف إن املؤسسة 
مكافحة  خدمة  قريبًا  ستصدر 
برنامج  وهي  التجاري،  التستر 
وطني يهدف ملكافحة التستر من 
خالل إلزام املنشآت بالسداد عبر 

وسائل الدفع اإللكتروني.

من  السعودي  االقتصاد  حميا 
هزات التغيرات اجليوسياسية التي 

شهدتها بعض دول املنطقة.

بثالثة  تعمل  اململكة  إن   : وقال 
أنظمه أساسية هي »مدى« »سبان« 
سابقًا ونظام »سريع« للحواالت 
والتسويات املالية، ونظام »سداد« 
للربط بني البنوك وسداد الفواتير، 
والبنوك  املؤسسة  أن  وأوضح 
أنفقت مبالغ طائلة؛ لتحسني جودة 
ساهم  مما  املصرفية،  اخلدمات 
في اختزال زمن عملية الشراء عبر 
نقاط البيع من ثالثني ثانية عام 
2010م، إلى ثانيتني فقط حاليًا، 

الشراء  عمليات  تطور  إلى  الفتًا 

اســتخدام  خدمــة  تطلــق  »الســعودية« 
»واتــس آب« مجانا  للمســافرين عىل رحالتها

املنشــآت  بإلــزام  التســر  مواجهــة 
بالســداد عــر وســائل الدفــع اإللكــروين
نظمتها  محاضرة  في  ذلك  جاء 
جلنة  في  ممثلة  الرياض  غرفة 
التجارة اإللكترونية مساء  االثنني 
7 مايو 2018 م، أدارها األستاذ/ 
اململكة  أن  وأكد  الطويل،  يزيد 
متتلك أحد أكثر األنظمة املصرفية 
واخلدمات املالية تطورًا وأمانًا في 
اليوسف  .ولفت  األوسط  الشرق 
في  الوحيدة  اململكة هي  أن  إلى 
املنطقة التي لديها نظام مدفوعات 
متكامل، وقال إن أهم ما يتمتع به 
النظام املصرفي السعودي عامل 
واللذان  والتوافقية،  االستقاللية 

عبر نقاط البيع والتي بلغ عددها 
باململكة ثالمثائة آلف نقطة، وبلغ 
عدد العمليات التي أجريت سبعمائة 
مليون عملية عام 2017م، بقيمة 
200 مليار ريال. وعن اخلدمات 

اجلديدة قال اليوسف: إنه سيتم 
اجلوال  مدفوعات  خدمة  إطالق 
إمتام  من  الفرد  ستمكن  والتي 
داخل  ومدفوعاته  مشترياته 
آمنة.  بطريقة  وخارجها  اململكة 
في  مؤخرًا  البدء  مت  إنه  وتابع.. 
خدمة الشراء عبر مواقع اإلنترنت 
من خالل بطاقات الصراف )مدى( 
و اخلدمة متاحة حاليًا بالفعل عبر 
ستة بنوك، وقريبًا في بقية البنوك. 

105.4
مليار ريال قيمة االستثامرات الخارجية للمصارف العاملة يف 
السعودية بنهاية الربع األول من العام الجاري 2018، مقارنة بـ 
123.4 مليار ريال للفرتة املامثلة من العام السابق 2017، لتسجل 

بذلك تراجعا بنسبة 14.6 يف املائة مبا يعادل 18 مليار ريال.
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وادي مكة تفتتح حاضنة

آل  بندر  الله بن  المكرمة األمير عبد  نائب أمير منطقة مكة  بحضور 
افُتِتحت شركة وادي مكة الحتضان وتسريع األعمال، حاضنة  سعود، 

الناشئة لرواد األعمال ذوي األفكار  التي تهدف الحتضان الشركات  "نمو" 
الالزمة لتطوير منتجاتهم، وإطالق  الموارد  الريادية ودعمهم بمختلف 

الناشئة.  لبناء شركاتهم  احتياجات السوق كخطوة أولى  مشاريعهم وفق 

األولى  دورتها  منو"   " حاضنة  وبدأت 
باحتضان شركات ناشئة تتضمن العديد من 
املجاالت الرائدة مثل: مجال التعليم، مجال 
الذكاء االصطناعي، التقنية املالية، إدارة 
العمالء CRM، النمذجة والتصنيع، التجارة 
اإللكترونية، حلول النقل، الريادة االجتماعية، 

ومجال االقتصاد التشاركي.

ومتتلك حاضنة "منو" برنامجني مختلفني لدعم 
الشركات الناشئة، أحدهما يدعم الشركات 
ببرامج تدريبية واستشارات قانونية، إدارية، 
تسويقية، مالية، وتقنية من أهم املختصني 
والذين  الكافية  اخلبرات  ميلكون  الذين 
باستطاعتهم متكني الشركات الناشئة بأخذ 
اخلطوات الصحيحة واملناسبة لتطوير عملهم 

الستقطاب عرشين رشكة ناشئة

وتشكيل املسار األمثل لتحويل أفكارهم إلى 
منتجات وخدمات هادفة خالل ستة أشهر، 
وذلك مقابل استثمار احلاضنة بـ 3 % من 
حصة الشركة، وأما البرنامج اآلخر فهو يشمل 
كل ما يتضمنه البرنامج األول باإلضافة إلى 
استثمارها املادي في الشركات الطموحة التي 
تستطيع حتقيق منو أسرع مبا يساوي 50,000 

ريال مقابل 5 % من الشركة.

وبناءًا على هدف حاضنة "منو" األول في 
فإنها  الناشئة  الشركات  نسبة جناح  رفع 
تقدمي جميع  ذلك من خالل  تعتزم حتقيق 
امكانياتها لرواد األعمال و مساندتهم في 
تأسيسًا  وتأسيسهم  طموحاتهم،  حتقيق 
صحيحًا يستندون به الستكمال طريقهم في 
رفع مستوى جناحهم وكسبهم ألكبر الفرص 
املمكنة. كما أنها تساهم في رفع انتاجية 
الشركات الناشئة ملا تقدمه من بيئة عمل 
إمكانياتهم  بتطوير  للرواد  تسمح  مالئمة 
اإلبداعية، إلى جانب مساهمتها في إتاحة 
فرص االستثمار في املراحل االستثمارية 

األعمال  رواد  ربط  طريق  عن  القادمة 
واملستثمرين. 

الحتضان  مكة  وادي  شركة  تتخصص 
وتسريع األعمال التابعة لشركة وادي مكة 
بالشراكة مع  تقدمي خدماتها  في  للتقنية، 
اخلبرات احمللية واألجنبية، كما إنها تدعم 
الطالب بتقدميها برنامج صيفي عملي مكثف 
يعمل على تدريب الطالب وتأهيلهم لدخول 
مجال ريادة األعمال عن طريق العمل في 
شركات ريادية قائمة مما ميكنهم من إطالق 

شركاتهم الريادية في املستقبل.

ومتاشيًا مع رؤية 2030م في دعم رواد األعمال 
وبناء اقتصاد معرفي فقد اختذت شركة وادي 
مكة للتقنية خطوتها األولى بإطالق حاضنة 
منو كأحد برامج شركة وادي مكة للتقنية 
لدعم االقتصاد السعودي مبساهمة رواد 
األعمال، والسعي لتطوير ودعم الشركات 
الناشئة إلحداث الفرق والتأثير واملساهمة 
في بناء قوة اقتصادية سعودية معتمدة على 

االقتصاد املعرفي.
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فعاليات يونيو باململكة

الرياض - مركز الرياض الدويل 
للمؤمترات واملعارض

الرياض - مركز امللك عبد الله 
املايل

الطائف – طريق الرياض، بعد 
كربي املطار

مكة – مكة هيلتون

عنيزة

الرياض - جامعة امللك سعود

جدة - مدينة امللك عبد الله 
الرياضية، الصالة املغلقة

الرياض - مركز الرياض الدويل 
للمؤمترات واملعارض

جدة – باب جدة القديم

الدمام – جمعية الثقافة والفنون

املدينة املنورة - سكة حديد 
الحجاز

وادي الدوارس – سوق الحبحب

الرياض - الصاالت الرياضية الخرضاء

2 – 3 يونيو

16 مايو – 14 يونيو

28 يونيو – 11 يوليو

30 مايو - 13 يونيو

22 – 25 يونيو

17 مايو – 3 يونيو

21 – 23 يونيو

21 مايو – 14 يونيو

3 مايو - 02 يونيو

29 يونيو – 26 ديسمرب

15 – 20 يونيو

23  - 26 يونيو

14 يونيو – 15 يوليو

املدينة / املكان املوعد اسم امللتقى/ املعرض

قدوة .. مؤمتر وحكاية

مهرجان األقامر السبعة 
»SEVEN MOONS«

مهرجان سوق عكاظ

مهرجان كنوز العرص الذهبي

فعاليات الطفل ( الحقاق)

بطولة األمل واملستقبل

مهرجان املشاهري الرتفيهي

معرض رمضان يف حارتنا

حكاوي (مهرجان جدة التاريخية)

عرض ستاند أب

عيد سكة حديد الحجاز

مهرجان الحبحب

مهرجان كأس العامل

جدة - طريق امللك عبد العزيز 1 - 3 يونيو مهرجان قمرة



تطبيق لتواصل أطباء الطوارئ مع 
االستشاريني

الرغم من توفر كفاءات طبية وطنية على مستوى رفيع، إال أن اتساع  علي 
المدن والقرى ال  الكثير من  أن  العربية السعودية تعني  المملكة  مساحة 

التخصصية. الكوادر الصحية  زالت تعاني من نقص شديد في 

مبادرات الخري يف شهر الخري 
األعامل الخريية باململكة .. أياٍد بيضاء وعطاء متصل 
الجميع، ومدها  البيضاء على  بأياديها  التاريخ  العربية السعودية على مر  المملكة  ُعرفت 
العالم والمتضررين من مختلف شعوب  أرجاء  الدوام للمحتاجين  في كافة  يد العون على 

الذين يمرون بظروف مختلفة وطارئة تجعلهم ينتظرون نصرة اخوتهم. االنسانية 
إذ يالحظ  المجتمع السعودي؛  الخير والمبادرات اإلنسانية ليست أمرًا غريبًا على  وتقديم أعمال 

بالمملكة واستمرار نشاطها على مدار  الخيرية  الجمعيات والمبادرات والجوائز  الجميع تعدد 
الخيرية على غيره، واصبح ما تقدمه من عطايا للمحتاجين  الجمعيات  العام، حتى طغى نشاط 

الخاصة والعامة. الخاصة، سمة تميز المؤسسات السعودية  والفقراء وأصحاب االحتياجات 
الخيرية المهمة  الفضيل تقف مجلة )رواد األعمال( عند هذه المحطات  في هذا الشهر 

لتقديم  ليكون ذلك بمثابة تشجيعًا وحافزًا لآلخرين  بالمملكة، لتعكس جانبًا من نشاطات بعضها، 
الخير للمحتاجين. العطاء وأعمال  مزيد من 
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وعندما يتعذر على األطباء في تلك املناطق تقدمي اخلدمات الصحية بشكل 
مناسب، كثيرًا ما يضطر األهالي للبحث بأنفسهم عن سبٍل أخرى للحصول 
على التشخيص والعالج، وغالبًا ما يعني هذا تكّبد عناء السفر للمدن املركزية، 
وانتظار املواعيد ألسابيع أو أشهر، وهذا ما دفع بفريق العمل املكون من 
ثالثة استشاريني أكادمييني سعوديني هم: »د.سامي السلمي« و »د.خالد 
الراجحي« و »د.أحمد الفارس« لتصميم تطبيق theClinicians، الذي يهدف 
لتمكني األطباء العاملني في املناطق الطرفية عن طريق ربطهم بشبكة من 
االستشاريني املتطوعني من مختلف التخصصات لتقدمي املشورة واإلرشاد. 

فعندما يحتاج الطبيب العامل في مستشفى طرفي واملسجل في التطبيق  
إلى استشارة تعليمية تتعلق بحالة مرضية أو استشارة تعليمية ختصصية، 
سواء كان في قسم الطوارئ أو في العيادات أو في قسم التنومي، يقوم بإدخال 
بعض املعلومات املتعلقة باحلالة املرضية  من خالل حسابه في التطبيق، 
مع حتديد التخصص املطلوب االستشارة فيه واالستفادة منه، فيقوم حينئٍذ 
التطبيق بإرسال إشعار إلى األطباء ذوي الكفاءات العالية املسجلني في 
التطبيق مسبقًا، من ذوي التخصص املطلوب في احلالة املعنية، وعند قبول 
أحد األطباء للطلب يقوم التطبيق بفتح قناة اتصال خاصة بني الطبيبني، وبهذه 
الطريقة  يكون  التطبيق قد حقق الربط بني الطبيب العامل في املستشفى 
الطرفي والطبيب ذو الكفاءة العالية بأسرع وقت وأقل جهد؛ مما يحقق األهداف 

املرجوة من املشروع مبشيئة اهلل.

وفي عام 2016م متكن الفريق من التوصل التفاق مع شركة االتصاالت 
السعودية والعمل مع فريقها التقني للخروج باإلصدار األول للتطبيق في 
حفل تدشني حضره كل من »األستاذ ناصر الناصر؛ الرئيس التنفيذي 
ملجموعة االتصاالت السعودية حاليًا و نائب الرئيس لشؤون التقنية آنذاك 
و »د. سليمان العمران؛ نائب األمني العام للهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية. كما حصل الفريق َعلى احلصة األكبر من األصوات في منافسات 
جائزة مؤسسة امللك خالد اخليرية - فرع شركاء التنمية - وحصولهم على 
املركز األول باستالم درع اجلائزة من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز حفظه اهلل، هذا ويسعى مؤسسي التطبيق إلى حتويل املشروع 
إلى وقف طبي تقني مما يضمن االستمرارية والتعاون مع القطاعات الصحية. 

ويعمل الفريق حاليًا على تطوير حلول تقنية لألعمال في املجال الصحي 
منها مجموعة تطبيقات Konnectus واحملتضنة في برنامج بادر حلاضنات 
التقنية احليوية كمشروع وطني متخصص للتواصل بني العاملني داخل 
املنشآت الصحية، والذي يتميز مبستوى أمان متوافق مع املعايير العاملية 
في احلفاظ على خصوصية املرضى و كفاءة و سهولة استخدام عالية، مع 
مراعاة آليات العمل داخل املنشآت الصحية، ويهدف Konnectus لتقدمي أداة 
ميكنها حتسني كفاءة العمل و رفع مستوى اجلودة و تقليل األخطاء كما ستمّكن 
Konnectus املنشآت الصحية من االستغناء عن أدوات التواصل القدمية، 

مثل: أجهزة النداء اآللي )البيجر( أو استخدام العاملني للجواالت الشخصية 
وبرامج التواصل االجتماعي العامة لتبادل معلومات عالية اخلصوصية.
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جمعية الفصام تدعو لزيارة املرىض
التي  الميداني ومتابعة بعض األسر  للبحث  المجتمع  الدعوة ألفراد  الفصام  وجهت جمعية 
الفصام وزيارتها واحتوائها، والسؤال عنها وتأمين المساعدات لها، ال  لديها حالة مرضى 

أيام شهرٍ كريِم، حيث أشارت الجمعية إلى معاناة  الخير ونعيش على  بلد  سيما  ونحن في 
بالتوحد ،وقد..  بينها “زوجة “لمريض فصام شديد ولديها ولدين مصابين  بعض األسر من 

الفصام وصمة؟! شهد حضورًا إعالميًا مميزًا،  الجمعية ملتقى إعالميًا تحت شعار هل  اقامت 
الفصام وأسرهم للمجتمع. بهدف إيصال صوت مرضى 

وبدأ احلفل مبقدمة من املهندس اإلعالمي حسام 
بن حسني المست الوجدان، وحركت املشاعر 
مركزة على “حكاية إنسان من فئٍة تلفُت االنتباه 
ُلها  ، وتستعِطُفها الُنباه وتستدِرُكها العقول وُتقِبّ

الشفاة على الكفوِف واجلباه. 

تال ذلك كلمة صاحبة السمو األميرة مسيرة بنت 
عبد اهلل الفيصل الفرحان آل سعود، رئيسة مجلس 
اإلدارة في اجلمعية عبر عرض مرئي، حيث أعربت 
عن سرورها  بعقد مثل هذا امللتقى، قائلًة: ال 
جناح من غير تعاون ،وال تعاون إاّل بتكاتف، 
وال تكاتف إاّل بحضور املجتمع الحتواء هذه 
الفئة الغالية مرضى “الفصام وأسرهم” والذين 
بحاجة للجميع ماديًا ومعنويًا وإعالميًا، مؤكدة 
بأّن اجلمعية تفتح أبوابها للمتطوعني واملتطوعات 
من أبناء هذا الوطن الغالي، في جانب البحث 
امليداني ملساعدتهم، وإيصال صوتهم جلميع 

شرائح هذا الشعب الكرمي.

بعد ذلك تفضل الدكتور إبراهيم اخلضير بكلمٍة 
ذكر فيها: إّنُه من املؤسسني القائمني على هذه 
اجلمعية منذ تأسيسها منذ عام 1431هـ ، وهي 
اجلمعية الوحيدة التي ُتعنى بهذه الفئة في الشرق 
األوسط، ولها دور كبير وفّعال في مساعدة أسر 
مرضى الفصام، في جانب الطب النفسي وتوظيفه 
في اجلمعية حتت إشراف أخصائيني مختصني في 
هذا املجال، كما عّبر عن شكره وامتنانه لسمو 
األميرة مسيرة، ومسو األميرة نورة لوقفتهم 

بجانب األسر املتعففة من مرضى الفصام.

بعد ذلك مت عرض فيديو تعريفي عن اجلمعية 
وخدماتها، لينتقل اجلميع إلى آذان صاغية في 
جلسة حوارية مع أحد األسر املستفيدة في 
اجلمعية من مرضى الفصام، ثم تفضلت مشكورًة 
مسو األميرة نورة بنت عبد اهلل الفيصل الفرحان 
آل سعود، املسؤولة عن جلنة دعم األسر في 
اجلمعية ،حيث بّينت معاناة بعض األسر التي 
ُتصّنف حتت خط الفقر وهم 98 % من األسر 
املستفيدة، من أسر مرضى الفصام وحاجتهم 
املاسة للمساعدة ومد يد العون لهم ،ودعت 
إلى التكاتف والتعاون معهم، ورحبت باألفكار 

واملقترحات التي تساعد في رفع معاناتهم.

ومن ثم عرض بعد ذلك فيلم مرئي عن اإلجنازات 
َمْت  التي قامت بها اجلمعية منذ تأسيسها ، ثم ُقِدّ
جلسة حوارية أخرى مع الدكتور/ سعيد كدسه 
استشاري الطب النفسي حيث قال: الفصام هو 
اضطراب عقلي نفسي ومزمن يؤثر على حياة 
املصاب نفسيًا واجتماعيًا وترافقه أعراض ذهنية  
وهالوس. تداخلت بعد ذلك األسئلة والنقاش من 
جميع اإلعالميني ابرزها مبادرة صحيفة أضواء 
الوطن التي اهتمت بالتنسيق مع اجلمعية على 
التعاون وُسبل الوصول إليهم كخدمة اجتماعية 
إعالمية لتنقل الواقع، وحُتِرّك الساكن، وتوصل 
رسالة للمجتمع بأكمله حتت شعار” اخلير بني 

يديك مع مرضى الفصام وأسرهم”

بنت  الدكتورة ملياء  آخر حتدثت  ومن جانب 
عبداحملسن ال ابراهيم في موقعها عن أهمية 
الرعاية اإلعالمية والتطوعية والصحية ملرضى 
الفصام وأسرهم حيُث قالت:  اذا قام كل طبيب 
وأخصائي نفسي” وطبيب أسرة” تعاون مع 
خمسة عوائل لديهم حالة فصام ألحدثنا فرق 
كبير في رعايتهم، وذكرت أن حاالت الفصام 
في السعودية  حوالي ثالمثائة ألف مصاب، 
وال توجد احصائية دقيقة، وإن عدد املراجعني 
للخدمات الصحية أقل من عدد املرضى الفعلي، 
حيُث بدأ االهتمام باألمراض النفسية ومنها: 
ونسبها  جرائم  انتشار  بعد  الفصام  مرض 
للمرضى النفسيني، وأكدت أنه لم يثبت علميًا 
ارتباط اجلرمية باملريض الذهني “اقل من غيره 
من األصحاء”، وبّينت “ملياء” أّن بعض أعراض 
 الفصام غير قابلة للعالج، وكذلك بعض احلاالت 
ال تستجيب للعالج بينما هنالك نسبة 40 % ميكن 
ان تستجيب ونسبة 20 % من احلاالت تستجيب 

بالدواء مدى احلياة و20 % تستجيب نسبيًا.

يسمى  فصام  هناك  أن  “ملياء”  وكشفت 
بـ)الزوراني االضطهادي (والقائم على الشك 
في اآلخرين وافتراض سوء النية، هذا النوع 

يستجيب أكثر من غيره.

وفي ختام امللتقى مت تكرمي الُرعاة الذين قاموا 
على جناح هذا امللتقى والقائمني على أعمال 

اجلمعية والداعمني لها.



تهدف  2014م  عــام  بــدأت في  تطوعية  أملهم مجموعة  مــبــادرة حقق 
العمرية في  إلى دعم محاربي السرطان -بمختلف جنسياتهم وفئاتهم 
على  والعمل  واجتماعيًا،  ونفسيًا  معنويًا  السعودية-  العربية  المملكة 
النفسي واالجتماعي  الجانب  تحقيق أمنياتهم وتلبية احتياجاتهم وتعزيز 

بر األمل.  لهم ونقلهم من بحر األلم إلى 

و افاد صاحب مبادرة »حقق أملهم« حملاربي السرطان، سامي احلربي، بأن مجموعته التطوعية بدأت 
بهدف دعم مرضى السرطان وعائالتهم معنويًا ونفسيا واجتماعيا، مبختلف جنسياتهم وفئاتهم العمرية 

في اململكة العربية السعودية.

وقال: أن شعار املبادرة هو نقل محاربي السرطان من بحر األلم إلى بر األمل من خالل ربط املريض 
باملجتمع، عن طريق وسائل التواصل االجتماعية، وذلك لرفع معنوياته وتقبله للعالج والتعايش مع 

املرض بشكل إيجابي ملواصلة الرحلة للشفاء.

وأضاف: تعمل املبادرة على حتديد وتلبية احتياجات املرضى من خالل برامجها الستة »التعليم - 
العمرة - دعم املواهب - حتقيق األمنيات - السكن – العالج

وقال: لقد حصلنا على الدعم من املستشفيات احلكومية ومراكز األورام وأقسام اخلدمة االجتماعية، 
واجلمعيات اخليرية، باإلضافة إلى عقد شراكات مع أكثر من 15 شركة من القطاع اخلاص وتفعيل 

املسؤولية االجتماعية معها.

وقد حققت املبادرة جناحات كبيرة متثلت في تلبية 456 أمنية، وترتيب رحالت عمرة ألكثر من 200 
مريض مع عائلتهم، والتكفل بعالج 16 مريضًا بالسرطان من ذوي الدخل احملدود، وتنمية 16 موهبة 
حملاربي السرطان من األطفال خالل فترة عالجهم في املستشفى، والتكفل بتعليم وتدريب أكثر من 209 

من محاربي السرطان وذويهم، وتأمني سكن ألكثر من 52 مريضًا و76 مرافقًا.

وحازت املبادرة على شرف التكرمي من خادم احلرمني الشريفني باملركز األول بجائزة امللك خالد فرع 
شركاء التنمية لعام 2017 م، من بني أكثر من 825 مبادرة تطوعية تقدمت للحصول على اجلائزة، وهي 
اجلائزة التي ختصصها مؤسسة امللك خالد اخليرية سنويًا للفرق التطوعية املجتمعية الرائدة بعد عدة 

مراحل واختبارات يتم تقييمها من قبل جلنة متخصصة ثم طرحها للتصويت من قبل أفراد املجتمع.

مبادرة لتحقيق أمنيات مرىض الرسطان
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تكاليف العالج والتعليم مجانية للجميع 
مبادرة )تعديل مسار( هي أحد مبادرات مجموعة كلينك اإلنسانية 

التقييم والتشخيص لألفراد  بتقديم خدمات  المبادرة  التطوعية، تهتم هذه 
الدخل  الخاصة، وذلك لكافة أفراد المجتمع واألفراد ذوي  ذوي االحتياجات 

العالج والتعليم من جميع  تكاليف  القادرين على تحمل  المحدود غير 
الجنسيات والديانات بشكل مجاني.

تتبناها مجموعة كلينك اإلنسانية التطوعية
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وذكر يزيد الشدوخي رئيس املبادرة: إن الفكرة أتت من خالل وجود بعض 
األطفال الذين مت تشخيص حاالتهم بشكل خاطئ، األمر الذي أدى لعدة 
مشاكل تتلخص في دمجهم مع فئات ال تناسبهم وتصميم برامج غير 
مناسبة لهم، مما يؤدي إلى زيادة مشاكلهم السلوكية وإحباط مستمر 
لألهالي من ضعف تطور الطفل نتيجة عدم فاعلية البرامج املقدمة لهم 

"فتكمن الفكرة في توجيه الطفل واألسرة".

ويضيف: نهدف من خالل هذه املبادرة القيام مبسح شامل لألطفال من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، للتأكد إنهم في مسار التأهيل السليم من حيث 

املكان واخلدمات املناسبة، واقتراح املكان األمثل للطفل وإلقاء الضوء 
على املستقبل املتوقع لهم, واخلروج بتوصيات و متابعة احلاالت املعدل 

مسارها من خالل التواصل مع األسرة بتقارير شهرية.

ويشير الشدوخي إلي أن الفئة املستهدفة  هم األطفال الذين ليس لديهم 
تشخيص محدد واألطفال املشكوك في تشخيصهم واألطفال الذين يكون 

تشخيصهم قدمي ويحتاج إلى إعادة .

وتتميز املبادرة بنظام العمل في ) الفريق متعدد التخصصات ( حيث 
تقدم خدماتها في عشر ختصصات مختلفة هي : )اضطراب التوحد – 
صعوبات التعلم – اإلعاقة الفكرية – اإلعاقة السمعية – اإلعاقة البصرية 
– اضطرابات اللغة والتواصل – الصحة النفسية – العالج الطبيعي – العالج 

الوظيفي – صحة الفم واألسنان(. 

إضافة إلى تقدمي االستشارات لألُسر بشكل مباشر مع األخصائيني، 
ووجود أخصائيني ذوي خبره وكفاءة عالية، وتقدمي خدمات التقييم 
والتشخيص بشكل مجاني لذوي الدخل احملدود من جميع اجلنسيات 
والديانات، كذلك التشخيص الصحيح غير املبني على أهداف ربحية مما 

يعزز مصداقية ودقة التشخيص.

وقد كان األثر اإليجابي للمبادرة بأن عملت على ختفيف العبء على املراكز 
احلكومية واألهلية التي تقدم نفس اخلدمات وسرعة املواعيد، مما ساعد 
األُسر على التفاعل والتواصل بشكل جيد، وتعديل مسار األطفال من 
املسار اخلاطئ إلى الصحيح, بحيث تتحسن وتتطور حالتهم في املستقبل .

وعمل في هذه املبادرة أكثر من مئتني متطوع ومتطوعة ما بينهم أخصائيني 
، بينما حضر إلى املبادرة مئتان وثالثون مستفيدًا، و مت اصدار أكثر من 

مائة تقرير ومت تعديل مسار ما يقارب أربعني حالة .
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نالت بعد ذلك املركز الثاني في فرع شركاء التنمية؛ مما دفع املبادرة آلفاق 
أوسع، وساهم في وصولها إلى شريحة أكبر من املستهدفني، وربطهم 
بقاعدة واسعة من أصحاب العمل في القطاعني احلكومي واخلاص، حيث 
وجد صاحب املبادرة أحمد زايد املالكي، بعد تعرضه إلعاقة في احلركة 
جراء حادث مروري، فوجد نفسه أمام معضلة توظيف ذوي اإلعاقة، 
جترع أملها سنوات ِعدة، كاآلالف من ذوي االحتياجات اخلاصة في 
السعودية، إلى أن حمل على عاتقه حتقيق مقولة: "من رحم املشكلة يولد 
احلل"؛ فأنشأ شبكة إلكترونية خاصة بتوظيف السعوديني من أبناء هذه 

الفئة العزيزة، واحلد من بطالتهم.

