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قال تعالى”: وقل رب زدإني علماً”



"%1   و "99إلهام عأرق% 
« إديسون  «  تاوماس المبدع الريادي
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مفهوم ريادإة العمال

 العأمال أيضا   ريادة وسميت /العأتمار، منظمة     إنشاء عملية هي
         ( إنشاء( بإالتحديد وهي قائمة، منظمات تطوير أو جديدة منظمات

. جديدة/      لفرص الستجابإة أو جديدة أعمال عمل

 العأمال خاصة         ريادة مشاريع إنشاء في المبادإرة على القدرة تعني
. القمة        نحو بإها والرقي مختلفة أفكار ذات جديدة

            النمـو أو تاحقيقـالربإح أجل من مبدعأة اقتصادية منظمة خلق عأملية هي

. التأكد     وعأدم المخاطرة ظروف تاحت
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مفهوم ريادإة العمال
مشروع             في والبدء تحديد عملية بإانها العمال ريادإة تعرف السياسي القتصادإ في
والعوائد            المخاطر من كل واتخاذ اللزمة المواردإ وتنظيم المصادإر وتوفير تجاري،

. الحسبان    في بإالمشروع المرتبطة

  )          المنظمة غير الجديدة الشركات معظم أن حيث سهل شيئا ليست العمال ريادإة
. تفشل)  جيدا

            المنظمة هذه تتبعه الذي النشاط نوع بإاختلف العمال ريادإة أنشطة وتختلف
الرائد.       (      فيها يعمل ما غالبا فردإية شركات بإين الععمال ريادإة وتتراوح الناشئة

.      ( جديدة   عمل فرص بإتوفير وتعهدات جزئي بإدوام بإمفردإه

   ( على      (  للحصول الرائدة المشاريع الجديدة العمال مشاريع من العديد وتسعى
لزيادإة             إما وذلك المشاركين المستثمرين لع أو المخاطر المال لعرأس إما التمويل

. الجديد      المشروع لبدأ أو المال رأس

) بإين        يتراوح عائد عن عامة يبحثون المشاركون بإالضافة)%  30-20المستثمرون
. العمل      في المشاركة من مزيد إلى

            بإعض تشمل والتي العمال روّادإ تدعم التي المنظمات من العديد الن يوجد
   (  ) / الهيئات     بإعض ، العمال حاضنات العمال حاضنة المعنية، الحكومية الهيئات

الحكومية       غير المنظمات وبإعض .NGOsالععلمية

المهندس خالد ياسين الشيخ- الهندسة المعلوماتية- ماجستير الريادإة والدإارة بإالبإداع

4



        حيث شومبيتر جوزيف القتصادإي عند العمال ريادإة مفهوم
لديه            الذي الشخص ذلك هو بإأنه العمال رائد شومبيتر عرعف

إلى          جديد اختراع أو جديدة فكرة لتحويل والقدرة الرادإة
 "      . التدمير  العمال روّادإ قوى فوجودإ وبإالتالي ناجح ابإتكار
منتجات"        تنشئ المختلفة والصناعات السواق في البناء
 "     . التدمير   العمال روّادإ فإن وبإالتالي جديدة عمل ونماذج

على"         القتصادإي والنمو الصناعي التطور على يساعد البناء
 . الطويل  المدى
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 أماFrank. Knight       تتمحور العمال ريادإة فيعتبران دإراكر وبإيتر
        . نوع   يعكس ما هو العمال رائد سلوك المخاطرة حول بإالساس
الواقع            في المالي وموقفه مهنته لوضع لديها أو لديه التي القدرة

عن           وذلك التنفيذ محل ووضعها فكرته تطبيق طريق عن والمخاطرة
مخاطرة           في المال ورأس والجهد الوقت من المزيد اعطائها طريق

. مضمونة  غير
   صنف ثلثة        Knightولقد إلى الناشئة المشاريع ضمان عدم أسباب

أنواع:
1 : سحب    (   المخاطرة-  احتمالية مثل إحصائيا قياسها يمكن وهي

وخمس           حمراء كرات خمس على تحتوي زجاجة من حمراء كرة
.( بإيضاء  كرات

2 : سحب    (   اللتباس-  احتمالية مثل إحصائيا قياسها يصعب والتي
غير            وعددإ حمراء كرات خمس على تحتوي زجاجة من حمراء كرة

.( البيضاء    الكرات من معروف
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3 : الفعلي-    الضمان توقعها     عأدم أو تقديرها يستحيل والتي
غير (           عددإ بإها زجاجة من حمراء كرة سحب احتمالية مثل إحصائيا

الملونة           الكرات من معروف غير وعددإ الحمراء الكرات من معروف
الخرى).

            أو خلق تحاول عندما عمليًا توقعه، يمكن ل غالبًا العمال ريادإة تأثير
  . قبل           معروف يكون ل سوقه فإن العالم هذا على جديد شيء ابإتكار

العمال           سوق نجاح مدى ليعرف أحد يكن لم النترنت، ظهور
... إلخ           ياهوو و يوتيوب و جوجل و أمازون مثل بإالنترنت المرتبطة

           لهذه وأسواق فرص يرى البعض بإدأ فقد النترنت ظهور بإعد أما
مثل.            فلنفرض سوق هناك كان لو حتى ذلك من بإالرغم التكنولوجيا

   ( يوجد   (    ل كوكاكول شركة أنشأه الذي الغازية المشروبإات سوق
  .         ً إذا الغازية المياه صناعة لسوق جديد لعب انضمام بإعدم ضمان

        : ؟  ل أم لفكرتك جديد سوق يوجد هل سيكون فالسؤال
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خصائص ريادإة العمال

: ومنها      الصفات من بإعدد الرائد يتسم
. الشركة          لبناء تدفعه التي القوة وهي طموح هدف لديه الرائد

           التي المحددإة القوية الفكار من بإالعديد مدعوم الهدف يكون ما عادإة
. السوق     في مثيل لها ليس

           واضحة تكون الهدف هذا تحقيق لكيفية الشاملة الرؤية تكون ما غالبا
. للتطوير        وقابإلة ومرنة كاملة، غير تكون التفاصيل ولكن

          تحقيق نحو جياشة وعاطفة كبير بإأمل ويدعمها نفسه الرائد يقوي
الهدف.
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خصائص ريادإة العمال