ومتكن املالكي عبر شبكة "وساطة" لتوظيف ذوي اإلعاقة" حتى اللحظة من 
إيجاد عمل مناسب ألكثر من خمسمائة شاب وفتاة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، واستقبل ما يزيد على ثالثة الف طلب توظيف، وتوجت املبادرة 
أخيًرا بإطالق التطبيق اخلاص بأجهزة الهواتف الذكية، برعاية من األميرة 

2011م، بهدف  ُولدت شبكة "وساطة" لتوظيف ذوي اإلعاقة عام 
الخاصة،  العاطلين عن العمل من ذوي االحتياجات  الوصول إلى 
إنها واجهت منذ  إال  العمل،  وتقديمهم بشكل مناسب ألصحاب 

الواعدة  الخيرية  المبادرة  إطالقها عدة عقبات، حالت دون تحقيق هذه 
الملك خالد في دورتها  ألهدافها المرجوة، إلى أن ُرشحت لجائزة 

الماضي العام  الخامسة في 

مبادرة شبكة وساطة لتوظيف ذوي االعاقة

البندري الفيصل املديرة العامة ملؤسسة امللك خالد اخليرية، وذلك في 
حفل ُأقيم مبقر املؤسسة في الرياض؛ لينتقل بذلك إلى مرحلة جديدة، 
ستسهم بشكل كبير في وصول الشبكة إلى عدد أكبر من املستفيدين من 
ذوي اإلعاقة في مناطق السعودية كافة، واحلد من بطالتهم عبر ِايجاد 
وظائف تتناسب مع مؤهالتهم العلمية ونوع اإلعاقات التي يعانون منها.

وتعمل شبكة التوظيف اإللكترونية، وتطبيق الهواتف الذكية اخلاص 
بها، كحلقة وصل بني الباحثني عن عمل من ذوي االحتياجات اخلاصة 
وأصحاب العمل الباحثني عن موظفني من تلك الفئة، وختدم جميع 
املستهدفني من ذوي اإلعاقة الذهنية واحلركية والبصرية والفكرية، 
وكذلك النفسية وغيرها، وتوفر لهم غطاًء قانونّيًا؛ إذ تضم الشبكة 
مختّصني قانونيني، تطوعوا للنظر إلى اجلانب القانوني جتنبًا حلدوث 

أي استغالل في توظيفهم أو تعرضهم لفصل تعسفي.

كما يتم التدقيق على جميع إعالنات الوظائف الشاغرة من ِقبل فريق 
عمل "وساطة"؛ للتأكد من مالءمتها للباحثني عن العمل، من حيث الراتب 
الشهري املجزي، وتوفير املصاعد الكهربائية، واملكان اآلمن، وغيرها. 

وتعمل الشبكة على نشر اإلعالنات كافة مجانًا، وتوفر أيضًا "قائمة 
سوداء، تضم الشركات املشبوهة التي تعمل بنظام السمسرة في إعالنات 

الوظائف لذوي اإلعاقة؛ للتحذير من التعامل معها".

وتهُدف "وساطة" للحد من البطالة، وِايجاد وظائف لذوي االحتياجات 
اخلاصة، تتناسب مع مؤهالتهم ونوعية إعاقتهم، والتوعية بحقوقهم 
اخلاصة بتوفير بيئة عمل، تكفل لهم كرامة العيش، ودمجهم باملجتمع، 
وإشراكهم في احلياة العملية بوصفهم أفرادًا فاعلنّي ومنتجني ومتساوّين 

في احلقوق والواجبات والعمل.  

موضوع الغالف

105 - رواد األعامل - يونيو - 202018

حوار الغالف ملف العدد



يستفيد منها مثامنائة طفل اسبوعيا

مبادرة فوق االعتياد
بدأت في عام  ياما  ( مجموعة تطوعية  )كان  مبادرة 
2009م، تعمل على تبسيط وغرس القيم والمعرفة في 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 - 12 سنة وطرحها 
ارتباط هذه  تراجع  بأسلوب شيق وممتع، بعد مالحظة 
الفئة العمرية بالكتاب، وعزوفها عن اللغة العربية مع 
قلة وجود المصادر الجاذبة لها، وذلك من خالل تنفيذ 

برامج وأنشطة تفاعلية وورش عمل مهارّية هادفة.

كان ياما في عامها الثاني على التوالي ال تزال تعمل في صناعة نتاج معرفي 
يتجاوز سقف االعتياد، وخلق مكامن مبتكرة تصل إلى املنازل حيث بلغ عدد 
املستفيدين منها مثامنائة طفل أسبوعيًا، وعدد القصص املكتوبة خمس ومثانون 

قصة و عدد فريق العمل ثالمثائة وواحد وأربعني شاب وشابة. 

وقد ساهمت كان ياما في توفير برامج من بينها ساعة قراءة أسبوعيه، ومنتجات 
طفولية ذات قيمة ومعنى ونافذة إلكترونية ُتقرب البعيد بالصوت و الصورة،  
ومشاركات جماهيرية تفاعلية توفر املتعة وتنشر الفائدة، مع برامج تطوير 
مهارية إلعداد قادة صغار عبر سلسلة ورش عمل متكينية مهارية  مثل: التحدث 
اجلماهيري و إعادة تدوير األشياء و تصميم شخصيات كرتونية و القيادة 

والتصوير االحترافي باجلوال و القيادة و مهارات التفكير. 

وتسعى )كان ياما( في األيام املقبلة إلى إعداد املزيد من الكتب املطبوعة، وجتهيز 
تطبيق الكتروني و مكتب عمل  كما تسعى إلى إعداد قصص مسموعة، وأناشيد 

مصورة و حقائب تدريبية و منتجات تفاعلية و مسرحيات. 
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كأس العامل من منظور اقتصادي

استثامرات ضخمة 
وفرص غري محدودة

العالم  دائمًا ما يحمل ملف تنظيم بطولة كأس 
الفرص االستثمارية  المزيد من  القدم  لكرة 

التي يستفيد منها رواد األعمال  واالقتصادية 
الناشئة جنبًا إلى جنب مع الشركات  والشركات 

للبطولة، بل يمكن  المنظمة  الدول  الكبرى في 
أن يمتد األمر الستفادة شركات من خارج الحدود، 
لتقديم أحدث  الدول المستضيفة  خاصة مع تطلع 

الخدمات والظهور بأفضل صورة أمام  وأفضل 
العالم في الحدث األبرز واألهم واألكثر متابعة من 
العالم. الجماهير في شتى بقاع  المليارات من  ِقبل 
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وخير مثال على ذلك كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018م، إذ 
رصدت احلكومة الفيدرالية الروسية ميزانية 16 مليار دوالر، ذهب اجلزء 
األكبر منها إلى حتسني وتوسيع البنى التحتية للمدن املختلفة التي ستقام 
بها منافسات البطولة، ونقلها نقلة نوعية كبرى، حنو املزيد من التحُضر 
واملدنية والتطور مبواصفات ومقاييس عاملية، مما يضعها على اخلريطة 
العاملية، ويؤهلها الستيعاب املزيد من السكان، وجذب  االستثمارات 
وإنشاء املشاريع االقتصادية في شتى املجاالت. إذ تشمل أوجه اإلنفاق 
التوسع والتطوير خلدمات النقل واملواصالت والتي تشمل بناء مطارات 
جديدة وتطوير وتوسعة املطارات القائمة وزيادة اسطول الطائرات الناقلة، 
كما يشمل إنشاء وتوسعة خطوط مترو األنفاق والقطارات وإنشاء محطات 
جديدة، وأيضًا يتم العمل على تطوير وحتسني شبكات الطرق وزيادة 
اسطول النقل البري بني املدن املختلفة والتوسع في سيارات األجرة سواء 

العامة أو اخلاصة، كما يتم حتسني بنية االتصاالت وخدمة اإلنترنت.

ويشهد التوسع في البنى التحتية إنشاء الفنادق اجلديدة وتطوير وتوسعة 
القائم منها؛ بهدف زيادة عدد الغرف الالزمة الستيعاب مئات اآلالف من 
السائحني الذين يفدون ملتابعة منافسات البطولة، كما يتم بناء وتأهيل 
حنو 300 منشأة، 137 منها رياضية، وتتضمن 12 ملعبًا و113 ساحة 
تدريبية للفرق، و12 منشأة رياضية مؤقتة، إلى جانب زيادة اإلمداد 
ببعض اخلدمات الرئيسية مثل الكهرباء واملياه واالتصاالت وخدمات 
األعمال واخلدمات األمنية، ومنافذ لتجارة التجزئة، ومطاعم ووسائل 
ترفيه. وتعتبر أهم الشركات املستفيدة من مرحلة التحضير لكأس 

العالم شركات املقاوالت والتشييد ومواد البناء والتعدين.

قطاع السياحة والضيافة .. املستفيد األكرب
يسهُم كأس العالم في تنشيط السياحة في عدد غير قليل من املدن 
باألخص التي تستضيف املباريات، إذ من املتوقع أن تستقبل روسيا 
ما يزيد عن 700 ألف سائح، وهو نفس العدد الذي استقبلته البرازيل 
في كأس العالم 2014م، فإذا ُقّدر متوسط إنفاق السائح الواحد منهم 
بنحو خمسة آالف دوالر، سيفوق الدخل السياحي املتوقع حنو ثالثة 
مليارات دوالر، األمر الذي يصب في زيادة الناجت اإلجمالي لالقتصاد، 

ويزيد من مستويات النمو االقتصادي للدولة املضيفة.

و ال شك أن استقبال هذه األعداد الغفيرة من اجلماهير يسهم في 
إنعاش احلركة السياحية في العديد من املدن حيث ترتفع حجوزات 
الفنادق بحيث يرفع اجلميع الفتة كامل العدد، وتنتعش بصورة كبيرة 
مبيعات شركات الطيران، ويزداد اإلقبال على وسائل النقل الداخلي 
بكل أنواعه، نظرًا لتنقل اجلماهير بني املدن املختلفة ملتابعة املباريات، 
ويزداد اإلقبال على اخلدمات املختلفة، فيزداد اإلقبال على املطاعم 
باألخص التي تقدم الوجبات اخلفيفة ، كما يزداد الطلب على املقاهي 
واملشروبات بكافة أنواعها، وتنتعش خدمات االتصاالت واإلنترنت، 
وتتضاعف حركة بيع األجهزة اإللكترونية وباألخص شاشات التلفاز 
وأجهزة املوبايل والكاميرات، كما تشهد جتارة وبيع الهدايا التذكارية 
من ميداليات و)تي شيرتات( واألعالم و)الكابات( التي حتمل صور 
وأعالم الدول والنجوم و)لوجو( أو متيمة البطولة أو صور كبار النجوم،  

وغيرها من األنشطة..

تنظيم املونديال يُسهم يف إنعاش الحركة 
السياحية يف الدول املنظمة
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توفري فرص العمل والوظائف
من الطبيعي في ظل النشاط الكبير واملشاريع الضخمة التي تتم استعدادًا 
لبطولة كأس العالم أن يتم توليد عدد كبير من الوظائف وُفرص التشغيل، 
فحسب تقدير »إرنست آند يوجن« إن البرازيل شهدت توليد 3.6 مليون 
وظيفة قبل وأثناء تنظيمها لبطولة كأس العالم 2014م، وهو العدد الذي 
ميكن أن تشهدُه روسيا نتيجة تنظيم منافسات كأس العالم 2018م، 
وهذه الفرص متنوعة ومتتد ألنشطة ومجاالت متنوعة في قطاعات 
البناء والتشييد والسياحة والضيافة والنقل واخلدمات والتكنولوجيا، 

مما يعني ختفيف البطالة واحلد من الفقر. 

بالرياضة، وتوفير كل ُسبل الدعم والرعاية للرياضيني والفرق الوطنية، 
كما شهدت الفترة األخيرة جهودًا بارزة للهيئة العامة للرياضة لتحقيق 
رؤية 2030م ، التي جنحت من خالل أنشطتها في نقل صورة متحضرة 

للعالم عن السعودية.

فقد نظمت عددًا من البطوالت واملنافسات العاملية على أرض السعودية 
مثل: بطولة امللك سلمان العاملية للشطرجن، وماراثون الرياض الدولي، 
ومنافسات WWE للمصارعة، و«رالي« عامليًا، كما حرصت الهيئة على 
استضافة شخصيات رياضية مهمة، حظيت بنسبة متابعة عالية، 

واهتمام وسائل اإلعالم العاملي. 

وألن كرة القدم أصبحت من القوى الناعمة أو الدبلوماسية الشعبية؛ 
التي تسهم في إحداث تقارب حقيقي بني الشعوب وحتسني صورتها 
بني دول العالم، فإن مشاركة اململكة اخلامسة في املونديال ستسهم 
في ذلك، لتعكس رسالة السالم واخلير التي حتملها اململكة إلى العالم. 

وحتمل مشاركة السعودية في مونديال 2018م فرصًا مميزة، إذ ستكون 
طرفًا في مباراة االفتتاح مع البلد املضيف روسيا، وهي بذلك تكون 
أول دولة عربية تلعب في افتتاح املونديال عبر تاريخِه؛ والتي من 
املتوقع أن ينقل حفل ومباراة االفتتاح املئات من وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة واملقروءة، وسيشاهدها ما يزيد على املليار ُمشاهد، مما 
مينح السعودية حضورًا هائاًل، ويتردد اسم اململكة وصداه بكل اللغات 
في جميع أحناء املعمورة، كما أن افتتاح كأس العالم يحظى بحضور 

رمسّي لرؤساء دول وملوك وقادة بارزين من العالم.

رسالة سالم إىل العامل
تسعى السعودية لالستفادة من حضورها القوي من خالل إرسال رسائل 
السالم للعالم؛ إذ وضعت ضمن خططها أن يصاحب املعسكر بكل بلد 
من البلدان التي تستضيف تدريبات ومعسكرات املنتخب واملباريات 
ر )سعوديون مروا من  الودية معرضًا سعوديًا ثقافيًا بعنوان جميل ومعبِّ
هنا(، ويستقر بكامل هيبته في آخر محطة له بروسيا. وقد ُزود بعروض 
مدعومة بتقنية الواقع االفتراضي »VR«عن جغرافية السعودية وآثارها 
وتراثها وفنونها الشعبية، وعروض ملشاريعها املستقبلية الضخمة، 
كـ«نيوم والقدية والبحر األحمر«. وجميع الفيديوهات التي تعرض 

مترجمة للغات أجنبية.

 كل ذلك يعد تسويقًا لصورة حقيقية عن التطور احلضاري في السعودية، 
وأهميتها العاملية واالقتصادية واإلنسانية. كما أن هناك زيارات 
للمدارس؛ إذ زار املعسكر »مدرسة خوان رامون خيميز في إسبانيا«، 
واستقبلهم الطالب واملعلمون باألعالم السعودية. وقالت مديرة املدرسة 
في تغطية للزيارة، مت نشرها على حساب املنتخب السعودي بتويتر@

saudint : إن املدرسة استعدت منذ أسبوع للزيارة، وذلك بالتعريف 

الكامل بالسعودية، وتاريخها، وطباع شعبها، والتطور احلضاري فيها.. 
وهو ما جعل الطالب ومنسوبي املدرسة يقولون »سنكون من أكثر 

مشاركة  اململكة يف كأس العامل .. فوائد متعددة
كثيرٌة هي الفوائد التي ستعود على اململكة العربية السعودية نتيجة 
مشاركتها للمرة اخلامسة في نهائيات كأس العالم بروسيا، فالعوائد 
من املشاركة تتعدى الناحية االقتصادية، إلى مناٍح متعددة، إذ ُتعد 
فرصة كبرى ومثلى للدعاية والترويج للمملكة ككل، في ظل االهتمام 
اإلعالمي الكبير الذي حتظى به البطولة التي يحرص املليارات من 
اجلماهير حول العالم على القراءة والتعرف على الدول املشاركة، 
ومعرفة كل شئ عنها، ما ُيعد فرصة للترويج للملكة من ناحية احلضارة 
والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد، والترويج القتصاد اململكة وعرض 
الفرص االستثمارية املتاحة واملزايا التنافسية التي حتظى بها اململكة.

كما أن من أهم الفوائد ما ينعكس على الرياضة في اململكة، نتيجة 
االحتكاك اجليد بُفرق القمة على مستوى العالم، ونقل التجارب واخلبرات 

للنهوض بلعبة كرة القدم والرياضة بصفة عامة.

فضاًل عن استمرار الدعم الرمسي حلكومة خادم احلرمني الشريفني 
وولي عهده للرياضة، الذي جتلى في اهتمام رؤية اململكة  2030م 

مشاركة السعودية تتعدى الناحية 
االقتصادية إىل مناحٍ متعددة
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شاركت السعودية أربع مرات في نهائيات كأس العالم، وذلك  في 
1994م1998م، 2002، و2006 م كما تأهلت لتلعب في نهائيات  2018م، 

وكانت أفضل نتائج السعودية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هو 
وصولها إلى الدور الثاني عام1994م وسجلت هدفًا شهيرًا في تلك 

النهائيات بواسطة العبها سعيد العويران.

ويل العهد يلتقي املنتخب السعودي قبل سفره 
لروسيا

في إطار االهتمام الكبير باملنتخب السعودي املشارك في نهائيات كأس 
العالم، حظي املنتخب بلقاء ولي العهد السعودي/ محمد بن سلمان، 
الذي حرص على لقاء جميع العبي املنتخب، وذلك قبل سفرهم إلى 

روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ووصف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ عبر 
حسابه على »تويتر«، الصورة اجلماعية التي جتمع بن سلمان مع منتخب 

»األخضر« ومدربهم، إبان لقائه معهم.

بأنها » أغلى وسام وتكرمي لكل الرياضيني. وتابع: »وبإذن اهلل تعالى 
سيكونون على قدر املسوؤلية«.

املنظمة  اللجان  يف  عضو  الغزال  السعودي 
لنهائيات كأس العامل

اختار االحتاد الدولي لكرة القدم )FIFA( ابن الوطن السعودي عبد اهلل 
بن جمعة الغزال للعمل كعضو في اللجان املنظمة لنهائيات كأس 
العالم املقبلة في روسيا 2018م، وذلك بعد اجتيازه كافة االختبارات 
واملقابالت وحضوره العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في 
مدينة زيورخ السويسرية، حتى نال ثقة االحتاد الدولي لكرة القدم، وُيعد 
الغزال هو السعودي الوحيد الذي مت اختياره من قبل االحتاد الدولي 
لالنضمام ضمن طاقم عمله في نهائيات كأس العالم عبر جلنة االعالم 
واإلحصاء، كما أنه يعتبر احدى الكفاءات الوطنية الشابة والطموحة 

التي تعمل في املجال االعالمي السعودي.

ر عبد اهلل الغزال عن سعادته بهذا االجناز الشخصي له  من جهته، عبَّ
وللممكلة قائال: هلل احلمد واملنة فقد تلقيت خبر الترشيح ببالغ االمتنان 
والتقدير فقد وفقني اهلل ألكون ممثاًل لوطني الغالي في أعظم مؤسسات 
الرياضة بالعالم )FIFA( فمن خالل ذلك سأكون واجهة لبلدي بني 
كبير املنظمني للبطولة، أعتز كثيرًا بدعم حكومتنا الرشيدة وقيادتنا 
الرياضية برئاسة معالي املستشار تركي ال الشيخ الذي سهل لي 
الكثير ووقف معي مثل ما يقف مع أي شاب طموح يهدف إلى خلدمة 

بالده محليًا و دوليًا. 

وأضاف: إن شاء اهلل سأكون عند حسن ظن اجلميع بي كوني ممثاًل 
لبلدي وعلى تشريفه فهو العزيز على نفسي وكل مسلم ورياضيًا ميثل 
اختيار الفيفا حتديًا لي مع نفسي إلثبات جدارتي باالنضمام لعضوية 
جلان نهايات كأس العالم بروسيا 2018م احلدث التاريخي والرياضي 
االول عامليًا وهذا االمر يتطلب مني مواصلة اجلهد والعطاء وتقدمي ما 
يشرف بلدي اململكة العربية السعودية أواًل ثم ما يرضيني عن نفسي 
ليكون لي بداية انطالق -مبشيئة اهلل - حنو أفق عاملي بعيد املدى 

وليس هذا على اهلل ببعيد.

املشجعني للمملكة في مباراتها مع روسيا«. وهذه بداية جهود مثمرة 
ومهمة لدبلوماسية ناعمة، حتتاج إليها السعودية حاليًا. ولم يكتِف 
الفريق بذلك، بل زار ُدورًا لأليتام ومستشفيات ومراكز خيرية.. وكان 
له وجود وحضور قوي عبر شبكات التواصل االجتماعي بلغاٍت متعددة.

حرصت السعودية على أن ال تكون مشاركتها رياضية وحسب، بل 
ختطى ذلك إلى جوانب دبلوماسية احترافية، وهي نصف النجاح 
الذي نطالب به فيما يتعلق بالدبلوماسية الشعبية التي جتعل من كل 
سعودي سفيرًا، يحمل رسائل السعودية السلمية للعالم؛ ألن هذا أبلغ 
تأثيرًا وأكثر مصداقية للرسائل املوجهة. النصف اآلخر من النجاح هو 
االستمرارية، وتقييم اجلهود، والتشديد على أن يكون مصدر الرسالة 
ولغتها ووقتها متوافقة ومتناغمة مع بعضها في جميع املناسبات، 

ومن جميع القطاعات.

أربع مشاركات والخامسة يف 2018م
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عدم اإلملام 
الكايف بحقوقهن 

القانونية أهم 
املعوقات التي 

تواجه شابات 
األعامل 

املصورة وسيدة األعامل رانيا الفردان:

يف  وعملت  السياسية  العلوم  درست 
القطاع الخاص والقطاع الصحي، ثم عملت 
مسوؤلة عالقات عامة لفرتة، وساهمت 
يف أعامل تطوعية مع اللجنة النسائية 
للهالل األحمر واللجنة النسائية للسالمة 
البحرية، وكانت لديها مجلة الكرتونية باسم 
"سبكرتم" وكانت تهتم بنرش الثقافة الفنية 
بني اململكة والدول األوروبية، تقلدت عدة 
مناصب بالقطاع الخاص، وتعمل حالياً يف 
مؤسسة "قولد ستار" التي أسستها مع 
خرباء أجانب، وتشغل منصب املدير العام 
لها، تتمنى رانيا أن تتحول إىل رشكة كبرية 
شباب  من  كوادر  تضم  املستقبل،  يف 
سعودي مؤهل ولديه أفكار، فاملؤسسة 
ليس هدفها تحقيق أعامل ربحية فحسب، 
بل الهدف هو تعليم الكوادر السعودية 
عىل تنفيذ العمل بشكل احرتايف وراقي 
ينافس السوق الدولية، يف الحوار التايل 
التصوير  مجال  يف  تجربتها  رانيا  ترسد 
والعمل الحر وتقدم نصائح للراغبني يف 

الدخول إيل مجال األعامل.

قصة نجاحهم واألعمال هن واألعمال انطالقة ناجحة
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كيف دخلِت إىل عامل التصوير؟ 

دخلُت عالم التصوير في بداية العام 2006م واآلن لي أكثر من عشر 
سنوات في هذا املجال، وقد دخلتُه بالصدفة وكانت في البداية مجرد 
هواية ثم بدأُت أطورها عبر الدورات املتواصلة إلى أن احترفت العمل 

فيه وأجنزت أعمااًل جيدة بحمد اهلل.

كيف ميكن أن تدعم ريادة األعامل مجال التصوير؟

 ريادة األعمال تدعم أي مشروع جديد، وأنا أرى أن عالم التصوير عالم 
كبير ومتجدد ال نزال حنتاج إلى تطويره، وريادة األعمال معروف أنها 
تنمي املشاريع الشبابية وتدعمها سواء أكانت منظمات أو مشاريع 
ربحيه، وبالتالي ختلق فرص عمل متنوعة، كما أنها تشجع الشباب على 
دخول السوق بشكل منظم وبدعم لوجستي وتقدم لهم أفكارًا لكيفية 

حتقيق النجاح واملنافسة في السوق. 

حدثينا عن فوزك بجائزة حامية البيئة طريق ملستقبل أخرض؟ 

اجلائزة كانت في العام 2010م بأملانيا عن حماية البيئة، ومن خالل 
زيارتي لعدة مدن خاصة األحياء القدمية الحظُت أن التلوث البيئي عالي 
جدًا، وأنا مهتمة  جدًا بالصحة العامة، ووجدُت أن األحياء التي تنعدم 
فيها الرقابة وليس بها معايير صحية، تؤثر على حياة الناس على املدى 

القريب والبعيد وتنتشر بينهم األمراض.

ومنذ ذلك الوقت بدأُت أهتم مبوضوع تلوث البيئة، خاصة مع ظهور 
أمراض جديدة مثل انفلونزا الطيور واخلنازير وغيرها، كل ذلك جعلني 
أركز على موضوع حماية البيئة، حتى أكرمني اهلل ونلُت جائزة فضية 
باملانيا سلمني لها رئيس البرملان، وكان هذا االجناز بدعم كبير من 

والة األمر ووزارة اإلعالم التي كانت من أكبر الداعمني لي.

يتم التصوير اآلن ولكن ينبغي أن تكتب وتؤرخ حتى تعرف تلك األجيال 
كيف عشنا هذا التحول، ومعروف أن السينما هي األسرع في إيصال 
أي رسالة، كما أنها تبقى مستمرة وتشاهدها أجيال مختلفة، وأوضح 
مثال على ذلك فيلم "صالح الدين" وهو بالرغم من قدمه ال تزال أجيال 
جديدة تشاهدُه، وأيضًا فيلم "وا اسالماه" وهو فيلم ُمهم في تاريخ 
السينما العربية، وأمتنى أن يكون لنا دور كذلك في تاريخ السينما 
العربية، وتكون لنا أفالم توثق تاريخنا، تتوفر في املكتبة السينمائية 

العربية لتستفيد منها األجيال املختلفة.

ما هي املعوقات التي تواجه املرأة يف مجال األعامل بشكل 
عام؟

أعتقد أن من أهم املعوقات التي تواجه شابات األعمال، إنه ليس لديهنَّ 
العلم الكافي بحقوقهنَّ القانونية عند دخولهنَّ مجال األعمال، وقد كان 
موجودًا بصورة أكثر في السابق، أما اآلن فهناك توعية من قبل كل 
اجلهات مثل: وزارة العمل والتجارة وغيرها، كما ساهم اإلعالم في 
التثقيف العام ونشر الوعي بالقوانني واحلقوق، خاصة في مجاالت 
مثل: كيف ميكنك فتح مشروع جديد؟ وقد سهلت احلكومة االلكترونية 
الكثير على شباب وشابات األعمال، وال بد من زيادة التطور في هذا 
اجلانب وتنشيط جميع الدوائر احلكومية إلكترونيًا، حتى تساعد الشباب 

لدخول سوق العمل.

رائد األعامل الفتتاح أي  التي يحتاجها  ما هي األساسيات 
مرشوع؟ 

أواًل: أهم األساسيات هي حتديد الهدف، واختيار املشروع الذي يحتاجه 
السوق، وتوفير املوارد الالزمة وحتمل املخاطر ومحاولة تطوير املشروع 
على الدوام، وإذا كانت هناك إمكانية شريك مالي يدخل معه املشروع، 
والدراية الكاملة بالقوانني والنظم حتى ال يعرض الشركة أو املؤسسة 
للخطر، واستشارة ذوي اخلبرة عن كيفية جناحهم في بداية مشاريعهم، 
واألهم من كل ذلك هو االستمرارية؛ ألن املشروع يحتاج لصبر ووقت 
حتى يبدأ، وحتى يثق صاحب املشروع في قدراته وتكون لديه رؤية 
شاملة للمشروع، وكيف يكون قادرًا على إقناع العمالء، وتكون لديه 
رؤية إستراتيجية ملشروعه، وكيف يستطيع إدارة وقته، وهذه أهم 
الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل من يريد أن يدخل مشروعًا جديدًا.