       حلمه لتحويل استراتيجيته الرائد يضع والتصميم بإالصرار
. ملموس   واقع إلى

. فكرته      لنجاح للوصول المبادإرة الرائد يأخذ
      ويحسبون محسوبإة مخاطرة المبادإرون يأخذ المخاطر،

تلبية          وكيفية إنشائه، و السوق إلى الوصول وكيفية التكاليف
. العملء  احتياجات

. والمساعدة       إليهم للنضمام الخرين يقنعون أنهم الريادإيون
. قرار       وصناع بإإيجابإية يفكرون غالبا هم الريادإيون
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مميزات ريادإة العمال

لحيه،             ولكن لنفسه فقط ليس المميزات بإعض يضيف ناجح أعمال رائد كل
       . العمال   روادإ نشاطات عن الناتجة فالمميزات ككل ولبلده لمنطقته

كالتالي:
. الحالي    المالي وضعه يحسن
          وتناسب ترضي التي العمل فرص من المزيد يوفر الذاتي، التوظيف

. العاملة  القوى
. لهم         أفضل تكون ما غالبا وظائف في الخرين توظيف
          التي والمناطق الريفية المناطق في خاصة الصناعات، من المزيد تطوير

. العولمة         تأثير المثال سبيل على القتصادإية بإالتطورات تستفد لم
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مميزات ريادإة العمال

          سواء نهائية منتجات صورة في المحلية الموادإ تصنيع على التشجيع
. للتصدير    أو المحلي لستهلك

. القتصادإي     النمو وزيادإة الدخل زيادإة

. أعلى        بإجودإة منتجات خلق على تشجع الشريفة المنافسة

. والمنتجات    الخدمات من المزيد

. جديدة   أسواق خلق
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مميزات ريادإة العمال

        الصناعات مستوى على الحديثة التكنولوجيا استخدام على التشجيع
. النتاجية   لزيادإة الصغيرة

        الماكينات وتطوير والدراسات البإحاث من المزيد على تشجيع
. المحلي    للسوق الحديثة والمعدات

         العمال روادإ بإين العمال لريادإة ومواقف صفات مفاهيم تطوير
المناطق          تطوير في الملحوظة التغيرات من المزيد لتحقيق الجددإ

الريفية.

. الخرين       وظائف على العتمادإ من والستقلل التحرر

. عظيمة     إنجازات تحقيق على القدرة

. رسمي     الغير القتصادإي القطاع تقليل

. العمال         لريادإة جديد محلي مناخ بإتوفير المواهب هجرة تقليل
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؟Entrepreneurمن هو رائد العمال 

)      الفرنسي للقتصادي يعود الكلمة هذه بإاتيست  أصل التاسع    سيه) جان القرن في
المصطلحات              أن كما تاجاري عأمل إنشاء في يشرع الذي الشخص تاعني و عأشر

. المشروعأات          و العأمال بإإنشاء الخاص المعنى حول تادور الخرى الوربإية

Entrepreneur      .اــلريادـياــلمبادر اــلصـلوتاـعني فــرنـسية كــلمة

          :   يتصف و بإالبإداع يتسم حراً ينشأعأملً الذي الشخص هو العأمال رائد
بإالمخاطرة.

             كثرة سنيين منذ حياتانا في لدينا موجود حالياً نعرفه الذي العأمال رائد مصطلح
      ." و      “  المسميات اختلفت مهما لذا العصامي الشخص هو و آخر بإمسمى لكن و

وهو      واحد فالجوهر العأمال لرائد التعريفات

“     ”للنجاح للوصول بإجد العمل

:: و       /     الخلصة مشروع إلي فرصة فكرة تاحويل يستطيع الذي الشخص هو
. النجاح    إلي يوصله المشروع
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دإور روادإ العمال

1           -مجموعة هو السوق للتسويق، الحديث للمفهوم وفقا جديدة، أسواق إنشاء
    . يسمى        ما وهذا احتياجاتهم لشباع والقدرة الرغبة لديهم الذين الفرادإ من

للمواردإ           ومنشئون مبدعون أناس هم العمال فروادإ الفعال، بإالطلب اقتصادإيا
العمال             رجال عن مختلفين يجعلهم ما وهذا وبإائعين عملء يخلقون فهم والفرص

      ( مثل  (   التقليدية الدإارية الوظائف يؤدإون العمال رجال أي الذين التقليدين
. والرقابإة      والتوجيه المهام وتحديد والتنظيم التخطيط

2       . بإالمصادإر-     أبإدا يرضون ل العمال فروادإ للموادإ جديدة مصادإر اكتشاف
       . على    يعملون فأنهم البإتكارية، ولطبيعتهم لذلك للموادإ المتاحة أو التقليدية
     . فهم      العمال، مجال في شركاتهم ليحسنوا للموادإ جديدة مصادإر اكتشاف

النقل            حيث من تنافسية بإميزة تتمتع للموادإ جديدة مصادإر تطوير يستطيعون
. والجودإة  والتكلفة
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3      . والمحددإون-     المنظمون هم العمال فروادإ مالية الرأس المواردإ يحركون
   . يمزجون        فهم المال ورأس والعمال الرض مثل النتاج، عناصر لمعظم

  ,    . من       مالية الرأس المواردإ جديدة وخدمات بإضائع لخلق هذه النتاج عناصر
        . علم     في المالية، المواردإ فأن ذلك ومع المال تعني ليمان، نظر وجهة

في          المستخدمة الخرى المادإية والموار والمباني الماكينات تمثل القتصادإ،
من.            تمكنهم التي النفس في والثقة البإتكار لديهم العمال فروادإ النتاج

. قائمة           أعمال توسيع أو جديدة أعمال لنشاء الموال رؤوس وتحريك تجميع

4   . العمال-        فروادإ جديدة ومنتجات جديدة صناعات جديدة، تكنولوجيا تقديم
  . لذلك         مكاسب إلى وتحويلها جديدة أعمال لنشاء الفرص استغلل يحسنون

     . الريادإية       الروح هذه مثل الشيء بإعض ومختلفة جديدة أشياء يقدمون فهم
       . وتكنولوجيا     منتجات نرى عام كل وفي اقتصادإنا تحديث في بإقوة تساهم

البشرية.          الحتياجات لشباع تهدف والتكنولوجيا المنتجات هذه كل جديدة
. وجميلة   مناسبة بإطريقة
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5               -فأن الخاص القطاع هو العمل لفرص موفر أكبر أن حيث جديدة، عمل فرص خلق
والعمال           الزراعية والشركات الخدمات وصناعة المصانع تقدمها العمل فرص مليين

        . مثل  الكبرى المتاجر فأن المثال سبيل فعلى والمتوسطة و  Uniwideو  SMالصغيرة
Robinson      . مثل      كبرى شركات فإن وبإالمثل العاملين من اللف يوظفون وأخرون

SMC  وAyala   شركات .   Sorianoومجموعة فرص     خلق كثيرة عمل فرص يخلقون
  . فمزيد            ككل القتصادإ نمو من تسرع وتأثيرات مضاعفات لها هذه مثل ضخمة عمل

والخدمات             البضائع على الطلب يزيد وهذا الدخل من المزيد يعني الوظائف من
...         . وهكذا   أخرى مرة الوظائف على الطلب يزيد وبإالتالي العنتاج يزيد وبإالتالي

6            -الوطني القتصادإ تنمية عناصر أهم بإاعتبارها البشرية المواردإ على العتمادإ زيادإة
زيادإة              على أكبر بإشكل القدرة وله أطول مدته البشري العقل أن بإاعتبار واستدامته

. والمكانيات        السبل له وتوفرت إبإداعاته دإادإت كلما النتاج
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 أسئلة قبل أن تتجه إلى ريادإة العمال6

             كبير دإور فلها القادإمة، الست السئلة اسأل الناشئ مشروعك بإتأسيس تبدأ أن قبل
. الصحيح       الطريق على ووضعك مسارك، تحديد في

1     -مبادًرا؟ قائدًا نفسك تاعتبر هل
              حتى الكثير بإرصيدك سيضيف بإالقيادإة تحليك قائدًا، تكن لم ما ريادإي نفسك تعتبر ل

فأنت              الحر العمل أو الوظيفة سهًلفي المر يبدو قد الستدامة، لمشروعك تضمن
ناشئ              مشروع عن ماذا لكن ثمنها، تدفع من أنت وأخطاؤك نفسك هي مسؤوليتك

من    يتكون من       10فريقه الحجم متوسطة شركة أو مع    25أشخاص، التواصل شخص،
القرارات،            اتخاذ في والحكمة الحسم التعامل، ومرونة البشر، من المختلفة الفئات

طريق                عن لها السعي فحاول الن لديك تكن لم إذا القيادإة، دإللت من هذا كل
. بإالمخاطرة    والبدء الخبرات اكتساب
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 أسئلة قبل أن تتجه إلى ريادإة العمال6

           الذي السهم هي فالمبادإرة العمال ريادإة قوس هي القيادإة كانت إذا
مؤسس        جروس بإيل الهدف، من    idealabسيصيب للعديد ومؤسس

الفاشلة          الناشئة المشاريع من الكثير بإتحليل قام الناشئة، المشاريع
أي            فشل أو نجاح في تتحكم التي العوامل أهم واستخلص والناجحة،

من            الكثير نجاح في والسبب الهم العنصر أن وجد ناشئ، مشروع
دإاخل    الناشئة هو   “idealabالمشاريع إذا   التوقيت”وخارجها بإمعنى ،

بإنسبة      فإنك مبادإًرا تكن . 42لم الناشئ%    مشروعك لكن سيفشل
؟   تابادر لحظة         متى هي المنافسين وتسبق بإها تبادإر لحظة أنسب

. ستقدمها       التي الخدمة أو للمنتج المستهلك استعدادإ
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 أسئلة قبل أن تتجه إلى ريادإة العمال6

2    -عأمل؟ خطة لديك هل
أي               مشروعك إطلق يسبق هل بإالسوق، المنتج أو الخدمة لتقديم عملك خطة هي ما
ما              ستكون، أين سنوات خمس بإععد رؤية الناشئ مشروعك لدى هل تسويقية، تدابإير

 (… –    –      )   ، شركعاء يوجد هل للمستهلك الخدمة أو المنتج سيصل كيف العمل نموذج هو
. بإالحباط         هذا يصيبك ل لكن تحديدها، تحتاج جّمة أمور

                أرض وعلى بإالتفاصيل علم على تكون أن تبدأ، أن قبل تحتاج أنك المر في ما كل
مخطط            استخدام خلل من الناشئ مشروعك تلخيص يمكنك منها، تنطلق صلبة

التجاري   ( العمل المراحل)       Business model canvasنموذج كل عن يعبر مخطط وهو ،
رؤية             إضافة تريد كنت حال في الناشئ، مشروعك تؤسس حتى ستحتاجها التي

مثلًع             نسخة، من أكعثر عمل فيمكنك لمشروعك القادإمة سنوات العشر أو الخمس
. وهكذا         ..  التاليين للععامين آخر ومخطط المشروع، من عام لول مخطط
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 أسئلة قبل أن تتجه إلى ريادإة العمال6

3     -لتستثمره؟ مال رأس لديك هل

من               الفنية المور بإكل ستقوم هل مشروعك، لتبدأ تحتاجه الذي المالي المبلغ هو ما
تحتاج            هل بإعضعالمتخصصين، ستوظف أنك أم بإنفسك وتصميم وبإرمجة تسويق،

للجابإة               منك المطلوب بإالمائة، مائة رقمية هي خدمتك أو منتجك أن أم تصنيع لموادإ
التي            النفقات وتقدير التجاري النموذج لمخطط الرجوع هو السؤال هذا عن

من              لديك بإما مقارنتها ثم ومن الناشئ مشروعك من الولى المرحلة لبدء ستحتاجها
مدخرات.