من وجهة نظرك ما دور املرأة السعودية يف تنفيذ رؤية 
2030م؟

املرأة عنصر قوي في املجتمع، ومتكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
مبا يتوافق مع تعاليمنا اإلسالمية، سيخدم أهداف الرؤية ويحقق التنمية 
املستدامة، واملرأة لها دور قوي في املنهج السعودي اجلديد، وهي 
جزء من املجتمع وكلما مّكناها ساعدت على إنشاء جيل ُيكمل مسيرة 
وأهداف الرؤية، وأمتنى أن يكون هناك رفع لنسب متثيل املرأة في 
املناصب الداخلية واخلارجية لتساعد القيادة في حتقيق أهداف الرؤية، 

الذين  املبدعني  لكل  مجال  السينام 
يحملون فكراً ونظرة فنية

 افتتحت السعودية اآلن دوًر للسينام مام يوفر فرص للمصورين، 
ما هي نوعية الفرص التي ميكن أن تتوفر؟

السينما صناعة وسوق، وهي بالفعل توفر فرص عمل كثيرة، في التصوير 
واإلنتاج واإلخراج وكتابة السيناريو والهندسة واملمثلني وغيرها، وهي 
صناعة متأصلة فيها إبداع وفن، ودائما ما اردد إن الفن يكسر احلواجز 
بني الشعوب، وأمتنى أن يكون هناك دور أكبر للمسرح؛ ألنه مهم جدًا 
في نقل الثقافة، وأمتنى أن تكون هناك معاهد مختصة لتعليم الشباب 
والشابات كيفية صناعة السينما وفنونها، والسينما في رأيي هي سوق 
عمل جديد يتطلب التوجه حنوه والبحث عن مواهب جديدة،  وأعتقد 
أنه ليس فقط مجال للمصورين بل لكل املبدعني الذين يحملون فكرًا 
ونظرة فنية، وأمتنى أن يتم عمل فيلم توثيقي للفترة التاريخية احلالية 
التي نعيشها حتى ننقل أحداثها لألجيال اجلديدة، وليس بالضرورة أن 
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ومن هنا أشكر قادتنا ووالة أمرنا ألنهم وضعوا للمرأة مكانة وهدف 
لتحقيق الرؤية، وفتحوا لها ِعدة مجاالت لتمكينها ومتثيلها في احلكومة 

وفي املجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية.

السعودية  يف  للسياحة  بالفيز  للسامح  التوجه  ظل  يف 
واستقطاب املستثمرين األجانب إىل أي درجة وثقت أماكن 

السياحة بالصور؟

هناك مجموعات كثيرة قامت بعمل جوالت داخل مدن اململكة واكتشفوا 
أماكن جديدة ووثقوها بالصور، مثل: رحالت الهايكنق وزيارة األماكن 
األثرية، كل هذا سيساعد كثيرًا على زيادة أعداد السياح، وهذه صناعة 
جديدة ينبغي علينا كمصورين أن جنتهد أكثر لتطويرها؛ ألننا بصراحة 

ُمِقلني جدًا في هذا اجلانب رمبا بسبب أن أكثر املصورين غير متفرغني 
متامًا للتصوير، وأمتنى أن يكون هناك دعم للمصورين ليقوموا بتغطية 
كل األماكن األثرية والتاريخية اجلميلة بكل مناطق اململكة، وأن يكون 
هناك مشروع موحد ينضم إليه كل شباب املصورين ليقوموا بعمل 
جوالت متنوعة في شكل فرق إلى كل املناطق، ويكون ذلك حتت مظلة 
رمسية- هيئة السياحة أو وزارة الثقافة- حتى يخدم السياحة الداخلية.

كيف توفقني بني حياتك العملية والشخصية؟

أواًل: التوفيق بيد اهلل، ثم الشيء اآلخر هو أهمية إدارة الوقت بالنسبة 
لي في التنسيق بني حياتي العملية والشخصية، وأنا أعتقد أن مدينة 
الرياض التي أعيش فيها ال تسمح لك إال بالعمل وبذل مزيد من اجلهود 
لشدة املنافسة في سوق العمل، وحتى تنجح ال بد أن تكون سريع في 
اختاذ القرارات وكسب الفرص، لذلك فالتنظيم مهم جدًا، فال بد أن تنظم 
حياتك الشخصية مبا ال يؤثر على حياتك العملية وعلى جناحك، وأنا 
أؤمن متامًا أن من لديه هدف محدد فإنه سيسخر كل طاقاته لتحقيق 

هذا الهدف.

أنت شابة وحققت إنجازات كثرية خالل سنوات قليلة.. ما هي 
النصائح التي توجهينها للشباب املقبلني عىل الحياة العملية؟.

بحمد اهلل أنا سواء في مجال التصوير وهو -هواية بالنسبة لي- أو في 
أعمالي التجارية، حققُت اجنازات وجوائز عديدة، وصورُت مناسبات 
ومؤمترات مهمة كالقمة العربية وافتتاح اجلنادرية وبعض املناسبات 
الدولية، ووجدت دعمًا من اجلهات املختصة الذين فتحوا لي املجال 
كمصورة سعودية  لتصوير عدد من الفعاليات الرمسية املهمة وتوثقها 

للتاريخ.

ما هي األعامل التي تديرينها اآلن؟

حاليًا أنشأت مؤسسة لتنظيم احلفالت واملؤمترات والترفيه، بالتعاون 
مع خبراء عامليني مختصني في هذا املجال، وهذا سوق جديد بالنسبة 
لنا وحنن حنتاج ألخذ اخلبرة ممن سبقونا فيه وأعتقد أن هذا ليس عيبًا، 
وأنا أتعلم منهم حتى يكون لنا في املستقبل كوادر وطنية قادرة على 
إدارة السوق بنفسها، كما تعاونت مع شركة استشارية أجنبية لوضع 
اخلطط التي ميكن أن أدخل بها السوق، و"االيفنتات" واملشاريع التي 
تواكب املستوى الدولي، وهذا العمل هو واجهة للدولة وكسب ُسياح 
جدد وتسويق للمملكة في اخلارج، وهذه املشاريع واملعارض الكبيرة 
واحلفالت املوسيقية ُتروج للمملكة بأنها مواكبة وغير متأخرة وأننا مع 
الصفوف األولى، فقط حنتاج دعمًا من أصحاب القرار وفتح املجال لنا 
بشكل أكبر، وأمتنى أن تكون لي بصمة في هذا املجال مستقباًل، وأن 
جتد أعمالي الرضا والقبول وسط الناس وأن أحقق في عملي النجاح 
املطلوب ويستفيد اجليل اجلديد من جتربتي، ومثلما وجدت دعمًا كمصورة 
أمتنى أن أجد الدعم في هذا املجال اجلديد، وأمتنى أن تكون مؤسستي 

من الواجهات املشرفة بإذن اهلل في املستقبل القريب.

دخلت عامل التصوير بالصدفة

قصة نجاحهم واألعمال هن واألعمال انطالقة ناجحة
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شاب ورائد أعمال عصامي، 
بنجاح، واتجه  شق طريقه 

الخاص، حيث  لتأسيس عمله 
كان أول من أسس ناٍد صحي 

بالرياض وشركة متخصصة 
إدارة وتشغيل  تعمل على 

الصحية  المنتجعات واألندية 
الخمس نجوم،  بالفنادق فئة 

افتتح مغسلة مالبس  كما 
التقنيات  مركزية تستخدم أحدث 

التي ال توجد في غيرها. في 
اللقاء يحكي ظافر على  هذا 

النجاح وكيفية تطوير  رحلته مع 
الريادية. مشاريعه 

ظافر آل رشيد مؤسس أول رشكة إلدارة املنتجعات الصحية

اتجهت لتأسيس أندية صحية بعد اإلقبال 
الكبري للرجال عليها

قصة نجاح هن واألعمال
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انطالقة ناجحة

اجرى الحوار:جامل ادريس



من هو ظافر آل رشيد، وكيف كانت بدايتك مع التجارة؟

أكملت املرحلة الثانوية - املجال العلمي- وخترجت بتقدير جيد جدًا، 
ثم اجتهت للعمل بالقطاع احلكومي، وبدأ اهتمامي بالتجارة قبل أحد 
عشر عامًا في مجال البيع  بالتقسيط ، واستمريت به ملدة خمسة 
أعوام، ثم تركته؛ ألنني وجدت به كثير من املشاكل في التسديد 
واحملاكم وهو أمر يحتاج إلى متابعة دقيقة بصورة يومية وكذلك 
لم أجد نفسي في هذا املجال، لذلك غيرت نشاط عملي إلى األندية 
الصحية، وذلك بعد السماح بإصدار التراخيص لها باململكة، وافتتحنا 
أول مركز يقدم لعمالئه خدمات احلمام املغربي وجتهيز العرسان 

واملساج والعناية بالرجل.

 mantra beauty and)واجلمال إلدارة وتشغيل املنتجعات الصحية
wellness   ووجدنا إن األمر يتطلب االلتزام بالكثير من الشروط 

واملواصفات فيما يختص بالتشغيل وبيئة تقدمي اخلدمة ونوعها، 
وهي شروط مدروسة ومكتوبة يجب االلتزام بها عند تشغيل أي 
ناٍد صحي، وبالفعل اجتهدنا كثيرًا وعملنا على األمر ونظمنا عدة 
معارض  مختصة في هذا املجال واستعنا بكوادر مختصة، ومن ثم 
نظمنا معرضني في السعودية: أحدها في الرياض واآلخر في جده، 
وكنا الشركة السعودية الوحيدة التي تقدم خدمة إدارة وتشغيل 

األندية الصحية بالفنادق واملنتجعات.

كيف كان تجاوب الجمهور وإقباله عىل الخدمة؟

كان هناك تعطشًا كبيرًا ملثل هذه اخلدمات، حتى قبل ظهور رؤية 
2030م واالهتمام بالسياحة، ووجدنا قبواًل ودعمًا كبيرًا، باعتبارنا 

الشركة السعودية الوحيدة في هذا املجال، وأنا كصاحب شركة 
إلدارة وتشغيل املنتجعات الصحية أصبحت خيارًا للكثيرين عندما 
اطلعوا على آلية التشغيل املتبعة لدى MANTRA ، وبحمد اهلل عملنا 

تعاقدات كثيرة مع عدد من الفنادق العاملية.

ماهي الصعوبات التي واجهتك عند بداية مرشوعك؟

أواًل: عدم دراسة املوضوع ودراسة اجلدوى بشكل صحيح، فال بد 
أن تكون لديك دراسة واقعية من أرض الواقع، ثم بعد ذلك ال بد 
من معرفة احتياجات السوق، وأعتقد إن السبب في فشل العديد من 
مشاريع رواد األعمال الشباب هو أن دراستهم للمشروع لم تكن 
واقعية، ولألسف دراستنا لم تكن واقعية وسببت لنا انهاكًا ماديًا 

كبيرًا في البداية.

علمنا أنك تقدم خدمة أخرى أيضاً بجانب النادي الصحي 
بالفنادق ما هي ؟

نعم لدينا قسم يقدم خدمة غسيل املالبس لألفراد أو القطاع اخلاص 
أو احلكومي، ولدينا مغسلة مركزية باسم )الندريا(،  ولها فرعني 
بالرياض، وأيضًا لدينا تطبيق ألخذ  املالبس وغسلها وتوصيلها 

للزبائن سوف يرى النور قريبًا بأذن اهلل.

كم كانت تكلفة املرشوع حينها؟

وضعنا دراسة بسيطة ُقدرت تكلفة املشروع مببلغ 150 الف ريال، 
وبعد أن دفعناها اكتشفنا أنها كانت غير كافية، فاضطررنا إلى دفع 
450 ألف أخرى وفرناها من القروض والسلفيات، ولكن بعد أن  بدأنا 

العمل حقق النشاط ربحيًا كبيرًا وغير متوقع وآلمس أحتياج فئة 
كبيرة من املجتمع.

ما هي الخدمات التي كنت تقدمها وهل وجدت منافسة؟

كان املركز يقدم خدمات العناية بالرجل، بدايًة من ممارسة الرياضة 
في »اجليم« وتقدمي العالجات بواسطة منتجات طبيعية، وأيضًا خدمات 
املساج واحلمام املغربي كل ذلك من خالل توظيف مختصني في 

هذا املجال، واستخدام منتجات طبيعية.

ثم افتتحنا فرعًا آخر للمركز، وبعد ذلك بدأت أعداد األندية الصحية 
باململكة تتزايد بشكل ملحوظ وازدادت حدة املنافسة، ولكنها لم 
تكن ختضع إلى معايير تشغيل صحيحة أو نظام تشغيل داخلي 
Sop((، وكنُت قد قرأُت عن شركات عامليٍة لتشغيل املنتجعات الصحية 

في العالم وبأعلى املعايير للتشغيل ومبواصفات عالية. 

لكن توجه الرشكة بدأ مختلفاً كام ذكرت واتجهت الرشكة إىل 
منحنى آخر، حدثنا عن هذا التحول يف اإلسرتاتيجية؟

كما ذكرت كنت قد قرأت عن شركات عاملية في نفس املجال، وكنت 
قد زرت إحدى هذه الشركات في إحدى منتجعاتها الصحية ففكرت 
في حتويل نشاطنا من محل لتقدمي اخلدمة للعميل العادي إلى شركة 
مشغلة للمنتجعات، خصوصًا إنه ال يوجد باململكة شركة متخصصة 
في إدارة املنتجعات الصحية، سواًء في الفنادق أو مبفردها ، وبالفعل 
جلسنا وناقشنا املوضوع، وسجلنا عالمة جتارية باسم )مانترا الصحة 

عىل رائد األعامل وضع دراسة جدوى 
واقعية؛ لضامن نجاح مرشوعه

ما هو اليشء املختلف الذي تقدمونه من خالل املغسلة؟  

استحدثنا جتربة جديدة وغير مسبوقة، فلدينا مغسلة مركزية ختدم 
القطاع اخلاص واحلكومي والزبون العادي، ووجدنا إن الفنادق ذات 
اخلمس جنوم حتتاج إلى تقنية خاصة، فهي ميكن أن تغسل أكثر من ألف 
قطعة من »الشراشف« يوميًا، وهذه »الشراشف« لديها عمر افتراضي 

أدخلنا تقنية )RFID( ملغاسل الفنادق 
ألول مرة
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كيف تنظر لفكرة خصخة األندية الرياضة؟

أنا مؤيد وداعم لهذه الفكرة ومن أشد املعجبني بها، والدليل على 
جناحها إن كثير من الدول التي تسبقنا في الرياضة تطبق اخلصخصة 
في أنديتها، كالدوري االجنليزي واإلسباني مثاًل، فتلك األندية ال تتلقى 
أي دعم من الدولة بل حتقق أرباحًا كبيرة تفوق كبرى الشركات، وهي 

مستقلة متامًا وتستفيد من اإلعالنات واستجالب النجوم الكبار.

ما هي الخدمات املميزة التي تقدمونها عرب مراكزكم؟

حاليًا لدينا مركز في فندق »أوليان« وحنن املشغلون للنادي الصحي 
به، وأيضًا لدينا عدد من املراكز بعدة فنادق أخرى.

أما الشيء املختلف واملميز الذي نقدمه، فلديه ارتباط مبجال 
الترفيه؛ ألنه أحد عناصر اجلذب السياحي، وهو أمر يعطى الفندق 
تقييمًا جيدًا أن يكون هناك منتجع يقدم خدمات جيدة ولديه إدارة 
جيدة، فيكون للزبون خيارًا جيدًا أن يجد فندقًا وبه ناٍد صحي 
يقدم خدمات جيدة، فنحن نقوم بتشغيل وإدارة األندية الصحية 
بالفنادق، وهي أندية تقدم شيئًا به نوع من الترفيه واالسترخاء.

كما تقدم العالج الطبيعي بأعشاب وزيوت مصدرها املجتمعات 
اليابانية والصينية والهندية وغيرها، وحنن مستعدون لتقدمي هذه 
املنتجات إلى السوق، وحنرص على تقدمي أعلى املستويات للزوار، 
خاصة اآلن بعد السماح باستخراج الفيزا السياحية، حيث يتوقع 
أن يأتي إلينا ُسياح من مختلف أحناء العالم وشرق آسيا، فيجب أن 
يجدوا كل ما يطلبونه من خدمات، وبأعلى مستوى من احلرفية في 
تقدمي اخلدمة، فذلك يدعم الفندق ويجذب إليه الُسياح، باإلضافة 

إلى تقدمي خدمات جتهيز العرسان كاملة في مكان واحد.

هذه هي اخلدمات والقيمة املضافة التي نقدمها لشريكنا في الفندق 
أو املنتجع السياحي.

نعتمد عىل التخصص يف عملنا وهناك 
وظائف ال تناسب "السعودة"

واألهم من ذلك أن من يقومون بهذه املهنة هم أشخاص مميزون 
فيها؛ ألنها موجودة في ثقافتهم وقد طوروها بنيل شهادات، وهم 

األقدر على حتقيق نتائج أفضل للعمل.

ومثل هذه املهن أمتنى أن تراجع اجلهات املسؤولة قرار توطينها، أما 
بقية املجاالت فالشاب السعودي قادر على العمل فيها، وهناك شركات 
وطنية كثيرة جنحت في أكثر من مجال خاصة مجال االلكترونيات 

وإدارة احملتوى والتسويق والتصميم

وينبغي تغييرها بعد ثالمثائة أو أربعمائة غسلة مثاًل، حسب معايير 
الفندق الداخلية ومعرفة عدد الغسالت، هذه صعبة جدًا وال ميكن 
 »RFID SYSTEM« متابعتها بدقة، لذلك قمنا باستحداث تقنية امسها
وهي عبارة عن شريحة صغيرة جدًا يتم تركيبها في »الشرشف« 
لتقوم بحساب مرات الغسيل املتكررة وختبرك مبكانها وتبعيتها ألي 
فندق، حتى ال ختتلط الشراشف املوجودة لدينا باملغسلة بني أكثر 

من فندق، وتنعدم متامًا احتمالية فقدانها.

وبحمد اهلل هذه التقنية أعطتنا ميزة، واستطعنا أن نسبق املنافسني 
الذين سبقونا في موضوع الغسيل، واستطعنا أن حنسن اخلدمة 

ونقدمها بجودة أعلى، وأصبحنا خيارًا مطلوبًا لكثير من العمالء. 

وحنن الوكيل الوحيد للشركة التي تنفذ هذه التقنية  بالسعودية.

كذلك ما مييزنا أننا نستخدم مساحيق غسيل مستوردة، من شركات 
كبيرة من أمريكا واملانيا، مبعنى أننا نوفر اجلودة والتقنية. 

هل تعرضت لصعوبات و«غش«يف استرياد منتجات وأجهزة 
عملك من الخارج وعدم مطابقتها للمواصفات؟

الغش والتحايل موجود بالتأكيد، وأنا زرت دول كثيرة وجلبت 
منها منتجات، ولكن الذكاء في التعامل مع اجلميع مطلوب، وأهم 
شيء اختيار املوّرد املناسب أو الشركة املوثوق بها، واألفضل 
أن يكون لديهم مكتب باململكة، فهذا يسهل األمر كثيرًا، أما إذا 
اضطررت للسفر بنفسك فال بد أن تقوم ببحث ميداني وتستفسر 
عن الشركات املوثوق بها، والتي مت التعامل معها من قبل، وملزيد 
من احلرص ميكنك االستفسار من املخلصني اجلمركيني ملعرفتهم 

لتلك الشركات.

هل تعتقد أن الشباب السعودي به كوادر لديها القدرة عىل 
التعامل مع أنواع الرياضات الجديدة التي بدأت تعرض هنا 

كاملصارعة مثالً؟

أقول لك بكل صراحة إنه حان الوقت اآلن ألن ُيعطى الشباب السعودي 
الفرصة الكاملة، فقد أثبت جناحه في كل الفرص التي منحت له، صحيح 
في الفترة املاضية كانت العملية تكاملية وكانت معظم الوظائف 
يشغلها أجانب، اآلن السعودي ُأعطي الفرص وأبدع فيها، فمثاًل: في 
رياضة سباق اخليل هناك سعوديون برزوا فيها، فالشاب السعودي 
إذا أعطيته الفرصة وهيأت له بيئة عمل جيدة سيبدع، أيضًا أن يكون 
العمل مناسبًا للعادات ويلبي احلاجات االجتماعية، ومعروف أن هناك 
بعض املهن واألعمال ال ميارسها شباب البلد وهو أمر موجود في 
كل مكان بالعالم، ألسباب مختلفة، منها أن تكون خارجة عن اطار 
العادات، أو أن ايرادها متدني، مثاًل: بالنسبة ملجالنا ميكن أن يناسب 
الشاب السعودي قسم اجليم وصاالت احلديد وهكذا، ولكن ال يقبل 
أن يشتغل في جتهيز العرسان وعمل املساج واحلمام املغربي؛ ألنها 

أصاًل ليست من عاداتنا.

قصة نجاح هن واألعمال انطالقة ناجحة
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أطلق املؤسس والرئيس التنفيذي 
للعالمة التجارية اإلماراتية اجلديدة 

وميثل »دي إكس بلندز«وجهة 
مثالية للقاءات االجتماعية من 
االستراتيجي  موقعه  خالل 
وجتمع  مردف،  تاون  أب  في 
األجواء التي يوفرها دي اكس 
بلندز بني البساطة واألصالة، 
لعشاق القهوة بأنواعها وخاصة 
محبي القهوة املختصة من بلدان 
مختلفة، كما يقدم أيضًا تشكيلة 
الرئيسية  األطباق  واسعة من 
واجلانبية واحللويات واملشروبات 

الباردة والساخنة.

»دي اكس بلندز«، املهندس أنس 
املدني، الفرع الثاني من كافيه 

»دي اكس بلندز« بدبي.

وافتتح مدير عام دائرة التنمية 
االقتصادية بدبي سامي القمزي 
الكافيه في أب تاون مردف في 
دبي، وهو الفرع الثاني من العالمة 
التجارية، بعد الفرع األول له في 

مدينة دبي الطبية.

املدني،  أنس  املهندس  وقال 
إكس  »دي  يكون  بأن  نسعى 
بلندز« وجهة الستقطاب عشاق 
القهوة املختصة من من كل أحناء 
العالم، حيث سيوفر جتربة فريدة 
النتقاء حبوب القهوة املختصة 
وطريقة إعدادها، إذ ختتلف أنواع 
القهوة مع اختالف مناطق زراعة 
حبوب النب، ودرجة التحميص، 
وتنوع  احلبوب،  ودرجة طحن 
من  وعدد  القهوة  صنع  آالت 

العوامل األخرى«.

ــن ديب إىل  ــدز« م ــس بلن ــالق »دي اك إط
العــامل

افتتح األستاذ/ عبد احلكيم بن 
حمد العمار رئيس غرفة املنطقة 
معرض  الشرقية  فعاليات 
االمتيازات  وجذب  انطالق 
مبعارض  2018م  التجارية 
)الظهران  الدولية  الظهران 

اخلالدي.

وبدأ يوم االفتتاح باستقبال كبير 
للحضور في القاعة الكبرى, ثم 
بدأت جولة على اقسام املعرض 
وما يحتويه، أنتقل بعدها اجلميع 
ملقر احلفل وبدأ بكلمة ترحيبية 
من مقدم احلفل يوسف السعيد، 
ثم كلمة املنظمني ألقتها عبير 
جليح املدير التنفيذي للمعرض، 
باحلضور  بدايتها  في  رحبت 
وَخصت راعي احلفل والضيوف. 

وأضافت: لم تكن البداية بهذه 
السهولة بالنسبة لنا؛ لدخول 
مثل هذا التحدي لكننا تعودنا 
على حتديد أهدافنا ووضعها أمام 
أعيننا، فكان أهم هذه األهداف: 
هو الترويج للعالمات وتصديرها 
للخارج فثري )دامينشن( تعمل 
بفريق محترف تعّود على تنظيم 
عمله واالهتمام بأدق التفاصيل 

ومتابعة عمالئه.

كلمتها:  في  اجلليح  وضحت 

إكسبو(, وحضر احلفل عدد كبير 
واملسؤولني  الشخصيات  من 
األمريكي  القنصل  يتقدمهم 
)راشنا كورنني( واملستشار/ 
سالم النقبي ممثل السفير بدولة 
سعدون  واألستاذ/  اإلمارات 

أن املعرض صاحبه خنبة من 
املستشارين العامليني واحملليني 
وجهات  الفرنشايز  وخبراء 

التمويل وقصص النجاح.

التنفيذي  املدير  واختتمت 
للمعرض كلمتها بالشكر لراعي 
االمريكية  والقنصلية  احلفل 
والداعمني واملشاركني، توالت 
القنصل  من  الكلمات  بعدها 
الوزير  وسعادة  األمريكي 
املفوض مستشار السفير، ثم 
حان موعد ملسة الوفاء الرعاة 
الرمسيني والشركات الراعية. 

ملحات من االفتتاح
شهد اليوم األول إقبال منقطع 
األعمال  رجال  من  النظير 
والشركات وأصحاب العالمات 
ورواد األعمال، وتلفزيون مملكة 
بتغطية  قام  الذي  البحرين 
املعرض ممثاًل في الزميلني طالل 

نايف ويوسف املعال.

معــرض االمتيــاز التجــاري بالرشقيــة 
ــال ــرواد األع ــة ل فرص
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عرضت أمانة املنطقة الشرقية 
على املهتمني مبجال االمتيازات 
األعمال  رجال  من  التجارية 
فرصها  واحملليني،  الدوليني 
االستثمارية املتاحة وخدماتها 
تها  حا طمو و  ، نية و لكتر ال ا
لبيئة  ا ير  لتطو ملستقبلية  ا
االستثمارية للمنطقة، وجذب رواد 

كما شاركت األمانة في منتدى 
عقد  الذي  التجاري،  االمتياز 
ضمن فعاليات املعرض، وذلك 
بجلسة حوارية مع رواد األعمال 
واملهتمني واملستثمرين احملليني 
والدوليني، وأوضح  وكيل األمني 
املهندس  واملشاريع  للتعمير 
املال،  عبداللطيف  بن  عصام 
الشرقية  املنطقة  أمانة  سعي 
لتنمية  العامة  باإلدارة  ممثلة 
املنطقة  لتحويل  االستثمارات 
الشرقية إلى بيئة استثمارية واعدة 
تستقطب املستثمرين احملليني 

والعالمات التجارية الدولية .

وأكد املال خالل املنتدى أن أمانة 

األعمال بابتكار فرص استثمارية 
جديدة، لتنمية املنطقة.

واستعرضت إدارة املدن الذكية 
لتقنية  العامة  لإلدارة  التابعة 
املعلومات باألمانة، من خالل 
انطالق  في معرض  مشاركتها 
االستثمارية  الفرص  وجذب 
»الفرنشايز« األخير بالشرقية؛  
تطوير  في  الذكية  خدماتها 
ية  ر ستثما ال ا ت  عا و ملشر ا
والتنموية، وآلية استقبال األفكار 
املهتمني  قبل  من  واملقترحات 

باإلدارة .

الشرقية تؤكد من خالل مشاركتها 
باإلدارة  ممثلة  املعرض،  في 
االستثمارات؛  لتنمية  العامة 
ايجاد  على  الكامل  حرصها 
ودعم  مميزة  استثمارية  بيئة 
املستثمرين وأصحاب املنشآت 
طريق  عن  الصغيرة  واألعمال 
تقدمي اخلدمات البلدية والفرص 
والواعدة  املتاحة  االستثمارية 
في ظل اقبال اململكة على طفرة 
رؤية  من  انطالقًا  اقتصادية 
برنامج  وخطط   2030 اململكة 
التحول الوطني 2020 التي تكرس 
املثالية  البيئة  جهودها إليجاد 
لالستثمار ودعم البنى التحتية 

في املجاالت كافة .