               فكرة كانت فإذا الجماعي، التمويل في تفكر فربإما للبدء كافي مبلغ لديك يكن لم إذا
بإصورة            شرحها يمكنك الناس من كبير لقطاع ومفيدة قيمة بإالفعل مشروعك

مثل        الجماعي التمويل منصات بإإحدى وعرضها .kickstarterمبسطة
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4          -العمل؟ أجل من ومالك ُجّلوقتك لستثمار مستعد أنت هل
           أو ناشئ مشروع تأسيس على القدام أن يعرف الناجح العمال ريادإي

هذا             نجاح تحقيق سبيل في وماله وقته استثمار بإمثابإة هو خاصة شركة
في             والدم والدموع العرق لتدفع مستعدًا تكن لم إذا لذلك التجاري، العمل

غمار            لخوض بإعد مستعدًا لست أنت فربإما الناشئة، شركتك نجاح سبيل
. العمال  ريادإة

             موظف مستقًلأو كنت إذا إضافية لوقات بإالعمل البدء هو المر هذا حل
بإقدراتك           والوصول نفسك تحدي جانبية، مشاريع على العمل ما، بإشركة

وأحوال             ظروف من عليه مقبل أنت وما الوضع تقيّم حتى حدودإها، لقصى
. طويلة       لفترات العمل منك تحتاج قد ربإما
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5هل لديك خبرة بإإدارة الموارد المالية؟ -


مشروعك            أن تذكر لشركتك، المالية والمواردإ النفقات بإإدإارة خبرة لديك هل
للمستهلك            مناسبة قيمة تقديم مقابإل الربإح غرضه تجاري مشروع هو الناشئ

أو              معينة، بإطريقة الربإاح توزيع عليك سيكون فأحيانًا خدمة، أو منتج صورة في
بإالساسيات             علم على أنك طالما أنه الهم أن إل لموظفيك، الرواتب صرف

ليست            الربإاح أن أم ناجح الناشئ مشروعك هل تحديد ستستطيع المالية
. المبذولة   الجهودإ بإمستوى

           الماليات تعلم على تساعدك أن يمكنها بإالنترنت التعليمية الدورات بإعض توجد
. الهامة            المهارة هذه بإدون العمال ريادإة مجال تدخل ل فقط جيد، بإشكل
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6        -بإالسوق حاجة تاُلبي خطتك أن تاأكدت هل
مشكلة؟   تاحل أو



أو             حاجة يلبي أنه تعتقد هل للمستهلك؟ ستقدمه ما بإقيمة تؤمن هل
إذا            مستعد، فأنت بإذلك بإالفعل تؤمن كنت إذا بإالسوق؟ مشكلة يحل

السوق           حجم أدإرس جيدًا، وادإرسه للسوق فعد الشكوك بإعض راودإتك
الحلول           أنسب هي خدمتك أو منتجك يكون أن المهم والمنافسين،

. للمستهلكين  بإالنسبة

         السابإقة السئلة إجابإات جميع وكانت جيدًا نفسك أعأددت إذا
        ( ومشروعأك ( الخاص عأملك لتطلق الن مستعد فأنت نعم بإـ

الناشئ.

 : العوامل  هامة بإدون         نتيجة وهي الناشئة الشركات نجاح في تؤثر التي
. التوقيت:       التمويل، العمل، نموذج الفريق، الفكرة، ترتيب
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 200 عأوامل للنجاح في أكثر من 5أهم 
شركة  ناشئة

  يحكيBill Gross      العمال لحاضنة التفيذي والرئيس دإراسة    Idealabالمؤسس بإعمل قام أنه
من   في      200لكثر سواء ناشئ، .      Idealabمشروع التي    العوامل بإدراسة خللها قام خارجها أو

: كالتالي          النتائج وكانت فشلها، أو المشاريع هذه نجاح في ساهمت
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           المشاريع نجاح في يؤثر أن يمكن عامل أهم هو المناسب، التوقيت
لمجردإ.            فقط فشلت التي الشركات من العديد هناك أن حيث الناشئة
تمتلك             كانت أنها من الرغم على مناسب، غير توقيت في ظهرت أنها

. أيًضا        فعّال عمل ونموذج ممتازة وفكرة جيدًا، فريًقا

            تؤثر أن يمكن التي العوامل آخر هو التمويل أن أيًضا، الدراسة وأثبتت
       . التي     الشركات عشرات هناك أن حيث عدمها من المشاريع نجاح في

من             عامل إفتقار بإسبب أفلست ذلك ومع جدًا كبير تمويل على حصلت
شركة         مثل التوقيت رأسها وعلى الخمسة النجاح وهي  Z.comعوامل

لموقع    المشابإهة غير      Youtubeالفكرة توقيت في ظهرت ولكنها
عام     (    إطلقها تم إفلسها في سبب فكان وظهر)  2000مناسب

Youtube    ) عام يوتيوب إطلق ولكن)     2005تم للغاية مشابإهة بإفكرة
أسهل         أصبحت الفيديوهات مشاهدة وإمكانية أفضل كان التوقيت

بإكثير.
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مراحل إنشاء المشاريع الريادإية الناشئة

1 : الدراسة-   وضعت        مرحلة إن التي الولى اللبنة المرحلة هذه وتشمل
كبير            بإشكل المشروع نجاح فرصة زيادإة إلى أدإت وسليم صحيح بإشكل

 ”        “ : للفشل    خطط فقد التخطيط في يفشل من للمقولة ً صحيحوفقا والعكس
: يلي         فيما نذكرها المهام من مجموعة المرحلة هذه وتشمل

. المحلية-    العمال فهم أ

         -تحليل بإاسم والمعروف والتهديدات والفرص والضعف القوة تحليل ب
 « الربإاعي «   الستراتيجي التحليل .SWOTسوات

 ( الول-       (   العام خلل الجل القصيرة وتشمل المشروع اهداف تحديد ت
 ) من  الجل ).3-1والمتوسطة   ) سنوات)    خمس خلل الجل وطويلة سنوات

           -يكون أن الصغيرة الناشئة المشاريع في ويفضل التسويقي البحث عمل ث
 . الستقاء    أو الستبيان المهندس خالد ياسين الشيخ- الهندسة المعلوماتية- ماجستير الريادإة والدإارة بإالبإداعبإنظام
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مراحل إنشاء المشاريع الريادإية الناشئة

         -والرسالة الرؤية تحديد بإها ويقصد المشروع استراتيجية وضع ج
المشروع           بإها ينفردإ التي والمزايا وعملي موسع بإشكل تحقيق وطريقة

.(  ) التنافسية   الميزة المنافسة أساس لتكون

         -بإالمشروععوالمهام العاملين يبين والذي الوظيفي الهيكل تحديد ح
. منهم   لكل الوظيفية