الرشقيــة تعــرض فرصهــا االســتثارية عــىل 
ــال ــال األع رج

منصــة لـ«الفرنشــايز« تضــع رواد األعــال 
ــة ــة العاملي ــىل الخارط ــعوديني ع الس

أطلق محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة واملتوسطة »منشآت«، 
املهندس صاحل الرشيد، في جدة، 
مبادرة »االمتياز التجاري«، لبناء 
مزدهرة  جتاري  امتياز  صناعة 
العربية  اململكة  في  ومستدامة 
السعودية متاشيًا مع رؤية اململكة 

2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأكدت الهيئة أن املبادرة ستسهم 
في جعل االمتياز التجاري محركًا 

لديهم  لذين  ا واملستثمرين، 
اإلمكانات واملؤهالت الفنية والعلمية 
ملشروع  النجاح  وحتقيق  إلدارة 
)الفرنشايز(،  التجاري  االمتياز 
املنشآت  أصحاب  إلى  إضافة 
بتطبيق  يرغبون  الذين  القائمة، 
نظام االمتياز التجاري )الفرنشايز( 

لتوسيع أنشطتهم وتطويرها. 

وتتضمن املبادرة، منصة االمتياز 
التجاري التي حتتوي على فرص 
امتياز جتاري، مواد توعوية، محتوى 
لفعاليات  تقومي  توعوي،  مرئي 
االمتياز التجاري، ومناذج التفاقيات 
االمتياز التجاري، وتهدف »منشآت«  
ألن تكون املنصة مرجعا شاماًل 

لالمتياز التجاري باململكة.

التجاري  االمتياز  منصة  وتطرح 
رواد  النطالقة  مواتية  فرصًا 
األعمال واملستثمرين في مضمار 

رئيسيًا ألعمال املنشآت الصغيرة 
اقتصاديًا  ورافدًا  واملتوسطة، 
للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق 

العديد من الفرص الوظيفية.

وأوضحت »منشآت« أن املبادرة 
قطاع  زيادة مساهمة  إلى  تهدف 
االمتياز التجاري في الناجت احمللي 
بأن  مضيفة  للمملكة،  اإلجمالي 
التجاري  االمتياز  تدشني منصة 
سيسهل على املستفيدين من هذا 
البرنامج االستفادة واحلصول على 

االمتيازات التجارية املختلفة.

وتستهدف املبادرة فئات الشباب 
ورواد  اجلنسني،  من  واخلريجني 
العالمات،  وأصحاب  األعمال 
التجاري،  االمتياز  ووسطاء 

وتعول  العاملي.  “الفرنشايز” 
رفع  في  املنصة  على  “منشآت” 
الناجت احمللي اإلجمالي وخلق فرص 
تسريع  وبالتالي  جديدة  وظيفية 
وتيرة النمو االقتصادي في اململكة. 
ويسهم “االمتياز التجاري” مبعدل 4 
% إلى 5 % من الناجت احمللي اإلجمالي 
أسرع  من  ويعد  عامليًا،  للدول 
مبقاييس  مقارنة  منوًا  القطاعات 
واعتبرت  االقتصادي.  النمو 
»منشآت« االمتياز التجاري فرصة 
إلطالق رواد األعمال الراغبني في 
العمل احلر، وحتفيزهم على إطالق 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
بنية  لتأسيس  الذي دعاها  األمر 
واقتصادية  وثقافية  تشريعية 
لتنميتها.  وتشكل وظائف االمتياز 
التجاري 6 % من وظائف القطاع 
اخلاص في الدول املتقدمة في تطبيق 

نظام االمتياز التجاري.

691.07
مليون ريال صايف أرباح رشكة »جبل عمر« للربع األخري من العام 
1437 هـ، وهو أعىل معدل منو وأرباح تحققه يف تاريخها يف 

وقت قيايس، مقابل خسارة 126.95 مليون ريال للربع املامثل من 
العام السابق وبزيادة نسبة أرباح 644 %. 
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مشاريع صغرية تتحول لـ

التميز في نشاطاتها، سواءً  المحالت والمطاعم  استطاعت كثير من 
الفرنشايز لعدد من  الخدمة مما أهلها لمنح  العرض أو تقديم  في 

المستثمرين داخل و خارج السعودية.

داخل و خارج السعودية

ملحق الفرنشايز
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قسم  مسؤول  الكرمي  العبد  العزيز  عبد  ذكر  السياق  وفي 
بدأت  الشركة  بأن  الكرمي:  العبد  التجاري في شركة  االمتياز 
التجزئة كفرنشايز من  و  األزياء  منذ خمسني عام في مجال 
بدأت  عامًا  عشرين  ومنذ  الفرنسية،  و  االيطالية  الشركات 
من  كبيرًا  أقبااًل  ووجدت  شركات  لثالث  الفرنشايز  ببرنامج 

السعودية وخارجها.  داخل 

في  الوحيد  السعودي  الفرنشايز  أننا  مييزنا  الذي  ويضيف: 
لدينا مميز، فنحن  التجاري  االمتياز  و طريق  العروض  مجال 
التي ال  البضاعة  و  الشركة  ِقَبل  والتدريب من  البضاعة  ُنؤِمن 
الفرنشايز  نتعامل مع احلاصل علي  أننا  أي  إلينا،  تعود  تباع 

الشركة.  كأنه فرع من فروع 

أما سالم احملية املدير التنفيذي في شركة )forefer 52( ملكياج املرأة 
السعودية فيقول: فروعنا موجودة في جميع مناطق اململكة و دول 
اخلليج و الدول العربية وبدأنا في منح الفرنشايز لشباب وشابات 
األعمال باململكة لنمكنهم من البيع بالتجزئة في )املوالت(، فنحن 
نسعى من خالل ذلك إلى توفير فرص عمل لرواد االعمال لبدء التجارة 
بنسبة مخاطرة ال تتعدى 10 %،  فالشركة تأسست منذ ثالثة عشر 
عام وهي شركة سعودية، وقد عملنا خالل السنوات املاضية بفضل 
الكوادر السعودية علي تقدمي أفضل اخلدمات مما أهلنا ملنافسة 

املنتجات اخلارجية في السوق. 

وذكر إياد الهالل أحد منسوبي شركة الطيار للسفر والسياحة و الشحن 
أن الشركة لديها خبرة طويلة في هذا املجال تعود إلي حوالي أربعني 
عام، لكننا  بدأنا في فكرة الفرنشايز كشريك معتمد منذ قرابة أربع 
سنوات، وبعد إعالن رؤية اململكة اعتمدت اإلدارة نهج دعم الشباب 
وتسهيل أمورهم، حيث بدأنا في توظيف الشباب السعودي الذين 

مثلوا إضافة متميزة للشركة بعد توظيفهم. 

ونصح رجل األعمال فرحان الشمري املقبلني على ريادة األعمال 
والفرنشايز أن تكون لهم نظرة ثاقبة في فهم متطلبات العمل، فاحلياة 
في تسارع مستمر حتى إن مراكز االبحاث ال تستطيع أن تتنبأ مبدى 
التطور الذي يحدث في العالم كل ساعة مثلما حدث من تطور في 
تقنية النانو والذكاء الصناعي والقيادة اآللية إلى درجة أن البعض 
يشير إلى أن معنى احلياة سوف يتغير نتيجة التطور املضاعف ومن 

ضمنها املدخول و التجارة على حياة اإلنسان. 

وأضاف: إن ريادة األعمال في هذا الوقت ليست خيار، بقدر ما هي 
إلزام فالبد أن يطور اإلنسان من نفسه، ويقود عمله اخلاص حتى وأن 
رضّي في وظيفة معينة من أجل حتقيق مكاسب جلمع رأس املال، 
وما يحكم اختيار العمل هو شغف اإلنسان بنفسِه، وهو يختلف من 
شخص إلى آخر وأنا مؤمن أن كل إنسان له كاريزما خاصة وشغف 
معني، وهذا ما ميزك اهلل به،  فاإلنسان متى ما توصل إلى شغفه 
فقد خطا خطوة كبيرة ملعرفة ذاته، وتوجيه نفسه التوجه الصحيح 
و السليم، فالعمل في حياة اإلنسان سعادة كما يذكر أحد الفالسفة 

)إن حبك لعملك من املسببات الرئيسية للسعادة(. 
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ذكر مدير التطوير في مطعم شاورما كنج نظير هاني أن الشركة 
سعودية وطنية بدأت من الرياض عام 2008م ثم انشات مثانية عشر 
فرعًا في جميع مناطق اململكة العربية السعودية وتتجه اآلن إلى منح 
الفرنشايز اخلارجي في مجموعة من الدول منها: أمريكا و أوروبا وقد 

وقعت مؤخرًا مع أحد الشركات من أجل التسويق. 

وأضاف: حنن حنتاج إلى شركاء وليس عمالء؛ فالشركاء في الفرنشايز 
يساهمون في التطوير السريع والنمو بحيث يكون لديهم طموح وخطة 

مدروسة تسير على خط جتاري صحيح.  

مطعم شاورما كنج يقدم تشكيلة مميزة من أنواع املأكوالت) شاورما، 
ودونر، ,ساندويتشات( ويقدم خدمة توصيل مميزة إلى العديد من 
املناطق داخل السعودية، كما تقدم الشركة قائمة الطعام الرائعة عند 
الطلب )اون الين( عن طريق طلبات دوت كوم بخطوات سهلة وسريعة. 

وقال مدير مكتب االستشارات لالمتياز التجاري أحمد العرفج: إننا ننقل 
اخلبرات والتجارب التي خطتها الدول التي سبقتنا، ونساعد أصحاب 
رؤساء األموال في احلصول على فرص جتارية ويعتبر الفرنشايز رافد 
من روافد االقتصاد خاصة بعد أن اظهر العديد من الشباب والشابات 
السعوديني متيزهم في العديد من القطاعات التجارية منها: االغذية 
واملالبس واحللويات وتعتبر اإلجراءات القانونية حامية جدًا جلميع 

االطراف سواء املاحن أو احلاصل على الفرنشايز .

وقال هاشم الهاشم- صاحب وكالة سفر األسفار للسفر والسياحة- : 
لقد بدأت في مجال التنسيق للسياحة والسفر قبل حوالي ثالث سنوات 
وقد استطعنا في فترة قصيرة معرفة ميول الزبائن في السفر وبدأت 
اسألهم بعد عودتهم عن انطباعهم وابرز املعالم واألماكن السياحية 
التي زاروها، وبدأت ارشد املسافر علي حسب ميوله إلى زيارة نفس 
االماكن واملعالم بل أصبحُت انصحهم باملطاعم التي تناسب اذواقهم 
وعليه بدأ اإلقبال العالي من الزبائن وبدأت في افتتاح أول وكالة للسفر 
والسياحة وأسست لي فريق خاص للمتابعة وسوف امنح الفرنشايز 

لعدد من املستثمرين في بعض مناطق اململكة. 

ويضيف: إن خبرة فريق إدارة حق االمتياز تزيد من قوة جناحه، وهذه 
اخلبرة غالبًا ما تترجم في نظم العمل الرمسية والتدريب واملتابعة 
املستمرة مع تطوير وحتسني نوعية املنتج أو اخلدمة بصفة مستمرة، 
فوجود عشرون فرعًا أو أكثر لسلسلة مطاعم على سبيل املثال يعطيها 
قوة في احلصول على البضائع والتوريدات الالزمة من املوردين 
بسعر أقل فيما لو كان هناك فرع واحد فقط يقوم بشرائها لنشاطه 
وهذا بطبيعة احلال يؤدي إلى خفض التكلفة والقدرة على املنافسة 
وللحفاظ على هذه اخلبرة فإن معظم اتفاقات حقوق االمتياز )الفرنشايز( 
حتظر على احلاصلني على حقوق االمتياز )الفرنشايز( شراء البضائع 

والتوريدات من مصادر خارجية.

وأضاف: إن أصحاب حق االمتياز )الفرنشايز( غالبًا ما يقومون بعرض 
اسم مميز لهم، وهذا االسم يعطيهم شهرة وقوة أفضل في البيع والتسويق، 
ولقد أيد ذلك البحث امليداني الذي قام به املكتب االستشاري حيث أن 
أكثر من %85 من عينة املستهلكني الذين شملهم البحث امليداني يرون 
بأن درجة تأثير اسم وشهرة املاركة قوية في التفضيل بني املنتجات 
احمللية والعاملية، ولكن هذا ال مينع أن يكون حلق االمتياز )الفرنشايز( 
اجلديد قوة احتمالية كبيرة في بناء وتأسيس اسم أو عالمة جتارية محددة، 
وغالبًا ما يقوم صاحب حق االمتياز )الفرنشايز( بتطوير وحتديث نظم 
وأساليب التشغيل اجليدة والفعالة والتي تعود بالفائدة عليه وكذلك على 
املمنوحني لذلك هناك قواعد تشغيلية محددة بواسطة املاحن ومراقبة 

اجلودة وتوحيد النظم واإلجراءات بني جميع املمنوحني.

ملحق الفرنشايز
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الخليج من تطور العالمات  التي تشهدها دول  التطورات  في ظل 
التجاري، نجد أن هنالك عالمات  التثقيف في االمتياز  المتميزة، وضعف 

التطور لتصبح عالمة تجارية عالمية، و لكنها تفتقر  القدرة على  لها 
)الفرنشايز( المجال  الدعم والتثقيف في هذا  إلى 

 ومن هنا انطلقت خدمة امتياز بدعم من مؤسسة محمد بن 
راشد لتنمية املشاريع الصغيرة و املتوسطة، والغرف التجارية،  
ومجموعة شركات كبرى ترتكز على االمتياز التجاري وُتشجيع 

صناعة العالمات التجارية في املنطقة.

وقال املدير التنفيذي عصام لوتاه :إن الشركة تهدف من خالل 

عالمة تجارية بدعم 
165االمتياز 

الدعم إلى احلد من املخاطر للشركة اجلديدة ونشر ثقافة االمتياز 
التجاري وتصدير العالمات االماراتية وجلب عالمات جتارية 
مميزة، وصناعة مجتمع متكامل لالمتياز واالستثمار في العالمات 
الصغيرة، وزيادة االبتكار وتوليد األفكار والنمو االقتصادي، 
وُتقدم للشركات الناشئة خدمة دراسة احلالة وهي دراسة بعمق 
تهدف الكتشاف اخللل الفني أو املهني أو اإلداري عن طريق عدة 
مداخالت وأبحاث لتصحيح املسار و تطويره، وكذلك خدمة 
خطة العمل وهي عبارة عن وثيقة مكتوبة بالتفاصيل خلطة 
عمل ملشروع جتاري جديد وأهدافه وتسويقُه ومميزاته والتمويل 
املتوقع وحتديد إستراتيجية السوق، وتكون هذه الوثيقة مطلوبة 
من عدة جهات مثل البنوك للتمويل وغيرها .وكذلك التسويق 
وهو عبارة عن خطة تسويقية متكاملة مدروسة للعالمة التجارية 
عبر عدة وسائل إعالمية و بطريقة اقتصادية للوصول إلى الهدف 
والتدريب وهو عبارة عن إعداد برامج تدريبية مثل: دليل العمليات 
الـتـشـغيـلـيـة و تـدريـب الـمـدربـيـن وتدريب ما قبل االفتتاح 
عن طريق عدة وسائل إعالمية مثل: الفيديو و مطبوعات وأدوات 
مهنية، وكذلك دليل العمليات التشغيلية وهو عبارة عن دليل 
عمليات تشغيلية للعمل والتنمية واخلطط املستقبلية وتشغيل 
األعمال اليومية وما قبل افتتاح وجميع التدريبات و واإلدارة 
واجلداول الزمنية للموظفني والقواعد واألنظمة، وغيرها لتكون 

جميع العمليات مسجلة مرصودة في دليل واحد.

وكذلك العقود وهي عبارة عن عقود خاصة متالئمة مع قوانني 
املنطقة حلفظ حقوق االمتياز التجاري لدى الطرفني املاحن واملمنوح 
مثل: عقد االمتياز الفردي وعقد االمتياز لتطوير املنطقة وعقد 

االمتياز الرئيس. 
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تجاوز ِعْقَدُه الثاين بقليل... وَينح فرنشايز للمطاعم

فيصل الكربيش:
فرصة مثلت نقطة تحول يف حيايت

تخرجه في مجال  الرغم من  علي 
ــون، فــّضــل فــيــصــل عــبــد الــلــه  ــقــان ال
الُحر،  العمل  إلى  االتجاه  الكبريش 
وتابع رحلتُه الناجحة بإصرار وعزيمة، 
ــن مـــؤســـســـيـــن مــطــاعــم  فـــهـــو مــ
ــهــا، حيث  أب يــروبــرجــر فــي مــديــنــة 
بدأ في افتتاح أول فرع في عام 
2013م واتبعُه فرعين آخرين، ويتجُه 

اآلن لمنح الفرنشايز على مستوى 
السعودية والعالم. رواد األعمال 
ِالــتــقــت الــكــبــريــش فــي حـــوار حــول 
نجاحِه،  وأســرار  العملية  مسيرتِه 
ــان وعــشــرون  ــن االث لــم يتعد  وهــو 

ربيعًا. 

ملحق الفرنشايز

اجرى الحوار:عبد الله القطان
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حدثنا أكرث عن دراستك و ما سبب توجهك لريادة األعامل؟

عمري 22 عام خترجُت من جامعة امللك خالد ختصص قانون، ثم اجتهُت 
إلى مجال ريادة األعمال، وسبب توجهي لهذا املجال يعود إلي خلفيات 
ُأسرية،  فمنذ كنت صغيرًا وأنا موجود في بيئة عمل جتارية، فجدي ووالدي 
كان مصدر رزقهما التجارة و قد غرسا فينا أساسيات التجارة، ففي أثناء 
دراستي في املرحلة اجلامعية قدم لي والدي فرصة مثلت نقطة حتول في 
حياتي، كانت عبارة عن مبلغ من املال طالبا مني شق طريقي في مجال 

التجارة، وكانت تلك بداية اجتاهى إلى مجال العمل احلر.

املهن املرتبطة باملطاعم غالباً ال يعمل بها السعوديون، كيف 
وجدت تقبُل املجتمع ملهنتك؟

احلمد هلل من اليوم األول الفتتاح املطعم كنت أول العاملني في الفريق، 
كنت ُأقدم الطعام واعمل على الطهي،  فليس عيب أن يعمل اإلنسان في 
أي مهنة مباحة شرعًا وعلي عكس ما يتوقع البعض فقد  وجدت احترامًا 

وترحيبًا من ِقبل األهل واملجتمع.

املنافسة يف مطاعم )الربجر( قوية اليوم، ماذا تقدم من متيُز 
يوفر لك االستمرارية؟

لدي نظرة ال أعلم إذ يتفق عليها اجلميع؛ إن في الوضع االقتصادي الراهن  لن 
يصمد إال املتميز الذي ميتلك صنعه جتعله يقف على قدميِه، فنحن نرى 
أن لدينا املنتج النهائي الذي نقدمه للناس، بسعر منافس وجودة عالية، 
وتعامل راقي مع الزبون من ِقبل فريق العمل، فنحن جنود مبا منلك ونتطلع 
للمزيد للوصول إلى العاملية، فقد دخلنا إلى السوق في عام 2013م وكانت 
تسود أزمة في السوق السعودي وكان اغلب الناس ينصحنا بعدم دخول 
السوق في هذا الوقت، ولكن منتجاتنا أثبتت نفسها واستطعنا االستمرار.

هل يوجد لديكم خدمات الكرتونية وخدمات توصيل؟

قريبًا سوف نطلق تطبيق خاص باملطاعم يتم الطلب عن طريقه، وتتم مراقبة 
سرعة التوصيل عن طريق هذا التطبيق، ونستفيد منه في  عرض جميع منتجاتنا.

 السعودية تتجه إىل االنتقال يف االعتامد عىل القطاع الخاص 
مباذا تنصح رواد األعامل؟

أنصح الشباب وأقول لهم: هذه فرصتكم وإذ لم تأخذ الفرصة اآلن سوف 
ختتفي من بني يديك، فحكومتنا تقدم لنا جميع التسهيالت والفرص 
والتمويل، وهناك العديد من املؤسسات احلكومية التي تقدم التمويل و 
يحتاجون فقط إلى دراسة جدوى واضحة وهدف واضح، أما العواقب 
فالتجارة جميعها مخاطرة فيجب أن ختوض التجربة لكي تنجح وإن لم 

ختاطر لن تنجح.

ما هي اشرتاطاتكم لطالبي الفرنشايز؟

لدينا ثالث أقسام:

القسم األول: الفرع الواحد مبقابل خمس وستون ألف ريال للهوية 
و7 % من املبيعات السنوية، وباملقابل نقدم لك تدريب مدة شهر، وعينه 
لتصميم الديكور ونقدم ُكتّيب اخللطات، ودعم لوجستي بالنسبة للمواد 

واالستشارات ومتابعة شهرية من ِقبلنا.

القسم الثاين: فرنشايز املناطق وهذا مببلغ مائة وستون ألف ريال، 
وحد أدنى فتح ثالثة فروع وما فوق، وهنا تكون رسوم االمتياز 6 % من 

املبيعات السنوية، ونقدم نفس اخلدمات و الدعم الذي سبق ذكرُه.

القسم الثالث: الفرنشايز الدولي مببلغ خمسة وتسعون ألف دوالر خلمسة 
فروع كحد أدنى وما فوق، وتكون نسبة رسوم االمتياز 4 %.

أنت خريج قانون كيف تري اإلجراءات القانونية للفرنشايز؟

ال يزال نظام االمتياز التجاري جديد في اململكة العربية السعودية،  فقد 
ُأطلق النظام عام 1437هـ حتديدًا ولم يتم ممارسته بكثرة حتى اآلن. 

أما بالنسبة لإلجراءات القانونية في الفرنشايز فقد وضعنا عقود حتمينا 
وحتمي املمنوح نفسُه، بخصوص االمتياز التجاري.

يف ظل املنافسة القوية لن يصمد إال املتميز الذي يتلك ِصنعه
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محامون يجيبون عن أسئلة 
حول الفرنشايز ) 2 - 2 (

1. هل اتفاقيات الفرنشايز قابلة 
للتفاوض؟ ويف هذه الحالة أي جزء 

للتفاوض؟ منها قابل 

ليبافا جويل 

التي قمت بطرحها على  الثاني من األسئلة  الجزء  المقال  سنتناول في هذا 
الثالث:  المحامين 

انترنيكوال، جوش براون. راش نيجت، تشارلز 

الثاني من األسئلة وهي: الجزء  لننتقل إلى  واآلن 

2. كمحامي ُمختص يف 
، أو أجزاء،  الفرنشايز أي جزٍء 
من االتفاقية يزعجك أكرث من 

غريه؟

3. ماهي أفضل نصيحة تقدمها للناس املهتمني بأن 
يصبحوا ماليك فرنشايز؟

ملحق الفرنشايز
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هل اتفاقيات الفرنشايز قابلة للتفاوض؟ ويف هذه الحالة 
أي جزء منها قابل للتفاوض؟

راش: نعم، الكثير من االتفاقيات تعتمد على املدة التي قضاها ممنوح 
الفرنشايز في العمل، ومدى رغبة صاحب االمتياز في احلصول على 
ممنوح االمتياز؟ غالبًا ما يحصل ممنوح الفرنشايز متعدد الوحدات على 
تنازالت أكثر من تلك التي يحصل عليها ممنوح الفرنشايز العادي. ورمبا 
تؤدي عدم الرغبة الشديدة في شراء الفرنشايز إلى بعض التنازالت 
أيضًا، وفي أحيان كثيرة أرى أصحاب الفرنشايز احملتمليني؛ من 
الذين ينوون التوقيع قبل حتى أن أقابلهم. والبعض اآلخر ينتظر مني 

نوع من التأكيد فقط، بداًل من االستشارة القانونية احلقيقية.

تشارلز: نعم، اتفاقيات الفرنشايز قابلة للتفاوض، على كل حال فإن 
كل صاحب امتياز يختلف عن اآلخر من حيث التفاوض، األمر يعتمد 
على رأي ماحن االمتياز، والتغييرات املطلوبة، حنن عادًة حناول أن نفهم 
أهداف املمنوح احملتمل الشخصية والعملية، مع محاولة تنسيقها مع 
شروط االتفاقية بطريقة عادلة، وعند تعديل االتفاقية؛ فإننا نركز على 
شروط التفاوض من أجل تزويد ممنوح االمتياز مزيد من احلماية مبا 

في ذلك على سبيل املثال: احلصول على منطقة محمية.

جوش: نعم، أنا أرى أن األجزاء املتعلقة بالقوانني اخلاصة بالدولة 
قابلة للتفاوض، عندما يكون لدى صاحب االمتياز اتفاقية ال تتوافق 
مع قوانني الدولة التي يرغبون بيع االمتياز فيها، وأحيانًا تكون الرسوم 
األولية لالمتياز قابلة للتفاوض. في أغلب األحيان ميكن ملمنوح االمتياز 
اجلديد التفاوض من أجل تأجيل اإلتاوات لفترة من الزمن في بداية 
االمتياز. لقد تفاوضت حول اتفاقيات فرنشايز مختلفة، لكن أغلبها 
كان يعتمد على أمر محدد وهو املوقع ومنذ متى يعمل هذا االمتياز، 

وكم موقع تابع له مت افتتاحه. 

كمحامي ُمتخص يف الفرنشايز أي جزٍء ، أو أجزاء، من االتفاقية 
يزعجك أكرث من غريه؟

راش: التحريف، بالقول أن االمتياز فرصته بالنجاح أكبر من فرصة 
العمل املستقل،. بينما احلقيقة هي أن احتماالت الفشل في االثنني 
تكون بنفس املعدل، باإلضافة إلى ذلك، أنا أعتقد حقيقًة أن ماحني 
الفرنشايز، يقومون بأعمال رديئة مع املمنوحني الذين يعانون ماديًا، 
فهناك تقصير في منحهم الراحة من خالل تقدمي املساعدة واملساندة 

لهؤالِء املمنوحني؛ لكي يتمكنوا من األداء بشكل أفضل.

تشارلز: مستشاري تطوير الفرنشايز: الذين يّدعون بأنهم محامون 
ويخبرون أصحاب العمل ممن هم غير جاهزون المتالك الفرنشايز، 

بأنهم مبجرد أن يبدؤوا الفرنشايز سيتمكنون من دفع التكاليف. 

جوش: أنا أكره أنظمة الفرنشايز التي تتخذ فريسة لها من املمنوحني 
الذين يعطونهم الثقة، والذين ليس لديهم طريق للنجاح، واملاحنني 
الذين يكون كل تفكيرهم منصب على جمع األموال بداًل من التفكير 

بتنمية عمل جيد. كما أنني أنزعج جدًا من املمنوحني احملتملني؛ الذين 
يتصلون بي لطلب املشورة؛ ثم يقولون أنهم قرؤوا االتفاقية ويشعرون 

باالرتياح جتاهها، في تلك احلالة أسئلهم إًذًا ملاذا اتصلتم بي؟!.

مبعنى آخر، إن عقود االمتياز هي عقود قانونية وعالقات معقدة، لن 
تستطيع فهمها مبا يساعدك على شراء االمتياز؛ مبجرد قراءتها. 
واخيرًا أكره أن أمسع شخص يصف شراؤه لفرنشايز كأنه يشتري 
عمل في علبة، إن شراؤك لعمل مثبت جناحه نظريًا في أقاليم أخرى، 
اليعني أنك لست بحاجة ألن تعمل، وتضع اخلطط من أجل النجاح. 

ليس هناك اختصار لنجاح أي عمل حتى لو كان امتيازًا.

ماهي أفضل نصيحة تقدمها للناس املهتمني بأن يصبحوا 
ماليك فرنشايز؟

راش: التشتري وظيفة لنفسك، ابحث عن فرص االمتياز التي تتيح 
لك حتقيق عائد كبير على استثماراتك. إذا لم يكن لديك رأس املال 
لشراء االمتياز، أوكان لديك التمويل الكافي ملرحلة البدء على األقل 
ملدة سنتني، في الواقع أنا فعاًل أتساءل هل يجب أن تفعل ذلك في 
هذه احلالة؟ وأخيرًا تفحص جيدًا ما تتلقاه من استثماراتك؛ هل 
سيكون من األفضل لك العمل املستقل بعيدًا عن رسوم الفرنشايز و 
الضرائب، وإذا كان صاحب الفرنشايز ليس امسًا معروًفا ولن يقدم 

لك الكثير، فلماذا تشتريه؟

تشارلز: قم باملجهود الالزم على أنظمة الفرنشايز، قبل التقدم 
وااللتزام.

جوش: أفضل نصيحة أواًل: اكتشف فيما إذا كان قالب شخصيتك 
مالئم ألن تصبح صاحب فرنشايز جيد، فليس كل الناس بإمكانهم أن 
يكونوا أصحاب فرنشايز؛ ومن املهم أن تعرف هل أنت واحد منهم أم 
ال؟ ثانًيا، التشتري نظام فرنشايز ألنك رأيته ناجح في مكان آخر؛ بل 
ألنك ترى أنك تستطيع أنت أن جتعله ناجحًا بأفكارك واستراتيجياتك. 
ثالًثًا، خذ وقتك، وابحث عن النصيحة اجليدة من محامي، أو مستشار، 

أو ناصح، أو موظف البنك قبل أن تشتري الفرنشايز.

إذاً هل تريد رشاء فرنشايز؟

إذا كنت تريد شراء فرنشايز، فاصنع لنفسك معروفًا ،ووظف محاميًا 
قبل أن تأخذ قرارك، سواء نعم أو ال.

إن محامي الفرنشايز اجليد، مثل الثالثة محامني املذكورين في هذا 
املقال، ممكن أن يجنبك الكثير من املشاكل اجلوهرية والصداع. 
إضافًة إلى ذلك سيمكنوك من التأكد من فهمك التفاقية الفرنشايز.

وأخيرًا، هذا هو املفتاح، محامي الفرنشايز اجليد قد يكون لديه القدرة 
على التفاوض بخصوص شيء ما في االتفاقية، أنت ال تشعر باالرتياح 

جتاهه.
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هذه  من الشركات في  أنواع  هناك ثالثة 
الفئة؛ مبا في ذلك الشركات التي أسست 
للعمل بنظام الفرنشايز؛ إذ تشترك جميعها 
في طلب االستثمار عندما ال تكون هناك نتائج  
النماذج السابقة حققت  ملموسة تؤكد أن 

النجاح املنشود.

نلقي هنا نظرة على األنواع اجلديدة ملشروعات 
الفرنشايز، واألسئلة التي يجب طرحها قبل 

توقيع العقد:

1. الشركات املؤسسة حديًثا والتي ُتقِبل ألول 
مرة على نظام الفرنشايز:

في هذه احلالة، تكون الشركة قد اكتسبت خبرة 
كبيرة على مدار عدة سنوات وفتحت عدًدا من  
الوحدات، كما تكون قياداتها وكبار مسؤوليها 
على دراية كاملة بكيفية التعامل مع أسس 

هذاالفرنشايز.

حتتاج الشركة هنا أيًضا إلى اختاذ خطوة 

الحائزة على  هل من الحكمة أن تصبح شركتك من كبريات الشركات 
الفرنشايز ؟ . حق 

قبل اإلجابة عن هذا السؤال، ينصح الخبراء بعدم االنخراط في هذا 
؛ حتي يستطيع  جيًدا  والعيوب  المميزات  بعد معرفة  إال  النظام، 

المرجو. النجاح  رائد األعمال تحقيق 

ثالثة أنواع ملرشوعات الفرنشايز ..
ماذا تختار؟

واحدة، تتمثل في تعلم كيفية العمل بفاعلية 
مع أصحاب الفرنشايز، بداًل من املوظفني، 

واحتمالية مواجهة مخاطر مختلفة.

كذلك، عليك أن تسأل: كيف ختتلف برامج 
نظم الفرنشايز  على  التدريب للحصول 
اجلديدة عن برامج التدريب السابقة للموظفني 
اجلدد؟ وماذا لديك من نظم الدعم ألصحاب 
الرقمية،  الفيديو  مثل أقراص  الفرنشايز 
والكتيبات أو شبكة اإلنترنت؟ وهل أنت على 
استعداد للتعامل مع ممنوحي الفرنشايز على 

أنهم رجال أعمال؟

ذي  الفرنشايز  مشروع  مميزات  من   .2
اخلبرة أنه يغير منوذج التشغيل التقليدي، 
ويستبدله بنماذج جديدة؛ ألنه من املعروف أن 
معظم الشركات الكبيرة املوجودة في السوق 
ال تغير منوذج أعمالها ما لم تكن في ورطة.

ويساعد تغيير منوذج التشغيل ، شركات 

الفرنشايز على حتقيق النجاح املرجو خالل 
فترة وجيزة؛ وبالتالي عليك  -قبل كل شيء- 
أن تفكر جدًيا في جميع املخاطر التي قد 

تواجهها.

أن  يضمن  الذي  ما  تسأل:  أن  عليك 
النتائج  سيحقق  منوذج التشغيل  تغيير 
املأمولة؟ وكم عدد وحدات النموذج السابق 
أن  وكم تتوقع  املاضيني؟  في العامني 
ختسر في العامني املقبلني؟ وما التغييرات 
التي أدخلت على البرامج التسويقية لدعم 
النموذج اجلديد؟ وكيف يتم ختصيص دعم 
النماذج القدمية  التسويق مستقباًل بني 

واجلديدة؟.

3. الشركات الصغيرة نسبًيا التي تقبل على 
العمل بنظام الفرنشايز:

كثيًرا ما يقبل رواد األعمال قليلو اخلبرة- 
مبجال ريادة األعمال- على خطوة تأسيس 
شركة فرنشايز. وبني كل قصة جناح، عشرات 
الذين باءت  وعشرات من رجال األعمال 
مشروعاتهم بالفشل. لهذا ، توقع الدخول 
في مشكالت كثيرة ومخاطر متعددة ؛ لكونك 

مستجًدا على نظام الفرنشايز.

يرين  املد لدى  هل  ل  اسأ  ، ا أخيًر
تساعد  مسبقة  التنفيذيني للشركة خبرة 
النمو  حتقيق  في  الفرنشايز  شركة 
احتياطيات نقدية  لديها  وهل  املطلوب؟، 
كافية ملواجهة أية عواصف في فترات 
التعثر؟، وما حجم  التدريب والدعم الذي 
عمن  وماذا  للناس؟،  الشركة  توفره 
وأي  الشأن؟،  هذا  في  خبرة  لديهم 
م  لرسو ا على  اخلصومات  من  نوع 
لى  إ تقدم  لتي  ا واملصروفات األخرى 

املجموعة األولى من  الفرنشايز الرائد؟.

في  أساسًيا  الفرنشايز  نظام  أصبح  لقد 
جميع دول العالم؛ وذلك في ظل املتغيرات 
االقتصادية العاملية التي تهدف إلى فتح 
السلع  أمام  احلواجز  وإسقاط  األسواق 
والبضائع ورؤوس األموال؛ لتقدمي أحدث 
التكنولوجيا  التسويق واإلدارة ونقل  نظم 

واخلبرات وخلق فرص عمل.

ملحق الفرنشايز
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تاريخ التأسيس: 
21 مارس 1962.

االمتياز:
منذ 1964 - 1962 .

املقر الرئيس:
لويزفيل بوالية كنتايك.

توصيف العمل:
صاحب االمتياز هو  LLC. الرشكة األم السابقة ، والوسيطة لرشكة تاكو بيل كورب، أكرب رشكة يف Taco Bell هي رشكة  
YUM للعالمات التجارية،  وتعترب وحدات تاكو بيل مرافق غذائية استهالكية رسيعة، تقدم عنارص متنوعة بأسعار رخيصة، 

بجودة مكسيكية، مع إمكانية توفري الوجبات الخارجية وإتاحة الوجبات لعامة الناس.

عرض االمتياز: 
تتضمن أنواع التسهيالت املختلفة التي مينحها  صاحب الفرنشايز للممنوحني:

الوحدات التقليدية: مباين دامئة، مستقلة بذاتها بأحجام وأشكال مختلفة تقدم قامئة تاكو بيل كاملة، وتتضمن املباين 
منشآت مطابخ يتم فيها إعداد الطعام وتجميعه، ومنضدة توضع عليها الطلبات ،ويتم الدفع عليها واستالم الطلب، 

طاوالت وكرايس للعمالء، وغالبًا يكون هناك أيًضا سيارات صغرية تتنقل بني الكرايس.

وحدات صفوف: عبارة عن مواقع بسيارات صغرية، أو بدون وتتضمن أيًضا املزايا املوجودة يف الوحدات التقليدية. 
  End-Caps. وتسمى الصفوف التي تحتوي عىل السيارات الصغرية

وحدات محوالت الطاقة: هي عبارة عن مباين تحتوي عىل جميع الخدمات املوجودة يف الوحدات السابقة، وتتشارك 
باملوقع مع محطات الوقود.

تاكو بيل إكسربيس )واجهات متخصصة(: وهي مواقع ال تحتوي عىل جميع الخدمات املذكورة سابقاً، مع عنارص محدودة 
من قامئة تاكو بيل. تتضمن الواجهات املتخصصة منصات تقف لوحدها يف مواقع ضمن مباين كبرية، وقد تم بناء هذه 

املواقع بشكل دائم بتصاميم مختلفة وذلك لالستفادة من املساحات املتاحة يف أنواع املواقع املختلفة.

املساعدات املالية:
رشكة التمويل YUM. )YUM للتمويل( هي رشكة تابعة ملؤسسة Delaware التي تقدم قروًضا ملمنوحي االمتياز 

املؤهلني لعالمات مطاعم YUM التجارية.

:YUM األعامل التي تخضع لرشوط برامج التمويل من رشكة

بناء املطاعم الجديدة.	 

إعادة متويل القروض القامئة.	 

إعادة متويل املطاعم.	 

تحسني املطاعم بحسب املطلوب يف اتفاقية الفرنشايز املعمول بها.	 

 	.YUM رشاء الفروع املوجودة من كنتايك، وبيتزا هت، وتاكو بيل من

كام تقدم YUM برنامج قروض اختياري ملساعدة األقليات املؤهلني، باستثناء ما هو موضح ال يقدم مانح االمتياز أي 
ترتيبات، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، لتمويل االستثامر األوىل أو العمليات املستمرة ألعامل تاكو بيل.
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الدليل الجامعيطالبنا في الخارج أطفال رواد أعمالأجيال

اللذيذة لعائلتها  الوجبات  للخبز وتقديم  )أليسون آمز( حبها  اكتشفت 
تتجاوز الخامسة من عمرها، وبعد وضع خطة عمل لها  وهي لم 
الفنون  النهائية من دراستها في معهد  السنة  حينما كانت في 

التي رهنت  بأمريكا، قررت أن تحقق حلمها، فتسلحت بدعم والدتها 
افتتاح ووندرالند  التمويل، وتمكنت من  منزلها لتحصل على مبلغ 

بكاليفورنيا. بيتش  نيوبورت  باكيري في 

تقول ساندرا آمز والدة أليسون ورشيكتها يف العمل:

)إذا كان هناك شخص يستحق أن أراهن عليه، فلن أجد أفضل من ابنتي(.

إنها السنة الرابعة اآلن من التشغيل.. ولقد منت وندرالند لتصبح أكبر من مجرد مكان لبيع 
املخبوزات، بل عالمة جتارية تتوسطها )أليسون وندرالند(، وحتيط بها البضائع املخبوزة 
اللذيذة، بجانب بسكويت وكيك وندر الشهي، توجد األلعاب، وحقيبة الكيك، واألدوات التي ميكن 
أن يستخدمها األطفال لعمل احللويات في املنزل مع وصفات أليسون، ولعبة دبدوب أليسون 

ووندرالند بير؛ وهي عبارة عن دب يتكلم ويحكي قصة أليسون آمز ومخبوزات ووندرالند.

لقد حصدت حلويات أليسون آمز ووندرالند الكثير من اجلوائز، مبا فيها جائزة التميز 
للشركات لعام 2008م في كاليفورنيا، وجائزة سفير احللويات في نيوبورت بيتش. وقالت 
مجلة ذا فيو عن بسكويت الزجنبيل الذي تقدمه وندرالند :إنه األفضل في جميع أحناء أمريكا، 
مما أدى إلى أن حظيت وندرالند بتقدمي البسكويت الرئاسي في االحتفال االفتتاحي ألوباما.

وتتفاوض األم والبنت حاليًا مع إحدى كبريات شركات توزيع األلعاب، كما طرق بابهما 
الكثير من كبار جتار التجزئة ليصلوا بعالمة وندرالند التجارية لالنتشار على مستوى وطني 
واسع. وتقول ساندرا آمز: لقد رفضنا بالفعل صفقة مباليني الدوالرات مع شركة تارجت؛ 
ألنه ال يوجد مكان تتوسع فيه من هناك. حنن نبحث عن الشريك املناسب الذي ميكنه أن 

يصعد بحلمنا إلى املستوى التالي.

املثالية طريق النجاح

 chicken Soup( يقول مارك فيكتور هانسن رجل األعامل وأحد مؤلفي سلسلة كتب
for the Soul( حساء الدجاج من أجل الروح التي حققت أفضل مبيعات:

إنها روح املغامرة واإلقبال بال خوف في قلب كل صاحب أعمال.. إنها الروح التي تظهر 
بصورة أوضح داخل الشباب.

 The إنها الثقة التي متكن بها هانسن من إيجاد رجال األعمال الصغار ليتحدث عنهم في كتابه
Richest Kids in America األطفال األغنى في أمريكا.

يقول هانسن: أريد أن أربط بني العالم الصغير وعالم األعمال، بداًل من أن نتركهم يلهثون 
وراء حلم الوظيفة األمريكي.

)أطفال األعمال( يخوضون مخاطر كبيرة ليحصدوا مكاسب كبيرة
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ليس مقصوراً عىل األطفال

من الذي قال إن العمل ال ميكن أن يكون ممتًعا؟! ليس بالطبع في حالة املواقع اإللكترونية 
املتخصصة في بيع األلعاب.

املؤسس: جويل بولبيت، 29 عاًما

املوقع: سومرست، ويسكونسني

املبيعات املتوقعة يف 2005م: أكرث من 4 ماليني دوالر

روبو بيز:

تغلب جويل بولبيت على حنينه أللعاب الطفولة بإقامة شركة أصبحت تنافس عامليًا على 
نطاق واسع، بعد أن اكتشف املبالغ التي تدرها األلعاب املتحولة؛ وهي الروبوتات املصنوعة 
على شكل أبطال مشهورين منذ الثمانينات، حينما تباع عبر اإلنترنت. وقد أسس بولبيت 
موقع BigBadToyStore.com في 1999م بعد فترة قصيرة من خترجه في اجلامعة، حينما 
عاش حلم التجارة في ألعابه املفضلة أيام الطفولة: جي آي جو، وسادة العالم، واملتحولون. 

ولكن أكبر حتٍد كان يواجهه بولبيت حينئٍذ كان »السخرية التي يلقاها من أصدقائه«.
التوجيه من األهل:

أثناء فترة الدراسة اجلامعية، باع بولبيت ألعاب شخصيات املغامرات املعروفة كهواية 
لكسب بعض األموال، ولكنه حينما اجته لتحويل تلك الهواية إلى شركة، تولى والداه دعمه 
على جميع املستويات، فاستدانا كثيًرا لتمويل الشركة، وكانا يعمالن أكثر من مائة ساعة 
أسبوعيًا إلنتاج BigBadToyStore . واستضافا املخزون من األلعاب داخل املنزل حتى 
اضطرا إلى عمل ممرات بني الصناديق التي كانت تصل إلى السقف من أجل املرور من بينها. 
ويقول بولبيت: »لقد كانا يعمالن وفق آلية واضحة، واجتهدت بقدر املستطاع من أجل إقامة 

هذا العمل في تلك السنوات املبكرة العصيبة«.

خدمة من الطراز األول:

كان BigBadToyStore يغطي طلبات شراء األلعاب، خاصة لهؤالء املغرمني بشخصيات 
مثل: مقاتلي حرب النجوم، وسالحف الننجا املتحولني. وتوسع بولبيت ليشمل عمله رموًزا 
من أعمال كوميدية وأفالم سينمائية، حتى أصبح لديه عمالء مخلصون من جميع أحناء 
العالم. وقد طلب بعض العمالء أن يوفر بولبيت شروط »مينت« لتعبئة األلعاب، فبدأ في 
استخدام نظام للتصنيف والتدريج لتمييز »الدرجة القياسية« التي تتوافق مع شروط منطقة 
»مينت« أو تقترب منها، لتطبيقها على العبوات، كما قدم خدمة التعبئة التي تضمن أن يظل 
املنتج في حالة جيدة ويتم تناوله بحرص شديد أثناء شحنه. كذلك، جلأ إلى فكرة »عربة 
التسوق« التي تسمح للعمالء بوضع األصناف التي دفعوا قيمتها في سلة ختزين افتراضية؛ 
إذ تقوم الشركة بشحن األصناف كلها فوًرا بحسب طلب العميل، مع تقليل تكاليف الشحن. 
وشملت اخلطط املستقبلية التوزيع للتجار املعتمدين ممن ميكنهم االطالع على قائمة أسعار 
اجلملة على اإلنترنت؛ ما دعا بولبيت إلى أن يقول: »لقد وصلنا إلى حافة املنافسة على اجلودة«.
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تمويل

ماذا يحدث عندما تفكر يف 
كسب املال فقط ؟

الطلبات من  أتلقى عليها  التي  عادًة في جميع صفحاتي 
تتيح  الرائعة  البسيطة  جمهوري لدي مربع للدردشة، هذه األداة 
المحتملين فرصة طرح األسئلة علّى، أو على أحد أعضاء  للعمالء 

إلينا. فريقي قبل االنضمام 
المختلفة، لكن هناك  الكثير من األسئلة  أنا وفريقي مع  نتعامل 

سؤال أعرف إنه مؤشر سيء...

يارو ستاراك

كم من الوقت سأستغرق ألكسب املال؟
ُيطرح هذا السؤال غالبًا من قبل األشخاص الذين يعانون مادًيا، وكل 
مايهمهم في وضعهم الراهن هو كيفية كسب املال بأسرع وقت ممكن، 
من غير أن يفكروا كيف ينشؤون عملهم؟ أو كيف ميكنهم أن يساعدوا 

اآلخرين؟ كل تفكيرهم منصب على كسب املال.

وهنا يجب أن أشير إلى :)إنه ليس من اخلطأ التفكير بكسب املال طبًعا، 
لكنني أعرف بحكم التجربة –أن تبدأ من مكان الضغط على النفس 
لكسب مبلغ معني في وقت محدد – هذا ليس باملكان الصحيح للعقل 

لتبدأ منه عمل جديد(.

األعامل الناجحة تولد من الوفرة:
املال يأتي كنتيجة ثانوية خللق الوفرة في حياة اآلخرين، عندما يشكل 

عملك قيمة للناس، ستكافئ باملقابل باملزيد من العمالء وبالتالي 
باملزيد من االموال.

عندما يكون تفكيرك منصب على افتقارك للمال، سيكون من الصعب 
جًدا عليك أن تقدم شيء ذا قيمة لآلخرين.

ومن هنا، فعندما يأتيني شخص ما للتدريب، فإن أول ما يسألني عنه 
هو املال، أعرف حينها أنه ليس في املكان الصحيح ليبدأ عمله، في 
الواقع أنا أنصح هؤالء باحلصول على وظيفة أواًل؛ ألنه يتوجب عليهم 
اخلروج من منطقة نقص األموال، حتى يتمكنوا من التركيز في عملهم 

اجلديد، وتكون أولياتهم خدمة الناس.

عندما متتلك الكثري..تستطيع أن تعطي:
عندما أتكلم مع شخص ما وأشعر بأن لديه الكثير ليبتكره، والكثير 
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أستطيع أن أتفهم من خالل جتربتي الشخصية، إن من السهل أن 
حتاصر باملال ومبا يعنيه له، خاصة في البداية عندما ال يكون هناك 
شعور باألمان من الناحية املادية، وهنا أنا أشجعك بأن تتوقف عن 
التفكير للحظة بعملك وأن تقوم بإعادة تأطير تركيزك. وبداًل من التفكير 
باألرقام واألرباح، فكر بدافعك، باحلركة التي تريد لعملك أن يتبناها.

لقد وجدت أن التفكير هو غذاء الروح، ولكنه أيضًا ميكن أن يكون نقطة 
حتولية لعملك أيضًا ، فهو يجعلك تفكر وتتحدث وختطط بشكل أكبر.

ليفعله، وكل تركيزه في تقدمي اخلدمات للجمهور، أعرف 
إن هذا هو الشخص الصحيح.

واملقاالت،  باألفكار,  ممتلىء  رأسك  كان  إذا 
والفيديوهات، والكتب، والدورات، التي ميكن أن 
تقدمها للناس، إذًا أنت في املكان الصحيح. التحدي 

بالنسبة لك في هذه احلالة سيكون كيف تنظم أفكارك، 
وكيف تضع األولويات واخلطط التي تقودك بأفضل الطرق 
إلى األمام، لتحول جميع أفكارك إلى قيمة بالنسبة 
لآلخرين؛ وبالتالي تستطيع كسب الكثير من األموال 

عن طريق ذلك.

وفي أعلى املستويات إن األشخاص الذين يلتزمون 
بدافعهم الداخلي لتقدمي اخلدمات للجمهور اليتحدثون 

حتى عن املال، فهم واثقون بأن املال سيأتي إليهم حاملا 
ميكنوا من إيصال أفكارهم وحلولهم للناس.

عندما ترى بأن ماتفعله هو شيء مهم لإلنسانية، ليس فقط لتدفع 
فواتيرك، سيحفزك ذلك لتأخذ خطوات أكبر.

حتى لو كانت املنتجات أو اخلدمات التي تقدمها للناس تبدو مملة وجافة، 
إال إن هناك متعة بفكرة أنك تقدم شيء ما جلمهورك، أنا أراهن بأن 

إحساسك بالتأثير باآلخرين سوف يزيد من حماسك.

أما إذا كنت تشعر بانعدام ذلك احلماس؛ فرمبا يكون قد حان الوقت 
للتغيير، حاول أن تبيع منتج مختلف، أو حتى ابدأ بعمٍل جديٍد كلًيا. 

ماهي أسبابك؟:
في حال قابلتك بشكل شخصي وسألتك؛ 
مــاذا  للعمل؟  الرئيسي  دافــعــك  مــاهــو 
ستقول؟ هل سيكون جوابك حول المال، 

أم العمالء، أم االزدهار؟

أم ستحدثني عن أسبابك؟

?



تعُد زيادة تفاعل الموظفين ومشاركتهم في العمل من األمور 
ِانجاح شركتهم.  التي تحافظ عليهم، وتساهم في  الحيوية 

الخاصة  العديد من "خطط مشاركة الموظفين"  ومع ذلك، فإن 
المديرين  إخبار  بالشركات تقوم أوالً على إجراء استطالعات ثم 
للقيام بما يجب لتحسين األمور. و في ما يلي سبعة  بالنتائج، 

أكثر مما  التفاعل، وإلهام موظفيك لتحقيق  بناء  أمور تساعد على 
بإمكانهم تحقيقه: أنه  يعتقدون 

كن شفافا:
عندما يشعر املوظفني بأن هناك شيء ما 
تلقائيًا  الشركة، سيشعرون  عنهم  ختفيه 
بأن استثمارهم في وظائفهم قَل وسيبدؤون 
بالبحث عن مكان آخر. ُكن شفافًا إذا كانت 
شاركهم  عصيبة،  بأوقات  متر  الشركة 
خطتك، وأخبرهم ما الذي ميكن أن يقوم به 

كل موظف للمساعدة. 

رمبا تتفاجأة مبدى تأثير ذلك على الروح 
املعنوية لديهم، وقد يساعدك ذلك -ليس 
فقط في اخلروج من العاصفة- بل ستتجاوزها 

بشكل أفضل من أي وقت مضى.

ادخل إىل الخنادق:
إذا كنت ختتبئ وراء مكتبك طوال الوقت، 
ستفقد فرصتك في ممارسة دورك كمدير 

كيف تزيد من تفاعل املوظفني 
جويل جارفينكليف العمل؟

العمل  في  عالقاتك  ابِن  صحيح.  بشكل 
بالتجول بني املكاتب، اسأل الناس كيف 
أحوالهم؟ واستمع ألفكارهم، اسألهم إذا 
كانوا بحاجة ألي مساعدة، فذلك سيعطيهم 
انطباع عنك بأنك لن تتأخر في تقدمي أي 
مساعدة ُتطلب منك، كما سيكسبك ذلك 
احترام كبير من اآلخرين، ويخلق جو من 
العمل بروح الفريق، ويسهم بزيادة مشاركة 

املوظفني لك العمل.

أعِط فرصة للمواهب بأن تلمع:
هيئ لفريقك مشكلة ودعهم يتعاملون معها، 
حيث يتيح لهم ذلك إنتاج حلول خالقة من 
ابتكارهم. إذا أردت أن تعرض فكرة على 
اإلدارة العليا، اعرضها باسم الفريق، انسبها 
للفريق عندما تقدمها، وبالطبع سينال إعجاب 
املسؤولني التنفيذيني في الشركة، إنك تقوم 

بتعزيز روح الفريق والعمل في فريقك، ومن 
جهة أخرى سيشعر موظفوك بأنهم ذوي 
قيمه، كما سيستمتع موظفوك بإعطائهم 
الفرصة للمساهمة بطرق فعالة في إجناح 
املؤسسة، وستظهرمواهبهم عندما يتم إطالق 

العنان لقدراتهم اإلبداعية اخلالقة.

أخربهم باالمتنان بني الحني واآلخر:
االمتنان والشكر له تأثير مميز في مكان 
العمل، أشكر موظفيك بني احلني واآلخر، 
وحدد لهم السبب الذي تشكرهم من أجله، 
أشر  ما،  مشروعًا  أحدهم  أمت  إذا  فمثاًل 
إلى املواهب وامليزات التي استخدمها في 
ذلك، وافعل ذلك أمام زمالئه، علق بشكل 
متكرر على األشياء اإليجابية التي يقوم بها 
املوظفني، وقم بدور املرشد في املناطق التي 

ترى إنهم يتقدمون بها.

تسويق
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للنقد  فرصة  املوظفني  أعِط 
الذايت:

عندما ترى أن أحد املوظفني كان بإمكانه أن 
يؤدي بشكل أفضل، أعطه فرصة لينقد نفسه، 
ويشرح لك ما يظن أنه كان يجب عليه القيام 
به بطرق مختلفة، ومن ثم ساعده ليكتشف 
كيف يفعل ذلك، عادًة الفشل نفسه يعطي 
للناس رؤية جديدة وأفكار مختلفة، وظيفتك 
هنا هي أن تساعدهم بأن يدمجوا تلك األفكار 

في أدائهم املستقبلي.

إن التعامل مع الفشل بهذه الطريقة يشعر 
املوظفني بالقوة، حيث إنك تشعرهم بأنك 
تثق بهم وتساعدهم الكتشاف خطة جديدة.

ابتكر فرص اجتامعية: 
اعِط موظفيك الفرصة ملشاركة حياتهم 

وتطلعاتهم الشخصية بشكل أقل رمسية 
من خالل خلق الفرص االجتماعية، فعلى 
سبيل املثال، إقامة حفل غداء بسيط للفريق 
بعد إجنازهم ألحد املشاريع، سيشجع كل 
فرد من أفراد الفريق على التجمع في مكان 
واحد وتبادل أطراف احلديث، كما ميكنك أن 
ترافق بعض أعضاء فريقك للغداء في أحد 
املطاعم أسبوعيًا، سيخلق ذلك الفرصة 
أيضًا للتواصل، حيث ميكنك اصطحاب 
األشخاص الذين اليعرفون بعضهم بشكل 
وإنشاء  التعارف  على  لتشجعهم  جيد؛ 
عالقات جديدة. كما ميكنك أن تشاركهم 
الرأي بأن يقترحوا فرصة تطوعية يجتمعون 
فيها. إن تعزيز العالقات سيزيد من شعورهم 
الرغبة  عندهم  سيحفز  مما  بالراحة، 

باملشاركة.