           -على يعودإ الذي والربإح التمويل حجم وتحديد المالية الدراسة عمل خ
. له    والممولين المشروع أصحاب

. التنفيذية-     العمل خطة وضع دإ

          فمنها أهدافها بإاختلف تختلف الريادإية المشاريع أن هنا بإالذكر ويجدر
     ) المقاولعت    و والطيران والصيانة المطاعم، بإأنواعها الخدمات يقدم ما

الستيرادإعأو  ...)           خلل من التجارية السلع يقدم ما ومنها التعليم و
سواء            والنتاج التصنيع خلل من المنتجات يقدم ما ومنها والبيع الشراء

. ذلك           شابإه ما أو أثاث أو هندسية أو زراعية صناعات كانت
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مراحل إنشاء المشاريع الريادإية الناشئة

2 : التمويل-   لتمويل       مرحلة مصادإر عن البحث خللها من ويتم
المولين          اجتذاب أجل من وذلك العمل خطة بإاستخدام المشروع

   . في        ويكون المشروع أصحاب من يكونوا أن يشترط ل والذين
أو          الهل أو الصدقاء الناشئة الريادإية للمشاريع الممول المعتادإ

وبإإمكانه          ً المشروعمقتدرا صاحب يكن مالم وذلك الداعمة الجهات
. الخاصة     مصادإره من التمويل توفير

3 : التأسيس-   اللزمة      مرحلة القانونية الخطوات عمل يتم وهنا
ملكية            خلل من ذلك كان سواء الريادإي المشروع تأسيس أجل من
   . كذلك         يتم محدودإة مسؤولية ذات شركة أو تضامن شركة أو فردإية

مرحلة           خلل إعدادإها السابإق العمل لخطة ً المرحلةوطبقا هذه خلل
    ) و     والمقر المعدات مثل المشروع أصول بإشراء القيام الدراسة

     ( الخاصة     الخطوات اتباع وكذلك ذلك شابإه وما والمكيفات الثاث
أو           المنتج توفير إلى ً بإالمشروعووصول العاملة القوى وتعيين بإاختيار

. المشروع    ستداولها التي الخدمة
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مراحل إنشاء المشاريع الريادإية الناشئة

4 : التشغيل-   بإشكل        مرحلة الريادإي المشروع افتتاح يتم المرحلة هذه في
من              كانوا سواء للعملء مباشر بإشكل خدماته أو منتجاته ليقدم مرة ولول رسمي

   . يجب         ول أنشطتها وتنوع أحجامها بإاختلف الشركات أو الشركات أو الفرادإ
الولى             القليلة الشهر في عدمه من المشروع نجاح على الحكم في السراع
الفرصة             يععطي والذي الناجح الريادإي صفات أهم من يعد الصرار إن وحيث

. والنجاح       المنافسة في يبدأ حتى لمشروعه الكافية

5: والتصـحيح-      الداء وقياس تاقييم مرحلة

            لها وتولي المشاريع أدإاء بإقياس الحديثة الدإاء بإقياس الحديثة الدإارة أنظمة تعنى
يمكن             التي الوحيدة الوسيلة هو المؤسسي الدإاء تقييم إن حيث ً خاصا ً اهتماما
أجل              من عليها الضوء وإلقاء القصور أوجه عن الكشف أجل من عليها العتمادإ

        . أهداف    اختلف مع الدإاء تقييم أسلوب ويختلف عليه والقضاء أسبابإه علج
المشاريع.

           يعقبها المخطط، والدإاء الفعلي الدإاء بإين الفجوة قياس التقييم عملية يعقب
التي          المناسبة التصحيحية والخطوات الجراءات واقتراح السباب وتحليل دإراسة

المسار            على الريادإي المشروع يضع مستقبلً، أدإق بإشكل تحقيق شأنها من
. والنجاح         السوق في والدخول والتميز للنمو يؤهله والذي الصحيح
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حاضنات العمال

        على تعمل مؤسسات بإأنها العمال حاضنات تعريف يمكن
     (  ) الفكار  لهم تتوافر الذي الناشئة المشاريع الريادإيين دإعم

المواردإ       وبإعض السليمة القتصادإية والدراسة الطموحة
بإيئة         توفير على تساعد بإحيث طموحاتهم لتحقيق اللزمة

يمكن         التي الحرجة الولى السنوات خلل مواتية عمل
من         نجاحها فرصة وزيادإة المشروعات هذه ولدإة أثناها

زهيدة        بإتكلفة والدإارية الفنية النواحي استكمال خلل
. العمل        جوهر على التركيز إلى المشروع صاحب ودإفع

المهندس خالد ياسين الشيخ- الهندسة المعلوماتية- ماجستير الريادإة والدإارة بإالبإداع

30



    ؟ العمال حاضنة هي ما

: الول  التعريف

: إلى     يهدف اقتصادإي كيان هي

 /        مشروعات العمال حاضنة في المستثمرين بإعض أموال استثمار
. المستقبل          في أربإاح تحقيق و للنجاح تؤهلها مقومات تمتلك شركات

        /  تكون لن تؤهلها مقوماتها و أفكارها شركات مشروعات احتضان
التمويل           –  مثل الخدمات بإعض الحاضنة لها توفر أن بإعد ناجحة شركات

إلخ  …. الخبراء إشراف

: الثاني  التعريف
           عن الناشئة الشركات وانجاح تطوير لدعم مصممة بإرامج هي العمال حاضنة

قبل            من والمدارة المصممة والخدمات الدعم مواردإ من بإمجموعة تزويدها طريق
          , بإشكل  الناشئة للشركات بإتزويدها الحاضنة تقوم ان اما والتي الحاضنة إدإارة

       . في       بإعضها عن العمال حاضنات تختلف علقاتها من شبكة طريق عن أو مباشر
. الخدمات          و بإالدعم الناشئة الشركات بإتزويد بإها تقوم التي الطريقة
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العأمال       : حاضنات تاقدمها التي شيوعأاً الكثر الخدمات