ال تكن تقليديا:
عندما ترسل إميياًل عاديًا، حتى لو كان المعًا 
حول إجنازات أحد املوظفني، على األغلب لن 
يحاول أحد من الزمالء االطالع عليه، حاول 
أن حتتفل بهذه االجنازات بُطرق غير متوقعة، 
تقول جمعية إدارة املوارد البشرية: إنه في 
أحد الشركات كانوا يحتفلون بطرق فريدة، 
فيقوم مجموعة من الناس بالتجول بآالت 
موسيقية، وأجراس األبقار، ليعلنوا األخبار: 
اخلروج عن املألوف في بعض األحيان قد 

يجلب املرح لكل شخص في املكان.

وكما نرى فإن هذه األمور ال تتعلق بحوافز 
أو زيادة رواتب املوظفني،. كل ما هنالك 
إن مثل هذه األمور تزيد من ترابط املوظفني 
وإخالصهم لعملهم ومؤسساتهم، وترفع من 

مستوى ما ميكنهم حتقيقه سويًا.
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املهارات الناعمة 
والتوظيف يف 

مؤسسات التقنيات 
جون وايت هيدالعالية

التي تعمل في مجال  المؤسسات  تتطلب 
صناعة التقنيات العالية، موظفين يتمتعون 
بمهارات ناعمة، فلم يعد األمر يتطلب فقط 
عاملين ذوي خبرة ومهارات صعبة، بل باتت 
الناعمة؛  المهارات  ألصحاب  ملحة  الحاجة 

لما لهم من قدرة على اإلبداع واالبتكار.

وطبًقا لبحوث  أجراها موقع “لينكد إن” الشهير، مت حتديد عشر 
مهارات ناعمة مطلوبة، تشمل: التواصل، والتنظيم، والعمل 
اجلماعي، والدقة، والتفكير النقدي، واملهارات االجتماعية، 
التكيف،  على  والقدرة  األفراد،  بني  والتواصل  واإلبداع، 

والشخصية الودودة.

ومن خالل 291 مدير توظيف، استطلع “لينكد إن” رأيهم، أكدوا 
أنَّ أصحاب العمل  يعانون من العثور على موظفني ذوي مهارات 
ناعمة مناسبة؛ إذ أكد 58 % منهم أن النقص في املهارات الناعمة 

بني موظفيهم كان يحد من إنتاجية الشركة.

وقد ال أتفق مع كل ماورد في 
أن  أرى  لكن  املذكور،  البحث 
هناك ترابًطا بني جتربتي اخلاصة 
فيما  خصوًصا  املذكورة،  والقائمة 
يتعلق مبهارات: التواصل بني األفراد، 

وفريق العمل، واإلبداع، والتفكير النقدي.

وأشارت دراسة أجرتها -على مدى 5 سنوات – 
مؤسسة BC Tech التابعة للحكومة الكندية- إلى 
وجوب ملء الثغرات، لكن احلل يتجاوز مجرد الكم،؛ 
إذ يجب أيًضا إدراج املواهب التقنية  في احتياجات 
شركات بي سي؛ ما يعني أن من يدخلون قطاع التقنية، 
يجب أن يتمتعوا مبزيج من املهارة التقنية واملهارات الناعمة؛ 
إذ ميكن تتبع وقياس املهارات الناعمة؛ ما يعني إمكانية إضافة 

عائدات االستثمار إليها.

وهناك دورات تدريبية عبر اإلنترنت أو عبر التعليم الذاتي، 
ها آتت  تساعد املؤسسات على تدريب موظفيها؛ إذ تبني أنَّ
مثارها نوًعا ما، وإْن كان للتدريب وجًها لوجه تأثير أقوى، 
خاصة لتغيير منط سلوك الفرد؛ إذ يعطي حلواًل أكثر فعالية؛ 
كونه يزود املتدرب ومدربه مبسؤولية متبادلة لتتبع وقياس 

التقدم.

والشك في أنك تستطيع تتبع وقياس املهارات الناعمة؛ ما 
يتيح لك إضافة عائد االستثمار إليها؛ وهو ما يكون له أثر هام 
ق خالل مراحل التطور بشركات  على القيادة والتطوير اخلالَّ

التقنية العالية.

إن التحول الرقمي والتغير التقني السريع، يؤدي إلى زيادة 
حجم التوظيف وحتسني ثقة الباحثني عن عمل بأنفسهم؛ ما 
يعني أن قمة هرم التوظيف قد ملئت باملرشحني احملتملني، 
فيما سيكون التحدي في كيفية التصفية واالنتقاء وسط هذا 
الكم الختيار الشخص املناسب؛ فاالختيار سيكون بناًء 
على املهارات الناعمة؛ مثل القدرة على التكيف، والقيادة، 

والتواصل، وغيرها.



القطار السريع؛ فور  الفيروسي ذا قوة فائقة؛ ألنه يشبه  التسويق  يعُد 
الكثير  القطار  إذا قمت بعرقلته. يستهلك  إال  إيقافه  انطالقه لن تتمكن من 
القطار دائًما  إيقافه، لكن  ليتحرك، وفي نفس الوقت من الصعب  البخار  من 
الفيروسي فلن تستطيع  للتسويق  بالنسبة  أما  يمشي في مسار محدد، 

أبًدا أن تعرف إلى أين يمكن أن تقودك حملتك اإلعالنية.

التسويق 
الفريويس

التسويق الفيروسي هو أن تنشر رسالتك عبر 
شبكات التواصل. هناك بعض الشبكات التي 
تكون أكثر كفاءة من غيرها، مثل االجتماعات، 
والتجمعات العائلية، والتجمعات الدينية، 
وجتمعات األصدقاء ووسائل اإلعالم والبريد 
التسويق  يعتمد  واملدونات.  اإللكتروني 
الفيروسي على شغفك وغرضك باإلضافة 

إلى قدرتك على املثابرة.

إن تسمية هذا النوع من التسويق بالتسويق 
الفيروسي هو شيء موفق جًدا في الواقع، 
حيث إنه لو مت القيام به بشكله الصحيح 

سينتشر كما ينتشر الفيروس.

قد يكون مصطلح تسويق فيروسي رمًسا 
كبيًرا بالنسبة للبعض؛ ألنه يجلب للذهن 
االنتشار الفيروسي ألمراض عدة مثل االيدز، 
التيفويد. بالتأكيد هذه أمطار مقيتة، لكن 
للفيروس في التسويق شأن مختلف، فهو 

جورج توروك

قوي ومفيد بشكل كبير. 

كانت  املجتمعات  في  التغيرات  معظم 
نتيجة للتسويق الفيروسي، حتى أن بعض 
املعتقدات كان سبب انتشارها هو هذا النوع 

من التسويق.

ومتثل الثورة األمريكية ونهاية حرب فيتنام، 
أمثلة على جناح التسويق الفيروسي فقد كانتا 
نتيجة لهذا النوع من التسويق، كما إن نيلسون 
منديال نال حريته، واإلحتاد السوفيتي أحنل 
بهذه الطريقة، حيث أن بعض الناس املهتمون 
بالقضية يتحدثون لغيرهم وغيرهم لغيرهم، 

وهكذا....

ويتحدد جناح التسويق الفيروسي باالعتماد 
على الكتلة احلرجة، والكتلة احلرجة يحددها 
عدد وقوة األشخاص، قوة األشخاص تتحدد 
بقدرتهم على التواصل مع اآلخرين والتأثير 
بهم. البد أن نشير هنا أن انتشار الهواتف 

النقالة كان أيًضا نتيجة للتسويق الفيروسي.

أن  الفيروسي  التسويق  يستطيع  وكما 
يساعدك، يجب أن تكن حذًرا ؛ألنه سالح 
ذو حدين فهو أيًضا ميكن أن يؤذيك، فما هو 
إال أن تقوم ببذر حبوبه وتهيئة فرص النمو 
لها، وتتركها لتنمو ولكن يجب أن تراقب ما 

الذي سيحدث.

ما الذي سيحدث؟!لقد استحوذت الفكرة أو 
الشعور على عقول الناس وقلوبهم، لقد كبرت 
وأنتشرت بني األفراد وأصبحوا يتداولونها مع 
معارفهم وأصدقائهم، إًذا، هل أنت جاهز اآلن 
الستخدام التسويق الفيروسي؟ في الواقع هو 
أداة  يجب على كل شخص معني بالتسويق 

أن يستخدمها.

إذا كانت عندك اجلرأة لذلك؛ أخبرنا كيف 
ستستفيد من التسويق الفيروسي من أجل 

جناح عملك؟!.

تسويق
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كيف تؤسس مرشوع محل بيع 
حيوانات أليفة ؟

بتأسيس مشروع خاص، وذلك مع  الفرصة لتحقيق حلمه،  ينتظر كل شاب 
الشباب على تأسيس  الحر، وتشجيع  العمل  المملكة نحو نشر ثقافة  توجه 
، وزيادة نسبة مساهمة  2030م  التي تتفق مع رؤية  الرائدة  مشاريعهم 

للملكة. المحلي  الناتج  الصغيرة في  المشاريع 

ولكي ال تعاني من احليرة عند اختيار فكرة مشروع حتقق لك الربح 
في وقت قصير، نعرض لك في هذا املقال دراسة جدوى ملشروع 
"محل بيع حيوانات أليفة ونباتات"، يدر ربًحا سنوًيا يصل إلى 92 
ألف ريال، وفًقا لألرقام املذكورة من الغرف التجارية، مع الوضع 
في االعتبار إن األرقام ستتغير على حسب توقيت إنشاء املشروع.

مزايا املرشوع
1. قلة معدالت إهالك املواد الخام 

التي يتم استخدامها.

2. ال يحتاج إىل حجم عاملة ضخم يف 
البداية فيمكن أن تبدأ بعاملني فقط.

3. ال يتطلب مقر كبري لتنفيذ املرشوع أو 
إنشاءات كبرية .

4. وجود عائد استثامر مضمون.

مراحل ومتطلبات التأسيس
يتطلب تأسيس مشروع محل بيع حيوانات أليفة ونباتات ، توفير 
رأس املال، وعمل دراسة جدوى حلساب تكلفة اإلنشاء واملصروفات 

واإليرادات السنوية، والتي تشمل:



Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com59

1. التكاليف املتغرية

2. التكاليف الثابتة :

تكاليف اخلامات : وتشمل: طيور+ أمساك+ قطط + نباتات+ أحواض أمساك+ أقفاص طيور+ مستلزمات الطيور + 	 
مستلزمات األمساك + خدمات طبية للحيوانات  " مبتوسط تكلفة 187 ألف و 980 ريال سنوًيا.

إيجار مقر مبساحة 40 متر بتكلفة سنوية 30 ألف ريال.	 

تكلفة املرافق" مياه +كهرباء + بنزين  بتكلفة سنوية 5400 سنوًيا.	 

أجور مدير املشروع وأخصائي تربية حيوانات بإجمالي تكلفة 54 ألف ريال سنوًيا.	 

مصاريف إدارية وتسويق بإجمالي 4900 سنوًيا.	 

تكاليف صيانة ومعارض داخلية بإجمالي 2600 سنوًيا.	 

األرباح املتوقعة:

تكلفة اآلالت واملعدات وتشمل" أحواض مسك + أقفاص طيور+ أدوات كهربائية لألحواض"  بإجمالي 3850 ريال.	 

جتهيزات داخلية + إنشاءات  بإجمالي تكلفة 18 ألف ريال.	 

مصروفات تأسيس أخرى تشمل " األثاث+ رسوم تسجيل + لوحة محل " بإجمالي 6500 ريال.	 

ميكن حصد إيرادات تبلغ  604 255 ريال، ستنفق جزء كبري منها 
التشغيل والتي تشمل األجور، واملصاريف  عىل مصاريف 
اإلدارية، وإهالك أألصول والزكاة، وتكاليف الصيانة واإليجارات، 
ليصل صايف الربح بعد خصم  جميع التكاليف إىل 140 29 ريال.

من طاقة املرشوع عىل مداريف السنة األوىل ويف حالة العمل بـ	  %80

%100

 12 شهرًا:

 سريتفع صايف اإليرادات السنوية  إىل 000  381 ريال ، ليصل 
صايف الربح بعد خصم  جميع التكاليف إىل  684 92 ريال.

يف حالة االستمرار حتى وصول نسبة التشغيل لـ	 
خالل العام الخامس فرًضا:
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أن  إلى   ، 2018م  لعام  األول  الُربع  بيان ميزانية  يشير 
جهود الحكومة لزيادة اإليرادات غير النفطية تحقق نتائج 
”الضرائب  المتحققة من  اإليرادات  جيدة، حيث تضاعفت 

الربع األول. على السلع والخدمات“ ثالث مرات خالل 

وعلى الُرغم من ارتفاع إيرادات الصادرات 
النفطية بنسبة 17 %، على أساس سنوي، في 
الربع األول لعام 2018 م، إال أن اإليرادات 
النفطية احلكومية ارتفعت بنسبة  2 % فقط، 
وحسب بيان وزارة املالية، فإن ذلك األمر يعود 
إلى التحول  في  توزيع األرباح على أساس 
ربعي، مما يعني أن جزءًا من إيرادات الُربع 
األول ُيتوقع أن يتم استالمه في الُربع الثاني.

إال  اإلجمالية،  املصروفات  ارتفاع  ورغم 
إلى  االرتفاع يعود  أن جزءًا كبيرًا من هذا 

بيان أداء 
امليزانية 

للربع األول 
من عام 
2018م



61 Entrepreneurs-www.rowadalaamal.com

وحسب تقديرات شركة جدوى لالستثمار، 
ارتفع سعر سلة الصادر السعودي من اخلام 
واملنتجات املكررة بنسبة 11 %، على أساس 
سنوي، ليصل إلى 64 دوالر للبرميل في الربع 
بلغ متوسط  وكذلك   ، 2018م  لعام  األول 
الصادرات من النفط اخلام واملنتجات املكررة 

9 مليون برميل في اليوم خالل الربع.

ويتوقع أن تكون إيرادات الصادرات النفطية 
قد بلغت 190 مليار ريال في الربع األول للعام 
احلالي ، مقارنة ب 162مليار ريال في الربع 
األول لعام 2017م  من الناحية التاريخية، 
بلغ متوسط معدل التحويل املستخدم لتحويل 
اإليرادات من شركة أرامكو إلى احلكومة (الفرق 
بني إيرادات الصادرات النفطية واإليرادات 
احلكومية)، على أساس ربعي، حنو 67 %، 
في حني بلغ هذا املعدل في الربع األول لعام 
2018م حنو 61 % وفقًا لتصريح وزارة املالية، 

هذا املعدل رمبا يرتفع ألن احلكومة تتسلم بقية 
املساهمات في الربع الثاني من عام 2018م 
عالوة على ذلك، استعدادًا لطرح حصة من 
أسهم شركة أرامكو السعودية في سوق األسهم 
السعودي، واحتمال طرحها في بورصة عاملية 
اإليرادات  إلى حتويل  االنتقال  أخرى، فإن 
النفطية على أساس ربعي يهدف من وجهة نظر 
أرامكو، إلى االتساق مع املعايير الدولية إلعداد 
التقارير املالية، مما يجعل عمليات اإلفصاح من 

خالل البيانات املالية املؤقتة أكثر سهولة. 
حاليًا  يتداول )خام برنت )بسعر فوق مستوى 
75 دوالر للبرميل، نتيجة ملواصلة دول األوبك 

وبعض املنتجني املستقلني التزامهم باتفاقية 
خفض اإلنتاج. إضافة إلى ذلك، رمبا يكون 
لزيادة التوترات اجليوسياسية، خاصة بعد 
قرار الواليات املتحدة إعادة فرض العقوبات 
على إيران، تأثير كبير على إنتاج النفط وعلى 
أسعاره كذلك في الشهور القليلة القادمة؛ لذا 
يتوقع أن حتقق إيرادات الصادرات النفطية 
حتسنًا كبيرًا على أساس سنوي وربعي في 

الربع الثاني لعام 2018م.

لزيادة  احلكومة  جهود  نتائج  ظهرت  وقد 
اإليرادات غير النفطية، من خالل اإلصالحات 
الهيكلية لالقتصاد، في أحدث بيان للميزانية، 

حيث ارتفعت اإليرادات من هذه الفئة بنسبة 
63 باملائة، على أساس سنوي، وجاءت 

معظم تلك املكاسب من فئة ”الضرائب على 
السلع واخلدمات“، والتي تضاعفت قرابة 
لتصل  أساس سنوي،  ثالث مرات، على 
إلى 22,6 مليار ريال ويعود هذا االرتفاع 
إلى عدة مبادرات كان قد مت تطبيقها مؤخرًا 
شملت تطبيق ضريبة القيمة املضافة، ورسوم 
العمالة الوافدة، وكذلك ضريبة املنتجات 
املالي  التوازن  لبرنامج  ووفقًا  الضارة، 
املعّدل، تتوقع احلكومة ارتفاع اإليرادات من 
فئة ”الضرائب على السلع واخلدمات“ بنسبة 
82 % على أساس سنوي، لتبلغ حنو 85 مليار 

ريال في عام 2018م ككل من هذا املبلغ يتوقع 
أن حتقق ضريبة القيمة املضافة 23 مليار 
ريال، وضريبة املنتجات الضارة حنو 9 مليار 
ريال، ورسوم العمالة الوافدة حنو28 مليار 
ريال وفي احلقيقة يتوقع أن تكون اإليرادات 
من فئة ”الضرائب على السلع واخلدمات“هي 
املساهم الرئيس في منو اإليرادات غير النفطية 
عام 2018م ، وقد شهدت هذه الفئة بصورة 

عامة أعلى مستويات التغير.

ومبا أن الضرائب في مجملها يتوقع أن حتقق 
إيرادات بقيمة 142 مليار ريال لهذا العام، 
فمن املتوقع أن يتم حتصيل بقية اإليرادات 
غير النفطية، والتي تبلغ 149 مليار ريال، من 
فئة ”إيرادات أخرى -تشمل عوائد- استثمارية 
من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 
الربع  العامة، في  و“صندوق االستثمارات 
األول للعام احلالي ارتفعت هذه الفئة بنسبة 
 20 إلى  لتصل  11 %، على أساس سنوي 

مليار ريال، رمبا يعود جزء من هذه الزيادة 
السنوية إلى ارتفاع توزيعات األرباح التي حققها 
صندوق االستثمارات العامة من حيازته في 
الشركات املدرجة في مؤشر ”تاس ي“، حيث 
إن تلك املدفوعات تظهر على األرجح كدخل 
استثماري في الربع األول إضافة إلى ذلك، رمبا 
تكون الزيادة ناجمة عن التحسن في العوائد 
االستثمارية ل ”ساما“. وبصفة خاصة ارتفعت 
حيازة ”ساما“ من سندات اخلزانة األمريكية 

بنسبة 22 % خالل نفس الفترة. 

مصروفات ”الدعم االجتماعي “ املرتبطة  ” 
بحساب املواطن“، والذي ساعد على احلد من 
آثار ضريبة القيمة املضافة وارتفاع أسعار 

الطاقة بالنسبة لألسر السعودية.

ونسبة للزيادة السنوية الكبيرة في املصروفات، 
ارتفع عجز امليزانية بنسبة 31 %، على أساس 
سنوي، ليصل إلى 34مليار ريال ووفقًا لتقرير 
ميزانية الربع األول لعام 2018م ، فقد مت متويل 
ذلك العجز من خالل دين خارجي  ) 22.5 
مليار ريال( ودين محلي  ) 18 مليار ريال( 
صكوك محلية بقيمة 4.9 مليار ريال وبإضافة 
هذه املبالغ إلى إجمالي الدين في الربع األول 
لعام 2018م  يكون الدين احلكومي احلالي قد 

بلغ 529 مليار ريال.

بالنظر إلى املستقبل، في الربع الثاني والفترة 
التي تليه، يتوقع أن نشهد استمرار االرتفاعات 
السنوية في ضريبة الدخل، حيث يتوقع أن 
حتقق الضريبة ككل إيرادات تصل  قيمتها 
إلى 142 مليار ريال في عام 2018م مسجلة 
ارتفاعًا بنسبة 46 %على أساس سنوي ،من 
ناحية أخرى، حاليًا يتداول خام )برنت( بسعر 
فوق مستوى 75 دوالر للبرميل، لذلك نتوقع 
أيضًا اأن حتقق اإليرادات النفطية احلكومية 

زيادات كبيرة. 

اإليرادات:
بلغت اإليرادات احلكومية اإلجمالية في الربع 
ريال،  مليار   166 2018م حنو  لعام  األول 
مرتفعة بنسبة 15 % ، أو 22 مليار ريال، على 
أساس سنوي ويعود كل هذا االرتفاع تقريبًا 
إلى التحسن في اإليرادات غير النفطية ( شكلت 
31 % من إجمالي اإليرادات)، التي ارتفعت 

بنسبة 63 %، على أساس املقارنة السنوية، 
ووفقًا للحسابات فعلى الرغم من ارتفاع إيرادات 
الصادرات النفطية بنسبة 17 % على أساس 
سنوي في الربع األول، لكن اإليرادات النفطية 
احلكومية ارتفعت بنسبة 2 % فقط، وحسب 
بيان وزارة املالية فإن ذلك األمر يعود إلى 
التحول في توزيع حصص األرباح على أساس 
ربعي، مما يعني أن جزءًا من إيرادات الربع 
األول ُيتوقع أن يتم استالمه في الربع الثاني.



أن تراعي في عملك وأفعالك  يعني مصطلح المسؤولية االجتماعية 
المترتبة على ما تقدمه لهم من منتجات  اآلثار  مصلحة اآلخرين، وأن تدرك 

آثارًا سلبية عليهم. تترك  المنتجات التي  تتجنب تلك  أن  ،وبالذات 
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بيئة مسؤولية اجتماعيةأخالقيات األعمال



هنالك خطوات جتعل من املسؤولية االجتماعية متعة وفي الوقت نفسه 
تعمل خلدمة أهدافك ومصاحلك:

1. ما الذي تود حتقيقه شخصيًا؟ ما الذي ترغب من شركتك حتقيقه؟ 
هل ترغب في فتح أسواق جديدة؟ هل تود أن تقدم منتجًا جديدًا؟ هل تود 

حتسني االنطباع العام للشركة؟

2. قرر أواًل ما هي القضية التي تريد أن تقدم دعمك لها.. رمبا يكون 
هذا هو القرار األصعب بالنسبة إليك مقارنة باخليارات املطروحة في 
ساحة العمل اخليري واالجتماعي، مثل: دعم األطفال ورعايتهم، قضايا 
البيئة، شريحة املسنني، فئة املشردين، املعاقني وذوي االحتياجات 
اخلاصة، إلى آخر القائمة.. أو رمبا قد ترغب في رعاية قضية تتوافق مع 
ما تقدمه من منتجات أو خدمات، فعلي سبيل املثال ال احلصر: أن يقوم 
مصنع متخصص في إنتاج املالبس النسائية باملشاركة في متويل أبحاث 
ختدم قضية سرطان الثدي.. أو بعبارة أخرى ميكنك أيضًا رعاية مشروعات 
ختدم القضايا التي تهم بالدرجة األولى الشريحة املستهدفة من عمالئك.

3. قم باختيار منظمة غير ربحية للدخول في شراكة معها.. تعرف على 
فريق العمل بها.. ثم تأكد متامًا من مالءمة أهدافها وتفاعلها مع شرائح 
املجتمع املدني املختلفة، يلي ذلك قرب موقعها اجلغرافي منك لضمان 

سهولة التواصل.

4. قم بتصميم برنامج خيري وتقدم به للمنظمة مع تضمينه األهداف 
ومؤشرات  معايير  ووضع  تنفيذه  وراء  من  حتقيقها  إلى  التي ترمي 

قياس النجاح امللموس لتلك األهداف.

5. قم بدراسة النقاط التي تسعى املنظمة لتحقيقها من وراء التوقيع على 
اتفاقية الشراكة معك.. ثم تأكد متامًا من اهتمامك بتحقيق تلك النقاط.

6. قم بإشراك املوظفني؛ فإذا لم تقم بإشراكهم في فهم بنود االتفاقية 
وأهدافها من البداية، فسوف يصعب عليك استغالل طاقاتهم في احلمالت 

الدعائية الرامية إلى توصيل هذا املبدأ إلى العمالء.

7. قم بإشراك العمالء.. فإن من األفضل اطالعهم منذ البداية بخطوات 
تفعيل هذا العمل اخليري عوضًا عن إخبارهم بالنتائج الحقًا.. فعلى سبيل 
املثال: ميكن ملستودع متخصص في بيع املستلزمات الرياضية أن يخصص 
ركنًا الستقبال التبرعات من املعدات الرياضية املستعملة من الزبائن 
ليقوم هو بدور توصيلها إلى من يحتاجون إليها في املالجئ أو دور رعاية 
األيتام.. ثم قم بتقدمي مكافأة للمتطوعني الذين أهدوا تلك املعدات؛ وذلك 
بتخصيص نسبة خصم خاصة لهم ُتراوح بني 15 و%20 على أي قسيمة 
شراء.. وبذلك العمل تكون قد حببت إليهم فعل اخلير وشاركتهم في األجر.

أضواء عىل املسؤولية االجتامعية:
املسؤولية االجتماعية لدى الشركات، أو»مسؤولية الشركات االجتماعية« 
كمصطلح لوصف األنشطة واملبادرات التي تطلع بها املؤسسات التجارية 
كوسيلة لالتصال مع أو في العطاء للمجتمعات التي تعمل فيها. املسؤولية 

االجتماعية للشركات ميكن أن تتراوح من البرامج اخليرية وخدمة املجتمع 
احمللي، إلى الوعي باألثر البيئي. كما تهدف املسؤولية االجتماعية للشركات 
إلى ضمان التزام الشركات بتعزيز املعايير األخالقية السامية، جنبًا إلى 

جنب مع مفهوم حتقيق األرباح.

بينما كانت أنشطة املسؤولية االجتماعية للشركات متثل منذ فترة طويلة 
جزءًا من النسيج التجاري، لذا فقد انصب اهتمام معظم الشركات في البحث 

الدؤوب عن أفضل الطرق إليصال هذه اجلهود إلى مستحقيها.

ففضلت بعض الشركات انتهاج أسلوب توعية املواطنني مبفاهيم العمل 
الطوعي واخليري ملا له من أثر بليغ في شمولية مفاهيم العمل الطوعي، 
وإبداء النيات احلسنة لتلك الشركات، بينما تبنت شركات أخرى مفهوم 
الفصل التام بني العمل التجاري والعمل اخليري والعالقات العامة ، لتفادي 
نظرة املجتمع لهم بأنهم أنانيون يستغلون العمل الطوعي كستار خادع 
للوصول إلى أعلى مستوى ربحية، لذا أصبح لزامًا على الشركات أن تتفهم 
أحدث األساليب واألنظمة قبل اعتماد إستراتيجيتها في مجال املسؤولية 

االجتماعية.

ملاذا تركيز االهتامم عىل األعامل غري الربحية؟

كان لالجتاه حنو مزيد من الشفافية في توقعات تعامل الشركات مع املواطنني 
األثر الفّعال، سواء من املستثمرين، أو املوظفني، أو العمالء، أو أصحاب 
املصلحة، أو وسائل اإلعالم، فكل هذه الشرائح تسعى إلى مزيد من 

املعلومات حول الشركات املتفاعلة أو ذات العالقة املباشرة.

وغالبًا ما ينطوي هذا التركيز في الكشف عن األنشطة التجارية على األداء 
املالي، عند الكثيرين، خاصة في املجتمع احمللي، متثل نسبة العطاء اخليري 

الذي تقدمه الشركة عاماًل مهمًا في تصور حجم تلك األعمال.

عن  تعجز  التي  الشركات  إن  القول:  ميكن  هذا الواقع،  ضوء  وفي 
التواصل وتقدمي الدعم من خالل أعمالها للمسؤولية االجتماعية املنوطة 

بها، فإنها بذلك تضر نفسها بغض النظر عن األرباح املادية احملققة.

وسواًء كانت شركة عاملية ضخمة أو شركة عائلية محدودة، فإنه ال ميكن 
معرفة احلجم احلقيقي لألصول الثابتة املخفية، وفي كثير من احلاالت يتم 
التعبير عن حساب القيمة التجارية لألعمال بقياس درجة إنسانيتها في 
التعامل مع منسوبيها، ودعم برامج البيئة أو بإسهاماتها في اجلمعيات 
اخليرية، وبهذا تتمكن أي شركة من االرتقاء إلى حافة املنافسة بجعل تلك 

األصول املخفية مرئية على أوسع نطاق.

أدوات وتقنيات التواصل مع مبادئ املسؤولية االجتامعية:
تظل وسيلة استخدام املنبر اإلعالمي وبالذات إصدار البيانات الصحفية 
فّعالة جدًا لتوصيل التزام الشركات مببادئ املسؤولية االجتماعية، وال 
سيما عندما تقدم الشركات على إجراء تغييرات أساسية في أعمالها ،أو 
عندما تود تقدمي مساعدات للمجتمع، وهذه التفاصيل املهمة تسهم في 

إيداع قدر كبير من رأس املال االجتماعي في عقول املستهلكني.
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وتطرقت جلسات اليوم األخير للورشة التي 
امتدت لثالث أيام، إلى جملة من احملاور 
املهمة، املكّملة حملاور جلسات اليوميني 
أملاضيني ذات العالقة باآلليات الكفيلة بتطويع 
التقنية خلدمة البيئة ومحاربة التصحر، الذي 
للحياة عمومًا  أكبر املهددات  بات ضمن 
السيما  اخلصوص،  وجه  على  وللبشرية 
وقد ُسّلط أحد احملاور على حجم املشكلة، 
ومدى أهمية تعامل احلكومات في مختلف 
دول العالم معها بجدية أكبر مما هو عليه 
املبادرات  عدد  من  بالرغم  اليوم،  احلال 
والتجارب الناجحة في هذا الصدد، السيما 

الجلسات  أثناء مشاركتهم في  البيئة  ناقش متخصصون في شؤون 
الرياض  ،التي احتضنتها مدينة  التصحر  الدولية لمكافحة  للورشة  العلمية 

البيئة والمياه والزراعة، األساليب واالستراتيجيات  ونظمتها وزارة 
العالم،  الخضراء في مختلف بقاع  المناسبة إليقاف تدهور األراضي 

واستصالحها لتعود ألداء وظائفها المهمة مجددًا.

خرباء ومختصون يف شأن البيئة يستشهدون باملبادرات 
الحكيمة التي اتخذتها اململكة ملكافحة التصحر

وأن املهتمني في الشأن البيئي بجميع دول 
العالم قد دقوا ناقوس اخلطر منذ عام 1992م 
في قمة )ريدوجانيرو بالبرايل( ،عندما وقعوا 
اتفاقية لألمم املتحدة تعنى مبكافحة التصحر 
واستصالح ما خسرته األرض من موارد 
طبيعية ؛نتيجة تقلص البقعة اخلضراء التي 
تعاونت على تقليصها ممارسات بشرية 
وتغيرات مناخية وظروف طبيعية، ليبدأ دخول 

هذه االتفاقية حيز التنفيذ في عام 1996م.

وأبدى اخلبراء املتحدثون في أولى جلسات 
هذا اليوم استغرابهم من غياب الثروة البيئية 

عن االحصائيات الوطنية في كثير من دول 
العالم، رغم ما تشكله من نسب مئوية مهمة 
وعالية على مستوى توليد الطاقة على سبيل 
أملثال حيث تتولى األراضي اخلضراء إنتاج 
60 % من الطاقة على مستوى الكرة األرضية؛ 

أو  القدر ال ميكن إغفالها  ألن نسبة بهذا 
التعامل معها بإهمال، كما هو حادث في 
معظم االستراتيجيات العاملية، مستثنني 
بعض املبادرات احلكيمة والذكية التي تتبناها 
بعض البلدان، مستشهدين باململكة العربية 
السعودية التي اختارت بشجاعة إعادة النظر 
في تعاملها مع البيئة، وكيف ميكن تطويرها 

105 - رواد األعامل - يونيو - 2018

مسؤولية اجتماعية

64

بيئةأخالقيات األعمال



والعناية بها عبر محاربة التصحر وإصالح 
ما تدهور من رقعة خضراء، عبر مبادرات 
تضمنتها استراتيجيات جديدة تؤدي إلى 
واضحة، وسن سياسات  أهداف  حتقيق 
وقوانني صارمة في هذا الشأن، وعزم كبير 
وجاد ملتابعة تنفيذ هذه االستراتيجيات وفق 

مخطط زمني.

وَنوه ضيوف وزارة البيئة واملياه والزراعة 
املدعوين للمشاركة في هذه الورشة، بجهود 
خنبة من املنظمات العاملية ؛املتمثلة في 
مبادرات تعنى بالشأن البيئي وحتسينه عبر 
حلول وابتكارات وتدبيرات حققت جناحًا 
باهرًا، السيما مع االستفادة اجلماعية التي 
حتققها كل مبادرة، على غرار مبادرة احلزام 
األخضر التي تبنتها أهم املنظمات العاملية 
)األمم املتحدة( عبر البنك الدولي،والتي غطت 

دول عديدة.

وقد أخذ األولوية في احلديث في اجللسة 
التالية رئيس فريق التغير املناخي والصمود 
املتخصص في إدارة سياسة الغابة واملوارد 
بقسم الغابات " الفاو" الدكتور داوي زانغ،  
متناواًل تقييم وإعادة تأهيل االراضي اجلافة 
مقاومة  في سياق  العاملي  الصعيد  على 
التصحر، مشيرًا إلى أن جميع املؤشرات 
تدل على ارتفاع اجلفاف وإن هناك احندار 
في الغابات العاملية مبا يقارب من 27 % 
وإن اإلفراط في استعمال االراضي يرتبط 
ارتباطا كبيرًا باجلفاف مشيرا إلى الدراسة 
التي قامت بها املنظمة " لقياس التصحر"  
وإن هناك تدهور في االراضي بسبب تغيير 
املناخ والتصحر مؤكدًا إنه يوجد لدينا مشكلة 
احلماية واإلدارة ويجب اعادة احياء األراضي 

بشكل طبيعي.

مؤكدا أن هنالك محاوالت جتري اآلن خللق 
بيئة عن طريق املراقبة ،وأن نعرف األسباب 
التي أدت إلى تدهور االراضي الزراعية وأن 
نقوم بعملية حوار فعالة وتوفير االمكانات 
للمزارعني ،وخلق مرحبة لالستثمار مضيفًا 
املهمة  الدول  من  تعتبر  السعودية  :إن 
والنشيطة في استصالح االراضي ،والهيئات 

املختصة بالزراعة حيث إنها تعمل جاهدة 
لتحقيق ذلك وأتطلع إلى أن نعمل ونقدم 

الدراسات لالستفادة منها .

  بعد ذلك حتدث طارق سيف من قسم االحياء 
، كلية العلوم ، جامعة الطائف عن تأثير التغير 
املناخي واالستغالل غير املالئم للموارد 
الطبيعية على الصحاري والتصحر عبر عقود 
من التحول ،وحتدث فيها عن اآلثار املترتبة 
الكربون وكيفية  انبعاث ثاني اكسيد  من 
تقليل انبعاثه ،وذلك من خالل استخدام 
محطات الطاقة املتجددة وكذلك االستفادة 
من التقنيات مضيفًا : إنه منذ ظهور الثورة 
الصناعية أدى ذلك إلى زيادة درجات احلرارة 
في الهواء ،كما أدت زيادة نسبة استهالك 
البترول إلى تغيير املناخ وأضاف إنه يجب 
االستفادة من مياه االمطار والرطوبة ودرجة 
احلرارة وهي أحد االدوات املستخدمة إلجراء 

طرق زراعية متنوعة .

عقب ذلك شارك الدكتور محمد اسطنبول 
بورقة عمل بعنوان : " الشراكة املجتمعية 
كبداية للحد من التدهور البيئي " أشار فيها 
إلى االعتماد على نظام متوازن يجمع املجتمع 

احمللي والبيئة .

في  اقتصادية  قاعدة  توفر  أن  وأضاف 
امكاناتها  على  تقوم  النائية  املجتمعات 
احتياجات  وحتقق  الطبيعية،  البشرية 
معيشتهم  وترف مستوى  بتنوع  سكانها 
ارتباط  الذي يضمن  االساس  فهو حجر 
االنسان مبجتمعه ويدفعه إلى احلفاظ على 
بيئته، ويضمن استقراره بها وعدم تركها 
عرضة للتدهور البيئي وما يتبعه من تصحر 
واختتم حديثه باملثل الشعبي " اهل مكة أدرى 
بشعابها " ،مستخدمًا املثل في االستدالل 
بقدرة اهل املنطقة على معرفة جغرافيتها 

أكثر من غيرهم .

ثم حتدث الدكتور عادل عبداحلميد من قسم 
اجلغرافيا بجامعة امللك خالد عن التكلفة 
االقتصادية والبيئية للتصحر بأراضي الفيوم، 
وأشار فيها إلى إن مفهوم التكلفة االقتصادية 
والبيئية للتصحر إمنا يعني باختصار تلك 

والبيئية  االقتصادية  والتبعات  اخلسائر 
التي تترب على اصابة بقعة مكانية منتجة 
بالتصحر ،سواء أكانت هذه االثار قد ضربت 
املوقع املتصحر ذاته أو انتقلت إلى مناطق 
أخرى أبعد عنه مكانيًا وحتدث خاللها عن 
،سواء  االقتصادية   اخلسائر  تقدير  آلية 
كانت في الكمية أو النقدية ،وأضاف : إن 
تكاليف البيئة للتصحر مبنطقة البحث الذي 
أجراه في الفيوم، تراجع مساحة التغطية 
النباتية ،وتدمير املوارد البيئية وفقدان التنوع 
االحيائي وتغيرات في مستوى العالقة بني 
املناخ والظواهر االحيائية وزيادة معدالت 
تعرية التربة واالجترار ) تغير املناخ ( وانتشار 
األمراض اخلبيثة ،واختتم حديثه مبا توصل 
إليه بحثه والذي تبني فيه إن منطقة البحث 
والبيئية  االقتصادية  التبعات  من  تعاني 
الناجمة عن آليات التصحر التي تصيب التربة 
مبحافظة القيوم مبصر، والتي ضربت اإلنتاج 
الزراعي والتربة بصورة أساسية، وميكن 
تصنيف معظم التكاليف  التي نتجت عن 
التصحر بأراضي محافظة الفيوم، بأنها تقع 
ضمن فئة التكاليف املباشرة والتي تصيب 
املوقع نفسه، وخسرت منطقة البحث حنو 
3،206،875 جنيه نتيجة لفقدان تلك املوارد 
وزيادة املساحات العمرانية  على  حساب 
االستخدامات الزراعية مبقدار 261،2 كم2. 
وعّرج خالل حديثه إلى أهم التوصيات في 
بحثه ،ومن أهمها: تفعيل القوانني التي مت 
تشريعها فعليًا للحد من اقتطاع املزيد من 
األراضي الزراعية املنتجة وتوجيه عمليات 
التنمية العمرانية للظهير الصحراوي الذي 

متتلكه احملافظة .

بعد ذلك شارك ناصر املري من وزارة 
البيئة واملياه والزراعة |متحدثا  عن تأثير 
التغير املناخي على سرعة ونسبة االنبات 
ملساحات بذور متنوعة لبعض أنواع املراعي 
في السعودية، وأشار فيها إن درجة احلرارة 
البديلة وظروف الضوء )النيترات( لديها آثار 
أعلى على االنبات وعلى بعض انواع النباتات 
ونسبة  االنبات كانت أعلى من نسبة االنبات 

في الظالم باستثناء بعض النبات.
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أسباب ضعف تسويق األعامل الفنية
الفنان، فهي ال تقتصر على  التي ينجزها  عندما نتحدث عن األعمال 

أنما باإلمكان أن تكون أعمالهم عبر  اللوحات و بيعها في المعارض، 
التسويق ألعمالهم  الهدايا، ولكن ضعف  المالبس واألكواب والتحف و 

هو الذي جعل جلها مختصرًا. 

وفي هذا السياق تقول الفنانة العاملية علياء الدقس: إن األمر يعود إلي 
سببني أواًل: عدم وجود ثقافة فنية  كافية القتناء اللوحات واقتصارها 
على فئة معينة من املجتمع، وهذا يشير إلي وجود العديد من الناس 
اللذين يفضلون اقتناء لوحة صينية الصنع ملجرد إنها ارخص سعرًا 
وشئ لتزيني البيت، بينما في بعض الثقافات تعتبر اللوحات ذات 

قيمة كبيرة و تورث من اآلباء لالبناء.

علياء الدقس:
ال توجد ثقافة فنية  كافية القتناء اللوحات
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في  وقيمته  الفن  عن  كافية  تثقيفية  برامج  وجود  ثانيًا: عدم 
املجتمع، وعدم وجود صاالت عرض كافية ومهتمة بتسويق لوحات 
الفنان، هناك العديد من اجلالريات  حُتصل من الفنان إيجار الصالة، 
وال تبذل أي مجهود في توفير املقتنني للوحات أو حتى التسويق 

بشكل صحيح للمعرض املقام لديها .

سلطان النوه :
الجودة هي الفيصل

نورا الجعفري:
من يلك موهبة وفكر هو من يستحق 

أن نطلق عليه اسم فنان

أما الفنانة واملصممة نورا اجلعفري فتتحدث عن إطار مختلف عندما 
تقول: عندما نتحدث عن االعمال الفنية واللوحات التشكيلية اجليدة 
بصفة عامة، فإننا نتحدث عن سلع نادرة يقوم بتنفيذها شخص ميلك 
موهبة وفكر، وهو من يستحق أن نطلق عليه اسم فنان، فليس كل 
من أراد أن يطلق عليه اسم فنان أمسك بالريشة وبدأ يحركها ميينًا 

ويسارًا دون وعي مبكونات ومفاهيم املدارس التشكيلية.

وتضيف: لعل ما ينقصنا كفنانني تشكيليني هو اآللية التي يستخدمها 
الفنانني حول العالم وهي: التعاقد مع املعارض في دولتهم وخارج 
دولتهم لعرض أعمالهم  على مدار السنة، حيث تقوم هذه املعارض 
بعمل ُكتيبات لهذه االعمال والدخول بها وطرحها كمناقصات لتنسيق 
حوائط الفنادق واملستشفيات والدوائر احلكومية وغيرها .. فالفن هو 
عنوان الثقافة في املجتمع، وعلينا نشر هذه الثقافة والتركيز عليها 

وإدخالها في شتى امليادين .

وعلى الفنان أن يثق بنفسه وبالعمل الذي يقدمه، وأن يثابر في تقدمي 
األفضل دائمًا، ثم يبتكر الطرق لتسويق أعماله الفنية .

بينما يقول رئيس النادي التشكيلي صاحل اخلليفة: إن الوضع 
أفضل قلياًل عما كان عليه من قبل، فقد شهدنا  حتسنًا علي 
مستوى تسويق األعمال التشكيلية بنسبة أفضل عن السنوات 
السابقة بدليل  قيام جالريات متخصصة ببيع األعمال الفنية 
بزيادة البأس بها؛ لكن الوضع العام يبقى في ُضعف تسويق 

أعمال الفنان التشكيلي .

ويضيف: عندما نتحدث عن الفن التشكيلي وتسويق منتجاته، 

صالح الخليفة:
شهدنا  تحسنا عيل مستوى تسويق 

األعامل التشكيلية

فنحن نتحدث هنا  عن مجالني مختلفني فتسويق الفن التشكيلي 
يعتمد على العمل التجاري البحت، والفن التشكيلي يعتمد على 
اخليال واإلبداع،لذا على الفنانني واملراكز التشكيلية و اجلمعيات 
أن تعتمد على  شركات وسيطة متخصصة جتارية في التسويق، 

ويبقى الفنان ليبدع و يرسم  وال يدخل متاهات التسويق. 

وقال الفنان سلطان النوه: يختلف نشاط الفن من منطقة إلى منطقة 
في السعودية، فهناك من ختصص في الفن التشكيلي والبعض في 
املسرحي وخيار التسويق ليس بيد الفنان أمنا بيد املنتج الذي ميتلك 
املال، وميكن للفنان أن يصل إلى أعلى مستوى تسويق من خالل 
أعمالِه وجودة الفن الذي يقدمُه، خاصة وإن هناك كم هائل من 

االعمال املختلفة وهذا يخلق تنافس من أجل جودٍة أفضل. 
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يتيح لمستخدميه رسميًا  إّن إنستجرام  قد لم تسمع من قبل 
الثالث. المنشورات عن طريق تطبيقات الطرف  جدولة 

إنستجرام 101:

 كيف تستفيد
 من هذه المنصة

كرائد أعمال؟
د.كاي جرين

في املاضي كان بإمكان املستخدم إعداد منشوراته مسبًقًا، لكن لم 
يكن باستطاعته جدولتها، إذ كان يتوجب عليه أن يعطي األمر يدويًا 
للمنشور عندما يريد إظهاره للمتابعني، لقد كان خيار اجلدولة أمر 

يحتاجه الناس منذ مدة. 

إذا كنت متردد من قبل في االنضمام إلى إنستجرام،  فليس هناك 
وقت أفضل من اآلن لتفعل ذلك، أنت اآلن لست بحاجة إلى أن تقوم 
بنشر منشوراتك يدويًا، األسهل بالنسبة لك أن تطور إستراتيجية 
النشر باجلدولة عن طريق تطبيقات الطرف الثالث، وبالتالي ستصل 
جلمهور عريض؛ إن هناك أكثر من خمسمائة مليون مستخدم نشط 

يوميًا على إنستجرام.

إذًاً من أين كانت بدايتك عىل إنستجرام؟!

هل لديك خطة؟

يخدعنا إنستجرام في البداية ويبدو سهاًل، يعتقد الكثيرون إن كل 
ماعليك فعله لكي تكون ناجحًا على إنستجرام؛ أن تلتقط صورًا من 
هاتفك اجلوال، وتقوم بتحميلها على التطبيق، لكن في احلقيقة األمر 

أكثر تعقيدًا من ذلك.

إذا كنت تعتزم بدء استراتيجية جديدة على إنستجرام، عليك أن 
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تأخذ بعض الوقت لتسأل نفسك بعض األسئلة، هل سوف تركز على 
االقتباسات؟ هل ستأخذ صور ملكتبك؟ أم ستمزج بني كالهما؟ وكيف 

ستربط هذه املنشورات بعالمتك التجارية؟!.

يجب أن يكون هدفك احلصول على تغذية متماسكة. فّكر بالذي سينظر 
إليه الناس عندما يضغطون على ملفك الشخصي، وصفك، وأيقونتك، 
ومنشوراتك األولى. إذا كان كل شيء يسير بانتظام ومبنظر جمالي 

مبهج، سيهتم الناس أكثر مبتابعتك.

كما يجب أن تكون لديك خطة حول عدد مرات النشر، النشر بشكل 
مستمر هو ما يبني املتابعة الدائمة، بالطبع تطبيقات اجلدولة ستجعل 

ذلك أسهل من أي وقت مضى.

صغ منشوراتك بشكل مناسب:
اآلن وبعدما قررت ما الذي ستنشره، أصبح من املهم أن تتعرف 
على ثقافة إنستجرام الفريدة من نوعها، ما هي الصور التي ستحصل 
على جتاوب أكثر، ومتى يجب أن تنشرها من أجل احلصول على احلد 

االقصى من التفاعل؟

وهنا سأقدم لكم بعض النصائح بخصوص صياغة املنشورات 
عىل إنستجرام:

وعلى الرغم من أنك في الواقع لن تستطيع أن تتبع هذه النتائج حرفيًا، 
لكن يجب أن تأخذها عني االعتبار عندما تنشئ منشوراتك.

افهم الخوارزمية جيداً: 
تعُد خوارزمية إنستجرام من األمور املعقدة بالنسبة للكثير من الناس، 
وهي تعتمد على التفاعل؛ املنشورات التي حتصل على نسب تفاعل 
كبيرة، يتم وضع عالمة عليها من قبل إنستجرام كمحتوى عالي اجلودة، 

وستظهر قبل غيرها للناس.

1. يأيت فلرت Gingham يف املرتبة األوىل 
من حيث التفاعل الذي حصل عليه، ثم يأيت 

Clarendon يف املرتبة الثانية.

2. املنشورات التي تشارك تجارب شخصية 
تحصل عىل نسبة تفاعل عالية (مثل قصص 

فقدان الوزن، وصور الرحالت).

3. تعُد العناوين التوضيحية القصرية االعتيادية 
الرموز  أن استخدام  ناجحاً، كام  األكرث  هي 

التعبريية شائع جًدا.

الساعة  النرش بني  أن  الدراسات  4. أوضحت 
السادسة والسابعة والنصف مساءاً، خالل 
األسبوع والساعة الحادية عرش صباًحا يف 

العطالت يعطي نتائجاً أكرث إيجابية.

في حال اتباعك لنصائح الصياغة املذكورة أعاله، سيساعدك ذلك 
على زيادة نسبة التفاعل لديك. على كل حال، هناك أشياء أخرى 
تستطيع القيام بها، إذ تعتبر قصص إنستجرام  طريقة رائعة للتفاعل 
مع اجلمهور، والذي سيقوم بالضغط ملشاهدتها سيتمكن من رؤية 

منشوراتك عنده قبل غيره.

كما يجب عليك استخدام الهاشتاج ذو الصلة مبنشورك، وإذا قمت 
بنشر منشورات غير مهمة أكثر من الالزم، خاصًة إذا لم تكن ذات 
صلة مبحتواك فإن إنستجرام سيالحظ ذلك، وإمكانية رؤيتك من قبل 

الغير ستكون ضعيفة.

اخلوارزمية تتغير باستمرار، لذلك، إذ كنت حقًا تريد استراتيجية 
فعالة على إنستجرام؛ يجب أن تبقى على اطالع على أحدث االجتاهات 

والتغيرات.

أخرياً، تسهيل االتصاالت:
هذه النصيحة يغفلها معظم الناس.

بالطبع ، يجب أن حتاول التحدث مع جمهورك، كما تفعل عادة على 
أي منصة تواصل اجتماعي، وفي إنستجرام التواصل احلقيقي يكون 

في مربع التعليقات.

عندما يقوم اجلمهور بالتعليق على منشوراتك تفاعل معهم، أجب 
على أسئلتهم، واسألهم أسئلة متابعة ألسئلتهم،كل ما عليك القيام به 
هو أن تكون كيان سهل الوصول إليه. لن يؤثر ذلك على خوارزمية 
إنستجرام اخلاص بك فقط، بل سيخلق ذلك رابًطا أكثر مصداقيًة بينك 

وبني جمهورك.
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 يقول املدير التنفيذي لتطبيق غازي األستاذ:عبد اهلل مبارك ال مناع : هذه 
جتربة فريدة - والتي أدعو اجلميع لالستمتاع بها- لم تأِت مبحض الصدفة، 
فإمياني بأن التطّور والتقدم في أساليب احلياة أصبح أمرًا مرتبطًا بالتقنية كان 
هو الدافع األول، وقد جاءت فكرة تطبيق "غازي" إلثبات أن األسواق التقليدية 
أيضًا قابلة للتحسني والتطوير واستخدام التقنية بشكل إيجابي سيساهم 
في زيادة كفاءة اخلدمات وبالتالي توفير نوع من الراحة في حياة اإلنسان.

وحول الكيفية التي مت بها توفير التمويل يقول عبد اهلل: زيادة كفاءة اخلدمات 
يحتاج إلى دراسة متعّمقة، وحتليل ضخم للبيانات، ولقّلة املعلومات وعدم 
توفرها قررنا كفريق عمل بإطالق نسخة جتريبية من التطبيق لدراسة السوق 
وفهم سلوكيات األفراد وأفضل الطرق التشغيلية، وبعد ذلك التأكد بأن 
الفرصة مالئمة لالستثمار والتطوير، أطلقنا نسختنا التجريبية في أغسطس 
2016م ومّت تقدمي اخلدمة فعليًا بشكل جتريبي ملجموعة من األحياء واملدن، 

اكتشفنا من خاللها مواطن القوة ونقاط الضعف، ليتم بعد ذلك فتح الباب 
للمستثمرين، حيث مّت االستحواذ، على "غازي" من قبل شركة عبقري في 
ديسمبر 2016م والبدء في إجناز التطبيق بهويته اجلديدة والذي مّت إطالقه في 
منتصف شهر مارس 2017م كأول تطبيق متخصص في الغاز ومنتجاته.

عن املدي اجلغرافي يذكر أن التطبيق يغطي العديد من املدن كليًا وجزئيًا 
فالرياض نغطيها بالكامل واملنطقة الشرقية وجدة ومكة والقصيم في القريب 
العاجل، لكننا نرى في غازي بأنه تطبيق على مستوى إقليمي، ولذا نقوم 
اآلن على منح االمتياز التجاري )فرنشايز( لكل الراغبني في نقل اخلبرة إلى 
دولهم ولدينا طلبات ملنح الفرنشايز إلى العديد من الدول خارج السعودية 

منها: الكويت و االمارات و فلسطني و االردن والسودان واملغرب. 

صعوبات  واجهت املرشوع 
خدمة توصيل الغاز اكبر من مجرد خدمة توصيل ، فهناك جانب مهم جدًا 
وهو األمن والسالمة حسب وصف عبد اهلل لذلك رؤية غازي وإستراتيجيته 
واضحة منذ البداية في تقدمي اخلدمة عن طريق مزودين خدمة )موزعني الغاز 

التقنية من اجل راحة اإلنسانية
تطبيق غازي إلثبات أن األسواق التقليدية قابلة للتحسين والتطوير

لم ُيعد استبدال الغاز أمرًا شاقًا بعد اليوم، تطبيق "غازي" لتوصيل 
الغاز يوّفر عليك الوقت والجهد، يمكنك طلب الغاز بكل سهولة عبر 
تحميل التطبيق و التسجيل، وتحديد المنتجات التي تريد استبدالها 
إلى  الغاز  المناسب لك ليصلك  اليوم والوقت  أو شرائها وتحديد 
الوحيد  التطبيق  باب منزلك، وُيعتبر تطبيق غازي السعودي  عتبة 
التطبيق  المنازل، وحقق هذا  إلى  الغاز  الذي يوصل أسطوانات 
أحد  نجاحات عالية، وسيكون  انطالقة  اربعة عشر شهرًا من  خالل 

الدول. التي يمكن أن تمنح للعديد من  الفرنشايز  ماركات 

املعتمدين( الذين ميلكون اخلبرة والتراخيص الألزمة من اجلهات ذات العالقة 
-الدفاع املدني، الشرطة، والبلدية- لتقدمي اخلدمة، وهنا كان التحدي في 
تغير توجة املوزعني إلى التقنية، كان بإمكان غازي توزيع الغاز عن طريق 
سائقني وسيارات غير مرخص لها، ولكن ألننا نريد تقدمي منوذج مشرف 
لنا كأبناء الوطن وكذلك احترام جانب األمن والسالمة لعمالئنا لم نقبل 
بحل غير ذلك ولهذا غازي هو التطبيق السعودي الوحيد في توصيل الغاز 

املهتم بجانب األمن والسالمة. 

النظر إيل املستقبل
وفيما يخص تطلعات املستقبل يقول عبد اهلل: طموحنا في "غازي" لم يتوقف، 
ونعمل على حّل كثير من مشاكل الغاز التي تواجه عمالؤنا ليكون أحد حلولنا 
االستثمارية في انترنت األشياء  )IOT(والذي من خالله نأمل بأن حنقق أعظم 
جتربة للعميل في هذا القطاع لترضي طموحاتُه وتلّبي احتياجاتُه، كذلك 
نعمل مع عدد من الشركات التسويقية لتقدمي فكرة جديدة سترى النور في 
القريب العاجل لتحسني جتربة عمالئنا، وسيكون لها صدى واسع بإذن اهلل.