       المالية الدارة و الحسابإات و التسويق في المساعأدة

. اللزم        التمويل عألى الحصول في الناشئة المنشآت مساعأدة

    بإالسوق استراتايجيين حلفاء مع التواصل

        المخاطر المال رأس مستثمري مع و المستثمرين مع التواصل

   ورقابإي استشاري طاقم تاوفير

  الفكرية الملكية إدارة

. البنوك    من القتراض تاسهيل

نسبة      ان وجد دراسات استفادت%      87في التي الناشئة الشركات من
فان       –       المقابإل في و السوق في واستمرت نجحت الحاضنات دعأم من
العأمال            حاضنات من دعأم تاتلقى لم التي الناشئة الشركات نجاح نسبة

حوالي   .44كانت العأمال%        حاضنات أهمية مدى يثبت بإذلك و
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:: هناك نوعان لحاضنات العمال هما

:     للربإح تهدف التي العمال أموال      حاضنات تستثمر أعمال حاضنات هي
خلل   /         من أربإاحها علي يحصل و شركات مشروعات في مستثمريها
الحاضنة      /      حصول علي الشركة المشروع صاحب مع الحاضنة أتفاق

. أربإاح          تحقيق في المشروع يبدأ عندما الربإح من نسبة علي
:      للربإح تهدف ل التي العمال هدفها     حاضنات أعمال حاضنات هي

من            لكل الفرصة إعطاء خلل من بإه المتواجدة المجتمع تنمية الساسي
أكثر             أربإاح تحقيق علي قادإرة شركة يملك أو جديدة مشروع فكرة لديه
لتحقيق   –          الخبراء و بإالمال بإرعايتهم الحاضنة تقوم و تطويرها حالة في

تنمية              و ناحية من البطالة تقليل في المساهمة إلي تهدف هي و أربإاح
. أخري    ناحية من القتصادإ
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العأمال    ريادة تامويل :إشكالية

          لسجل بإافتقارها ممول مال رأس عن الباحثة الجديدة العمال تتسم
ما            جّل فإن ً وغالبا المقرضة، الجهات أو للمستثمرين تقديمه يتم سابإق

توضح            مكتوبإة غير تكون الحيان بإعض وفي مكتوبإة خطة هو تملكه
. للمشروع    المتوقع المستقبلي الدإاء

           من قرض أو تمويل على الحصول صعوبإة الحال بإطبيعة يعني ذلك
ولمدة           متوقع وليس فعلية مالية سجلت تتطلب التي التقليدية البنوك
لتمويل           الممنوح القرض تغطي والتي القل على ماضية سنوات ثلثة

المشروع.

           بإما الناشئة المشاريع لتمويل بإديلة آليات ليجادإ الحاجة يولد ما وهذا
. سواء        حد على والتنموية القتصادإية المصلحة مع ينسجم
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 .: العأمال       لرائد بإالنسبة التمويل عألى الحصول أهمية

           رأس زيادة إلـى العأمال ريادة مشاريـع حاجـة تاوضـح أسـباب ثلثـة تاوجـد
: الباكرة    المراحل خلل المال

1         : الموظفين-   تدريعب ويجعب للشراء، بإحاجعة الدإوات أعن حيعث السعيولة مشاكعل
. مبيعات            تحقيق قبل يدفع أن يجب ذلك وكل للعلنات؛ إضافة لهم، والدفع

2         : وشراء-    البناء وتسهيلت حقيقعي عقار شراء تكلفعة إعن المال رأعس اسعتثمارات
. ذاتي            بإشكل المر هذا تمويل على الشركة قدرة عن تزيد التي الدإوات

3         : قبل-     تطويرهعا يتعم حتعى ً أعواما المنتجات بإععض تحتاج المنتعج تطويعر دإورة طول
. بإنفسها            فعالياتها تمويل على الشركة قدرة ععن التكاليف هذه تزيد الربإح؛ تحقيق
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        حول الخبرة تعوزهم العمال روادإ من العديد إن
الشخاص         من القليل أن كما المال رأس زيادإة

قبل         الستثمار مال رأس زيادإة قضية مع يتعاملون
ذلك        وبإنتيجة لشركتهم، المال رأس لزيادإة حاجتهم

مع         اعتباطي بإشكل العمال روادإ من العديد يتعامل
هذا          في خبرتهم نقص بإسبب لمال رأس زيادإة قضية

المجال. 
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:( ) المبدئي     الولي بإالتمويل المتعلق الفكر مدارس
1:    : العالي-   المبدئي التمويل الولى المدرسة
           ذلك كان كلما البداية في المال من المزيد جمعت كلما تقول

أفضل.
2:    : المتدني-   المبدئي التمويل الثانية المدرسة
            أنه أي أفضل ذلك كان كلما أقل المبكر التمويل كان كلما تقول

في           الشركة لتشغيل الضروري المال فقط تحصيل عليك يتعين
. النمو     مراحل من مرحلة كل
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جدول مقارنة بإين المدرستين

التمويل المبدئي العالي التمويل المبدئي المتدني

يتيح لك البقاء في ظل العوائق وحالت 
التأخير.

رأس المال المحدودإ يحول دإون 
الخسائر الكبيرة وخسارة المصداقية 

على المدى الطويل.

يتيح المزيد من المرونة في الستفادإة 
من مزايا الفرص الجديدة إن وجدت.

يحافظ على النتباه والطاقات مركز 
على الهداف الرئيسية.

يسهل من مشاكل الحصول على 
ائتمانات من الموردإين والبنوك.

في حال قيامك بإبيع مخزون أكثر مما 
تحتاجه إلى بإيعه فإنك لربإما تبيعه بإثمن 

بإخس.

يجعل صاحب المنشأة يشعر بإالمان في 
المراحل الولية الحرجة.

في حال تحصيلك على مال إضافي 
فإنك لربإما تنفقه بإصورة غير حكيمة.
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           عألى يجب تامويل عألى منه الحصول يمكن ما إلى النظر قبل
: التاي   تاحديد المنشأة

1. بإاقتراضه-          المنشأة قامت الذي المبلغ لتسديد اللزمة التدابإير اتخاذ

2. المستثمرين-         لمساهمة إضافي ضمان أو وفوائد حوافز تقديم

3            -محددإ المال من مبلغ إلى حاجة في الشركة أن للمستثمر التثبيت
.ً مسبقا

4. مربإحة-      الشركة بإأن المستثمر إقناع

5. الشركة-        في للبدء المطلوب المال كمية تحديد
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 .: العأمال    ريادة تامويل مصادر
: للتمويل   الداخلية المصادر
1 : والصدقاء-    والعائلة المؤسس
          يتم الذي التمويعل وكذلعك للمؤسعس الشخصعية المدخرات معن ً وتشمعلكل

الحب         ( بإمال يسعمى والذي الصعدقاء، أعو العائلعة معن ؛) Love Moneyتلقيعه
على           ً معتمدا السعتمرار العمال رائعد يسعتطيع التعي المدة طالعت وكلمعا
كانت            كلمعا دإاخلياً، المتولدة والموال جهده إلعى إضافعة ذاتيعة تمويعل مصعادإر
سيادإةً             العمال رائعد بإذلعك فيملعك ، أقعل الخطعر الخارجعي المال رأعس تكلفعة

 . مشروعه   على أكبر
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2 .  الذاتاي : Bootstrappingالتمويل

          رأس زيادإة بإدون المواردإ واسعتخدام للكسعب ً جدا خلقعة طريقعة وهعي
وهي           المصعارف؛ معن المال اقتراض أعو التقليديعة المصعادإر معن المال
 ) الربإاح            بإها العحتفاظ تعم دإاخليعة عائدات علعى كعبير بإشكعل تعتمعد
           ( لذلك  تكلفعة المواردإ أقعل معن المواردإ هذه تعتعبر حيعث ، المحتجزة
من              تمكنهعم لنهعا واسع بإشكعل عليهعا بإالعتمادإ العمال روادإ ً ننصعحدإائما
    . رائد         أن كما أكبر وسيطرة وسلطة الملكية من أكبر حصة على الحفاظ
مجاملة           ععن ً عوضا شركتعه تنميعة فعي والمصعادإر الوقعت ينفعق العمال

المستثمرين.
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            الكافي القدر تولد ل قد أنها الطريقة هذه مساوئ من لكن
قدرة          تكون كما المرغوب، بإالمعدل الشركة لتنمية المال من

ضعيفة،         المموّلة الشركات مع التنافس على الشركة هذه
على           الستحواذ على القدرة محدودإية إلى تؤدإي قد أنها كما
فإنها        ً وأخيرا التنافسي، والموقع السوقية والحصة المبيعات

. الكبير      النمو لحتمالت ً محدودإا ً تقدمدإعما
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3 . : التجارية  التحالفات
            خفض أو إيرادإات لتوليد أخرى شركة مع تعاونية اتفاقيات تأسيس عبر تتم

    :       . اختراق  في الرغبة هي العمال تحالف تشكيل أسباب إن التكاليف في
التسويق           قنوات من والستفادإة السوق، إلى الوصول زمن وتسريع السوق،

للمنتج،          موثوقية وبإناء العملء، إلى والوصول الجغرافي، والتمددإ والبيع،
فريق           وبإناء الحجم، وفورات وتحقيق المنتج، وتطوير العملء، طلبات وتلبية

... وغيرها      أعمال، خبرة واكتساب المنافسة، ضد
            كافية غير مواردإ ذات لشركة ً جدا ً معفيدا يكون الفعال العمال تحالف إن

ل             أنها إل المبكرة، المرحلة أو الطلق حالتي في وذلك لوحدها لتستمر
 . الذاتي           الكتفاء مرحلة وتصل ناضجة الشركة تصبح عندما ً مبررةدإائما تكون
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الرابإع  :    Bootstrappingالبوتاسترابإينغ-  4 المصدر هو
بإشكل        التمويل ويعني الجديدة المشاريع لتمويل
التشغيل        عأن الناتاجة القليلة العوائد من شخصي

 . للشركة  الولي
   وجد الحاجة     Bootstrappingحيث لتجنب جديدة طرق

العامة  .       بإالفلسفة يلحق مصطلح وهو الخارجي للتمويل
تقليل          تقنيات خلل من الناشئة الشركة نفقات من للتقليل

 . المال     وتوفير ادإخار ووسائل التكاليف
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5 التمويل  بإواسطة -financing debt   أوequaity 
financing

            :    بإيع طريعق ععن المال رأعس اسعتجلب معا شركعة تقرر عندمعا هعو فايننسعينغ دإيبعت ال
أخرى       لمؤسسات أو لمستثمرين والفواتير المستندات

          : أجل     معن المالكيعن أسعهم بإيعع الشركعة تقرر عندمعا وهعو فايننسعينغ اليكويتعي أمعا
المال  استجلب

            استجلب فعي الشائععة النواع أكثعر معن فايننسعينغ واليكويتعي فايننسعينغ دإيبعت إعن
 ) أيضعا    ويوجعد )      angel investorsالموال الموال  يقدمون أفرادإ عن عبارة وهعم

فيها           أسهم على استحواذهم مقابإل العمال ريادإة في الناشئة للشركات
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: للتمويل   الخارجية المصادر
1 : الملئكة-   المستثمرون
            من الناشئة الشركات بإتمويل ويقومون الخاصة أموالهم يستثمرون ناجحون أعمال رجال وهم

        )   . الرسمي  غير المستثمر أو الملك العمال بإرجل يعرف الملك والمستثمر الخاصة أموالهم
                ( مقايضة  مقابإل ما عمل إطلق مرحلة في معين مال رأس يستثمر ثري شخص هو أوروبإا في

 . المال     رأس أسهم ملكية على

             ان اذ الملكية بإمشكلة تتلخص الملئكة المستثمرين على للعتمادإ كبيرة سلبية هناك ولكن
إلى           تصل قد الناشئة شركتك في حصة يشتري الملك الشركة،     50المستثمر من المئة في

 . دإائم               بإشكل الملك المستثمر لصالح الناشئة شركتك أربإاح من كبير جزء خسارة يعني ما وهذا
أل                الفضل من المليين عليك تدر قد فريدة فكرة وتحمل مميزة الناشئة شركتك كانت فإذا

الملئكة    المستثمرين على تعتمد

2     .المخاطر المال رأس أصحاب
    ) من             ليعس أنعه أعي مسعتثمرين معن المال رأعس يأخذون أنهعم معناه بإمعا ماليون وسعطاء وهعم