لم يكتف عبد اهلل بهذا القدر بل قدم نصائح لرواد األعمال اجلدد يقول: 
أعتقد أن املشكلة تبدأ في كيف ابدأ؟ و ماهي فكرة املشرع؟ وأنا أنصح 
مبشاركة أفكارك مع من هم حولك من األسرة و األصدقاء فهم شريحة 
اجلمهور، الذيّن يستطيعون تقييمك بكل صراحة، و يقدمون لك النصائح 
كما إن كثير من رواد االعمال يخطئون في وضع كل تركيزهم على التطبيق 
فهو ُيشكل فقط 30 % إلى40 % من املشروع و الباقي في منوذج التشغيل و 
املتابعة، خاصة بعد أن توجهت الدولة لدعم رواد األعمال  في السنوات 
األخيرة، أصبح هناك تسهيالت في اإلجراءات احلكومية من ناحية الرخص 
والسجالت، كما أن هناك الكثير من احلاضنات للمشاريع و التي يوجد 
بها مستشارين ذوي خبرة، يساهمون مع الشاب في دراسة املشروع و 
تنفيذه والشاب السعودي اليوم وصل إلى مرحلة متقدمة و لديه العديد من 

التسهيالت التي لم تكن مقدمة من قبل.

منتجاتاتصاالت
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رياضةترفيهسياحة أسلوب حياة

وفازت روسيا بشرف استضافة البطولة بعد التغلب على خمس دول 
مرشحة هي: إسبانيا والبرتغال " ترشيح مشترك"، وهولندا وبلجيكا 

" ترشيح مشترك"، ثم اجنلترا.

وجترى البطولة في احدى وعشرين مدينة روسية، وحتتضن العاصمة 
موسكو مباراة االفتتاح واملباراة النهائية، حيث ُتلعب املباراتني على 

ملعب لوجنيكي الذي يتسع حلضور )81( ألف متفرج.

العاصمة  الجاري، إلى  الرابع عشر من الشهر  العالم بداية من  أنظار  تنتقل 
القدم،  العالم لكرة  التي تشهد انطالق نهائيات كأس  الروسية موسكو، 

الخامس عشر  العالم، والتي تستمر حتى  الرياضي األبرز على مستوى  الحدث 
العالم. تاريخ كأس  )21( في  البطولة رقم  من يوليو، وهي 

حضور عريب الفت:
يشارك في البطولة اثنان وثالثون منتخبًا وطنيًا، من جميع قارات 
العالم الستة، وقد كان احلضور العربي الفتًا في هذه البطولة، إذ 
تأهلت أربعة منتخبات عربية للمرة األولى في تاريخ كأس العالم 
للنهائيات، وهي: منتخبات السعودية ومصر واملغرب وتونس، حيث 
كان أقصى عدد للمنتخبات العربية املتأهلة هو ثالثة منتخبات، 

وحدث ذلك مرتني في نسختي 1986م و1998م. 

مونديال روسيا.. 
فوائد اقتصادية ومتعة حارضة
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املنتخب السعودي

املنتخب املغريب

املنتخب املرصي

املنتخب التونيس

أربعة منتخبات عربية للمرة األوىل يف 
تاريخ كأس العامل للنهائيات
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األخرض برفقة العرب لتحقيق انجاز جديد
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املتحدة األمريكية، حيث َعبر إلى دور الستة عشر بعد فوزين 
على منتخبي املغرب وبلجيكا، وخسارتني من السويد وهولندا.

املتأهلة  العربية  املنتخبات  أول  هو  األخضر  كان  ومثلما 
للنهائيات؛ فسيكون كذلك أول منتخب عربي وآسيوي يشارك 
في مباراة افتتاح مونديال روسيا 2018م، حيث يلتقي باملنتخب 
الروسي املستضيف في الرابع عشر من يونيو احلالي على ملعب 
"لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، وهو ذات امللعب الذي 

سيحتضن املباراة النهائية في البطولة.

مكاسب اقتصادية
ُتعد نهائيات بطولة كأس العالم تظاهرة جماهيرية اجتماعية 
ثقافية واقتصادية؛ حيث جتتمع شعوب من مختلف أحناء العالم 
في مكان واحد لالستمتاع باملنافسات الكروية، وايضًا السياحة 
في البلدان املستضيفة ومعرفة ثقافات منوعة، مما يشيع روحًا 

من التعاون والتآلف واملرح بني اجلميع. 

وتبقى الفائدة االقتصادية للبلد املضيف وللسكان هي األكبر؛ 
حيث يستثمر الكثيرون هذه الفرصة التي ال تتكرر إال مرة واحدة 
كل أربع سنوات، ويتفنن املواطنون واملقيمون في ابتكار طرق 
مختلفة لتحقيق فوائد مالية كبيرة من خالل بيع السلع واخلدمات 
املنوعة لهذا التجمع الكبير، بينما تنتعش السياحة ومتتليء 
الفنادق في املدن املستضيفة للمجموعات، وترتفع ايرادات 
الدولة املعنية إلى أرقام غير مسبوقة، بالرغم من الصرف 
الكبير على االستضافة وبناء وجتهيز املالعب والفنادق، لذلك 
ال تنحصر فعالية كأس العالم على الرياضة فقط؛ بل تتعداها 

إلى املجال االقتصادي للدولة ولألفراد.

هنا السعودية
 تزامنًا مع انطالق البطولة، تطلق مجموعة من الشباب السعودي 
داخل وخارج اململكة، فعالية كبرى باسم "هنا السعودية" تضم 
مئة وخمسون شابًا وشابة ُتقام خالل فترة كأس العالم في 
موسكو، وتهدف إلى إبراز تاريخ وحاضر ومستقبل اململكة، 
ونشر ثقافتنا وقيمنا أمام شعوب العالم من خالل التجمع الكبير 
في املونديال، وقد وجدت املبادرة جتاوبًا كبيرًا من الشباب 
السعودي عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث ابدى الكثيرون 
استعدادهم للمشاركة بفاعلية في تقدمي وطنهم ومتثيله خير متثيل.

ويعّول اجلمهور السعودي على األخضر في تقدمي مستويات جيدة 
خالل هذه املشاركة، والوصول إلى ادوار متقدمة، خاصة إن 
الدولة وّفرت للمنتخب كل السبل للتألق في املونديال وحتقيق 

اجناز جديد.

وحصدت قارة أوروبا النصيب األكبر منها: )أربعة عشر منتخبًا(، 
تلتها قارة إفريقيا )خمسة منتخبات(، ثم كل من قارة آسيا 
)خمسة منتخبات(، وقارة أمريكا اجلنوبية )خمسة منتخبات(، 
ثم قارة أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي وقارة أوقيانوسيا 
)مقعدين(. ويصبح بذلك مجموع املنتخبات واحد وثالثون 

منتخبًا باإلضافة إلى روسيا البلد املستضيف.

وقسمت املنتخبات إىل مثاِن مجموعات، ضمت:

املجموعة األوىل:
البلد املستضيف روسيا، منتخبنا  إىل جانب 

األخرض، إىل جانب كل من مرص واورغواي.

املجموعة الثانية:
 كل من الربتغال، اسبانيا، املغرب، إيران.

املجموعة الثالثة :
منتخبات فرنسا، اسرتاليا، بريو، الدمنارك.

املجموعة الرابعة:
األرجنتني، آيسلندا، كرواتيا، نيجرييا.

املجموعة الخامسة:
الربازيل، سويرسا، كوستاريكا، الرصب.

املجموعة السادسة:
املانيا، املكسيك، السويد، كوريا الجنوبية.

املجموعة السابعة:
بلجيكا، بنام، تونس، انجلرتا.

املجموعة األخرية:
منتخبات  بولندا، السنغال، كوملبيا، اليابان.

األخرض يف روسيا
تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، 
كأول املنتخبات العربية التي تصل إلى النهائيات، وذلك بعد 
تغلبه في آخر مبارياته في التصفيات على املنتخب الياباني، 
وُتعد هذه املشاركة هي اخلامسة لألخضر الذي بات ميتلك خبرة 
كبيرة في مثل هذه املواعيد الكبيرة، وكانت مشاركتُه األولى 
في املونديال هي األفضل، وذلك في بطولة  1994م بالواليات 



استشاري المشروعات الصغيرة والمتوسطةد.عزت ضياء الدين

تعتبر االفكار اجلديدة التي تراود الكثير من 
الناس حلل مشكالت قائمة أو لتلبية متطلبات 
واحتياجات أفراد وأسر املجتمعات احمللية 
،من أهم مصادر أفكار وفرص املشروعات 
اجلديدة االقتصادية الناجحة للمبادرين ورواد 
األعمال، ولكي ميكن للمبادرين اجلدد من 
حتويل األفكار اجلديدة وخاصة أفكار حل 
املشكالت إلى أفكار مشروعات اقتصادية 
ميكن تسويقها وبيعها أو تنفيذها وتسويق  
منتجاتها وخدماتها لآلخرين، قد يتطلب أو 
يلزم أن يتم ذلك من خالل حتويل تلك األفكار 
إلى أفكار مشروعات ذات أهداف اجتماعية، 
ختدم وتقدم خدماتها إلى فئة أو إلى فئات 
معينة من أفراد املجتمع و/أو حتل مشكلة 
يعاني منها بعض أو كل أفراد املجتمع الذي 

سينفذ به املشروع.

وميكن للمبادرين حتقيق ذلك من خالل إتباع 
خمسة خطوات أساسية لتحديد والختيار 

فكرة املشروع وهي:

كيف يكنك تحويل فكرة حل مشكلة إىل فكرة 
مرشوع اقتصادي يكن تحقيقه؟

الخطوة األوىل:
هي إيجاد وحتديد مشكلة أو احتياج أو مطلب 
أساسي ملنتج أو خلدمة محددة تهم عددًا من 
أفراد املجتمع، مثل عدم توفر أو نقص منتج 
أو خدمة معينة، وتكون فكرة املشروع هي 
تبني احلل لتوفير املنتج األساسي أو املنتج 
البديل أو القدرة على املساعدة في تقليل 
تأثير النقص أو عدم توفر املنتج أو اخلدمة 
بطريقة جيدة ومناسبة للمجتمع ومناسبًا 

للقدرة الشرائية املتاحة. 

الخطوة الثانية:
هي تبني احلل املناسب من خالل فكرة املشروع 
وحتديد املنتج أو اخلدمة املقترحة من املشروع 
وخصائصها ومميزاتها من ميزة مطلقة و/أو 
ميزة نسبية وميزة تنافسية مستدمية والتي 

ميكن بها اقتحام السوق احمللي.

 الخطوة الثالثة:
تنفيذ  من  الشخصي  الهدف  حتديد  هي 

املشروع لتحقيقه على أرض الواقع، وعند 
إدارته والنجاح في حتقيق هدفه الرئيس، 
وحتديد كذلك هدف عائلي للمشروع مثال 
:وضع اللبنة األولى ملشروع عائلي يعمل به 
أكثر من فرد من أفرد العائلة ،وميتد لألجنال 
واألحفاد، ويهدف إلى حتقيق املوافقة والدعم 
من األسرة ،وإمكانية حتقيق املشاركة أو 
االستثمار من االخوة واألخوات في تنفيذ 
لعدد  عمل  فرص  وخلق  املشروع،  فكرة 
من أفراد األسرة وتوفير دخل األساسي أو 

إضافي لهم.

الخطوة الرابعة:
تنفيذ  من  االقتصادي  الهدف  حتديد  هي 
املشروع وهو ميثل الغرض الرئيس من تنفيذ 
املشروع مثال: حتقيق دخل سنوي محدد 
وتنمية رأس مال املشروع أو حتقيق منو 
املشروع لقيمة اقتصادية منشودة أو غيرها.  

الخطوة الخامسة:
هي حتديد هدف اجتماعي من تنفيذ املشروع، 
وهو ميثل الهدف األساسي لتنفيذ املشروع 
من وجهة نظر املجتمع مثال: بناء مركز 
لألطفال  حضانة  دار  مشروع  أو  تدريب 
تدريب أو )ميني سوبر ماركت( لتوفير املنتج 
أو اخلدمة بسعر مناسب، أو حتقيق فرص 
عمل جادة يكون لها تأثير محدد ،يعود على 
عدد من األفراد أو املستفيدين من املجتمع 

احمللي عند تنفيذ املشروع. 

فكرة  من  االجتماعي  الهدف  كان  وكلما 
املشروع واضحًا ومحددًا ملبادر املشروع 
وألفراد املجتمع، كلما كان جناح املشروع 
واستمراريته مؤكدًا ومتتعه بدرجة مخاطرة 
أقل، ويحقق الهدف االقتصادي املنشود في 

بداية دورة حياة املشروع.
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رجل أعمال مؤسس وعضو مجلس ادارة لعدد من الشركاتفهد عبد العزيز الفهمي

االعمال  ريادة  مصطلح  يعرف  لم 
)Entrepreneurship( ، الذي مت إطالقه في 
فرنسا من خالل عالم االقتصاد )بابيستيه(، 
واستخدم هذا املفهوم للداللة على األعمال 
والتي  احلديثة،  التجارية، واملشروعات 
ظهرت في القرن التاسع عشر، وهو ما يعني 
البدء في إنشاء شركة ناشئة أو مجموعة 
شركات ذوات أفكار، قد تساهم في النهوض 
باالقتصاد والعمل بخلق فرص اقتصادية 
حديثة تأتي بالنفع لرائد االعمال ومجتمعة، 
فكثير من دول العالم املتقدمة ساهمت في 
دعم االفكار االقتصادية لتكون أمرًا واقعًا ذا 
جدوى اقتصادية ومنفعة ،وذلك إما بالدعم 
املالي واللوجستي أو بالتوجيه واإلرشاد 

ريادة األعامل بني املايض والحارض

والتشجيع واملتابعة ألي مشروع ناشئ 
قام به رائد أعمال منفرد أو رواد مجتمعني!

أما فيما يخص عاملنا العربي فرمبا كانت 
ريادة االعمال غائبة في تنفيذها ودعمها 
وتبنيها، حتى بدأت التكنولوجيا تظهر الكثير 
من رواد االعمال من الشباب الذين صنعوا 
شركات عاملية مبجرد أفكار أو رمبا فكرة 
بسيطة أضافت أالف الوظائف ومليارات 

الدوالرات لتلك الدول وشعوبها. 

واليوم يتسابق رؤساء الدول العربية حنو: 
في  األعمال  ورواد  األعمال  ريادة  دعم 
مجتمعاتهم، وتقدمي الدعم املالي واملساندة 
بدءًا من الصفر حتى حتقق عوائد مالية لتلك 

املشاريع والشركات، وذلك أميانًا بدور 
الشباب في صنع املشاريع الناشئة وخلق 
فرص عمل وزيادة الناجت احمللي للدولة.

فريادة األعمال حتت رعاية وعناية والدنا 
وقائدنا سيدي خادم احلرمني الشريفني 
ومسو ولي عهده األمني حفظهم اهلل ورعاهم.  

الدعم  من  والقيادة  الدولة  تقدمه  ما  إن 
والتوجيه  والتدريب  املالي  والتمويل 
واإلرشاد جلميع أبناء وبنات اململكة العربية 
السعودية إمنا هو أميانًا بدور الشباب في 
تنمية املجتمع معرفيًا واقتصاديا في جميع 
املجاالت من مبدأ )ريادة األعمال والعمل 
احلر ( وما نشاهده في وقتنا احلالي يكاد 
يكون طفرة لم يشهد لها مثيل ،ولم تكن ريادة 
األعمال مبفهومها احلالي تطبق للجميع وإمنا 
كانت للتجار وأبنائهم مبجهودات شخصية 
دون تدخل الدولة في تشجيع املواطنني 
وحتى متويلهم وتدريبهم ليصبحو )رواد 
أعمال ( منتجني ومساهمني في الناجت احمللي 

للدولة كما هو احلال عليه اآلن.

خالصة القول :إننا بفضل اهلل ثم بفضل 
دعم قيادتنا الرشيدة نستطيع أن نراهن 
العربية  اململكة  وبنات  أبناء  جناح  على 
السعودية خالل السنوات القادمة ،ونعول 
عليهم في توطني الصناعة واالبتكار، وخلق 
صناعة محلية نفاخر بها بني األمم ونستفيد 
منها في مجتمعنا ووطنا وهذا ما نراه من 
تصور القيادة وتوجهها عبر رؤية 2030م 
بأن تكون اململكه العربية السعودية دولة 
منتجة ومصدرة ،وليست مستوردة لكل 
شي بل ذات اكتفاء داخليًا وذات مصادر 
دخل متنوع وعالي يغنيها عن مصدر دخلها 
الوحيد خالل العقود املاضية )النفط( بفضل 
ريادة أعمال متقدمة ورواد أعمال ناجحني .
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 بني احلني واآلخر ُتفاجئنا الشركات القيادية 
املعاجلات  وإقليميًا ومحليًا ببعض  عامليًا 
والهندسة احملاسبية - إن صح التعبير - 
إلخفاء سوء أداء تلك الشركات أو تأخير كرة 
الثلج املتدحرجة من قمة الهرم من االنفجار، 
والتي في أغلب األحيان وحسب ما أثبتته 
اإلحصاءآت ال تتجاوز بضع سنني وغالبًا 

ما ُتكتشف خالل سنتني إلى ثالث سنوات.

لهذه  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  إن 
القضايا ال ميكن حصرها بدقة، حيث إن إنرون 
األمريكية خسرت قرابة أربعة وسبعون مليار 
دوالر علي سبيل املثال، ورأينا سهم موبايلي 
ينهار من مثانية وتسعون ريال إلى ستة عشر 
ريال و خسرت شتاينوف اإلفريقية قرابة 85% 
من قيمتها السوقية. حيث إن نظام الشركات 
للعام 2015م والئحة حوكمة الشركات للعام 
2017م حددت اختصاص جلنة املراجعة في 

» مراجعة أعمال الشركة والتحقق من سالمة 
ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة 
الداخلية فيها«، ونّص نظام الشركات صراحة 
على إأنه يجب على جلان املراجعة »إعداد 
تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام 
الرقابة الداخلية في الشركة« وأيضًا منحت 
)املادة 103( من نظام الشركات و )املادة 
59( من حوكمة الشركات كافة الصالحيات 

للجنة املراجعة ملمارسة مسؤولياتها جتاه 
املساهمني، وأقرت تشكيل هذه اللجان عن 
من  مزيدًا  ملنحها  العامة؛  اجلمعية  طريق 

االستقاللية والصالحية في أداء دورها.

 ومن خالل قراءة سريعة لتقرير جلنة املراجعة 
السنوي الوارد ضمن تقرير مجلس اإلدارة 
ورأيها عن مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلي 
في الشركة، جند أن هذه التقارير ال تزال تكتب 
بشكل عام وليس بشكل دقيق عن كفاءة نظام 
الرقابة الداخلية. وهنا اقتبس بعض ما ُكتب في 
هذه التقارير لشركات سعودية محلية مدرجة 
في سوق األسهم السعودي )تاسي( والواضح 
أنها إما عانت أو تعاني حاليًا من كفاءة  نظام 
الرقابة  الداخلي، فقد ذكرت أحدى هذه اللجان 
وبالنص األتي »قد مت التأكد من فاعلية إجراءات 
الرقابة الداخلية في الشركة« مع العلم إن رئيس 
اللجنة متت محاسبته الحقًا بسبب التداول على 
أسهم نفس الشركة بناء على معلومات داخلية، 
وفي مثال أخر ذكر تقرير اللجنة عن كفاءة نظام 
الرقابة الداخلي ألحد الشركات التي جتاوزت 
اخلسائر فيها %35 من رأس املال، ولعدد من 
السنوات أنها تعاني من إجناز وإصدار قوائمها 
املالية حسب املتطلبات الزمنية من هيئة سوق 
املال » إن نظام وإجراءات املراقبة الداخلية 
فعالة في كل جوانب املجموعة«، وفي حالة 
أخرى ذكرت اجلنة »لم يتضح للجنة املراجعة 
وجود مالحظات جوهرية خالل العام 2017م 
من شأنها تهديد استمرارية الشركة« مع العلم 
إن الشركة جتاوزت خسائرها 50 % من رأس 
املال وأيضًا وجهت مؤسسة النقد في نفس 
اليوم خطاب شديد اللهجة لها ذكرت فيه« 
وجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في 
تطبيقها لبعض األنظمة واللوائح«، ومثال آخر 
للتقرير عن إجراءات الرقابة الداخلية ألحد 
الشركات التي اسُتبعدت من سوق األسهم 

ذكر إنه »ال يوجد أي حتفظ يذكر بشأن قدرة 
املنشاة على استمرارية نشاطها« مع العلم إن 
نفس الشركة في ذلك العام قاربت خسائرها 
%60 من رأس املال ومت إيقاف الشركة بعد 
عدة أشهر من التقرير، وال يخفى على اجلميع 
خطاب مؤسسة النقد ألحدى شركات التأمني 
وورد فيه« إنذارًا نهائيًا للشركة في شأن ما 
الحظته املؤسسة فيما يتعلق بعدم قيام جلنة 
املراجعة باملهام املناط بها على النحو السليم.

ألهمية  اجلرس  ُتعلق  جميعًا  األمثلة  هذه 
تفعيل دور جلان املراجعة في الشركات سواء 
املساهمة العامة أو املغلقة، ومدى التزامها 
بأداء دورها وإيصال رسالتها الصحيحة 
والدقيقة عن نظام الرقابة الداخلي للمساهمني، 
حيث إن وجود جلنة املراجعة ُيعتبر أحد أهم 
ركائز متطلبات حوكمة الشركات لكن فاعلية 
وكفاءة أدائها ُيعتبر هو األهم. وبالتالي هذه 
املالحظات وأيضًا املخالفات التي متت تعطي 
مؤشرًا عن قرب رفع القضايا القانونية ضد 

جلان املراجعة.

وختامًا أطرح بعض النقاط للنقاش: هل حتتاج 
وزارة التجارة وهيئة سوق املال مزيدًا من 
التقرير  في  عنه  اإلفصاح  يتم  مبا  التقنني 
السنوي؟ هل حنتاج املزيد من التثقيف بأهمية 
دور جلنة املراجعة وكفاءة أدائها واملسؤولية 
املناط بها؟. والواقع إننا في حاجة لزيادة 
وعي املساهمني ودورهم في اجلمعية العامة 
بالسؤال عن نظام الرقابة الداخلي، وتفعيل 
استقاللية رئيس جلنة املراجعة، وممارسة جلنة 
املراجعة للصالحيات املمنوحة لها، مع إنشاء 
وحدة مختصة للتفتيش على جلان املراجعة في 
الشركات املساهمة العامة واملغلقة، والتأكد 
من أداء مسؤولياتها حسب ما يتطلب النظام، 
مما يحفظ حقوق املساهمني والشركات من 

االنهيار واالحندار. 

مابني إنرون األمريكية ومروراً بإنرون السعودية )موباييل( وانتهاء 
بإنرون اإلفريقية )شتاينوف(، لجان املراجعة إىل أين الوجهة؟
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من النصائح واإلستراتيجيات التي اتبعتها 
أثناء دراستي في أملانيا، سأتطرق في هذا 
املقال إلى اجلانب احلساس واألخير من هذه 

اإلستراتيجيات وهي:

 اختالف األديان:

املجتمع األملاني مجتمع متعدد األديان، ذو 
أغلبية مسيحية وأغلبهم كاثوليكيون ميثلون 
30 % من سكان أملانيا، الفرد في أملانيا 

لديه احلرية في اختيار معتقدِه وهذا احلق 
يكفلُه نظام حرية األديان؛ لذلك قد تواجه 
في مسيرتك الدراسية زمالء ومحاضرين من 
أديان أخرى أو مذاهب أخرى أو ملحدين، 
فيفضل لك أيها الطالب جتنب النقاشات في 
األديان أو السؤال عن الديانة ما لم يجبرك 
السياق على ذلك، أيضا جتنب محاولة إقناع 
اآلخرين بدينك وخصوصًا في مقتبل الدراسة 
لضعف محصولك اللغوي والثقافي األملاني، 
وأيضًا قد تعكس مثل هذه احملاوالت عدم 
تقبلك للطرف اآلخر الختالف دينه، لهذا 
يجب أن تفهم كطالب يريد االندماج إن عليك 
التركيز على العوامل املشتركة بينك وبني 
زمالئك واملجتمع اجلامعي، وترك نقاط 

االختالف.

قد يكون للطالب طقوس وفرائض دينية ملتزم 
بتأديتها أثناء تواجده في حرم اجلامعة أو 
املعهد مثل الصلوات اخلمس، في هذه احلالة 
يستطيع الطالب أن يطلب بشكل ودي أو 
بتوفير غرفة  املسئولة  اجلهة  رمسي من 
للصالة، وغالبًا ما تقابل مثل هذه الطلبات 
باملوافقة، وفي حال عدم وجود اإلمكانية 
فيفضل الصالة في مكان منزٍو لالبتعاد عن 
املهاترات واملناقشات الغير مفيدة مع من قد 
يزعجهم أو يستفزهم أداء فريضتك الدينية 

في مكان عام ومليء بالعامة.

ومن جهة أخرى قد يكون لديك أيها الطالب 
بعض احملرمات والتي ال تريد أن متارسها 
مثل: شرب اخلمر أو أكل حلم اخلنزير، مثل 
هذه احملرمات تستطيع توضيحها بلطف 
للزمالء وال تعتبر مانعًا لك حلضور الفعاليات 
وجتمعات الزمالء، ففي هذه التجمعات لك 
احلرية في جتنب ما تريد وأخذ ما تريد ويكفي 
أن تكون لطيفًا لتندمج معهم. هناك أيضًا 
فعاليات رياضية مثل: لعب كرة القدم التي 
يقوم بها الزمالء كل أسبوع على سبيل املثال، 
تستطيع أن تشارك بها أو تبادر باقتراحها 

وتنظيمها وهي أيضًا ختلو من احملرمات.

)فتصرفاتك هي مرآة تعكس دينك)

في أملانيا توجد هناك أيضًا إجازات رمسية 
دينية مثل: إجازة امليالد ورأس السنة وقد 
يتخلل آخر يوم قبل بداية إجازة رأس السنة 
احتفال بني الزمالء في اجلامعة، بإمكانك 
املشاركة فيه والترتيب له بإحضار بعض 

احللوى أو إعداد أكلة شعبية من موطنك من 
باب اللطف مع الزمالء ومشاركتهم، وجعلهم 
يطمئنون إليك ويتعرفون على ثقافتك أكثر 
وهي فرصة جيدة لتغيير الصورة النمطية 
على األقل عنك؛ ألن مثل هذه البادرة اللطيفة 
قد ترسخ في عقول الزمالء ولها تأثير عظيم 

في كسر احلواجز مع الزمالء.

أيضًا وباملقابل قد يتزامن تواجدك هناك 
وأثناء الفصل الدراسي مناسبات دينية أو 
وطنية خاصة بك تستطيع مشاركتها معهم 
بإحضارك أطباقًا من احللوى لالحتفال معهم 
وإشراكهم فرحتك وهم سيشاركونك غالبًا 
هذه االحتفالية. هذه املبادرة باإلضافة إلى 
فوائدها املذكورة سلفًا مفيدٌة لتجنب الشعور 

بالغربة.

أمتنى أن تكون هذه النصائح واإلستراتيجيات 
مفيدة لك، وبداية موفقًة أيها الطالب وهنيئًا 

لك دراستك في أملانيا.
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»نحن يف سباق مع الزمن؛ 
إما أن نقتل التخلف أو يقتلنا 

التاريخ«

»الربيع ال يتوقف من أجل نبتة ال 
زالت تتعلّم النمو واالخرضار«.

»املهارة تصيب هدفا ال 
ميكن ألحد أن يصيبه، أما 

العبقرية فتصيب هدفا ال 
ميكن ألحد أن يراه«

د. غازي القصيبي

آرثر شوبنهاور

ألبري كامو

عبده خال

»املثقف من يستطيع 
عقله مراقبة نفسه«
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