    .       ( المال  رأس يسعتثمر السعتثمار شركات فعي مباشرة بإاسعتثماره ويقومون الخاص مالهعم
الشركات             ومساعدة مراقبعة فعي ً فاعل ً دإورا ويلععب فقعط خاصعة شركات فعي المخاطعر
لهذه            الداخلي النمعو تمويعل فعي اسعتثماراتهم وتسعتخدم السعتثمارية، محفظتهعم فعي الموجودإة
من              السعتثمارات معن الخروج ععبر لهعا المالعي العائعد تعظيعم هعو السعاسي وهدفهعا الشركات
   :         . ومراقبة    اسعتثمار بإأنعه المخاطعر المال رأعس نشاطات نلخعص أعن يمكعن الكتتاب أعو العبيع خلل

وخروج.
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3 . : المستثمرة  المؤسسات
         فرصة إنهم على المستثمرين هؤلء إلى الصغيرة الشركات تنظر

    . المؤسسات     استحواذ يعتبر للتمويل فرصة منها أكثر للخروج
أو         لمنتجاتها ً ومديحا إطراءً الصغيرة الشركات على المستثمرة

التمويل          تدفق من الصغيرة الشركات تستفيد فيما المقدمة، خدماتها
    . على       المثلة أحد أكبر بإشكل عملياتها لتوسيع هذا الجديد الستراتيجي

هوتميل          شركة على مايكروسوفت شركة استحواذ هو الطريقة هذه
أمريكي،   425مقابإل  دإولر بإعععععع        مليون تباع أن الى بإنوكيا المر انتهى

أوائل       7.2 في المريكية مايكروسوفت الى دإولر .2014مليار

4 : السهم.   أسواق
  . قدرت          العمال ريادإة شركات من فقط قليل لعددإ للتمويل مصدر هي

من        أقل أن المريكية الصغيرة المشاريع كل   1إدإارة مشروع  1000من
. العام      للكتتاب ً يطرحعمليا قد جديد

المهندس خالد ياسين الشيخ- الهندسة المعلوماتية- ماجستير الريادإة والدإارة بإالبإداع

47



5 : المصارف. 
    : والقروض    التجارية، المصعارف بإالديعن للتمويعل مصعدران يوجعد

      .    ً التجاريعةمصدرا المصارف تعد ل الصعغيرة العمال لدإارة المضمونة
ضد           المصعارف أعن إلعى ذلعك ومردإ الناشئعة، الشركات لتمويعل ً عمليا

. مخاطرة      هو ناشئة شركة وتمويل المخاطرة؛
         عن الناجم الخطر لتقليل الضمانات بإعض وجودإ المصارف تفضل

     .    ً مهما ً المصارفمصدرا تعد للعروض المقدمة الشركات إقراض
وحصولها         تأسيسها بإعد ولكن الصغيرة للشركات الخارجي للتمويل

. ائتمانية   جدارة على

: المقرضة   والمؤسسات البنوك
1         -بإارتفاع لعلمها المبتدئة والمنشآت الشركات اقراض تحبذ ل

. الصغيرة    المنشآت فشل معدلت
2. تجازف-     أو تخاطر ل
3           -ً تماما ً القرضمضمونا كان إذا فقط الولي المالي بإالقراض تقوم

. سائلة  بإأصول
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6        -الناشئة للمشاريع النترنت عألى الجماعأي التمويل  crowdمنصات
funding: 

        ولدعأم البإداعأية للعأمال تامويل كآلية الجماعأي التمويل يستخدم
. الناشئة  المشاريع

     " النجليزية    "  اللغة من التاية ، الجماعأي التمويل كلمة أن إلى نشير
"Crowd funding "        "التمويل منها أيضاً، شائعة أخرى مرادفات عأدة لها ،

 "  "  "  "  " التمويل"  و ، الشعبي التمويل و ، المجتمعي التميل و ، الجماهيري
. وغيرها"  ، التشاركي

           بإعد تاعد لم النترنت، شبكة تاوفرها بإدأت التي المتقنة المنصات بإفضل
متعاٍل،             أعأمال لرجل للتوسل أو تاملك، ما لبيع أو للقتراض، بإحاجة الن

بإالمشاريع           متخمة شركات بإاب لطرق ول مستغلة أعأمال لحاضنات ول
بإضع           إجراء بإبساطة يمكنك بإات فالن، مشروعأك؛ تامويل أجل من

    " ول        " أحد من ِمنّة بإدون تاحتاجه، الذي المال جمع لبدء بإسيطة خطوات
. وبإسهولة  مخاطرة،

           ملموس واقع إلى تاحويلها تاريد التي فكرتاك بإعرض كمبدع أنت تاقوم
شعر،            ديوان طباعأة أو موسيقياً، كانتألبوماً سواء تاموـيلها، إلى وتاحتاج

    .. إحدى         عأبر وتاعرضها إلخ ذكية، ساعأة إنتاج أو موبإايل، تاطبيق إنشاء أو
    ( فيها   (   تاحقق بإطريقة ، لحقاً بإعضها سنذكر الجماعأي التمويل المنصات

أشخاـص          من عأليك تاهطل الموال وستبدأ والموثوقية، البإهار عأاملي
المناطـق     مختلف من بإفكرتاكـ، آمنوا

           ،المال من مشروعأك احتياجات لتأمين جماهيري تامويل منصة تاختار أن قبل
     " كل     "  فليست منصة، لكل التمويل نموذج بإين الفروقات تاعرف أن يجب

. نفسه     التمويل نموذج تاتبع المنصات
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          البإداع لتمويل هي هل الفكرة، بإحسب التمويل نموذج يختلف وعادإة
. ذلك        غير أو الناشئة، المشروعات أو المبتكرة، والفكار

     " التمويل   "  منصات عليها تقوم تمويل نماذج أربإعة وأبإرز أشهر
: وهي  الجماعي،

1         .العمال لروادإ النماذج أفضل وهي المكافآت، مقابإل المساهمة
ستقوم          الحالة هذه وفي أيضاً، مخاطرة وأقلها وأسهلها، الشباب

ويمكن          التمويل، وقيمة مقدار بإحسب تختلف للممولين، مكافأة بإتقديم
المنتج               له تقدم أو منتجك في إعلن أو شكر، ككلمة رمزية تكون أن

مثلً،             ذكية ساعة منتجك كان فإن أجله، من بإتمويلك شارك الذي ذاته
أو            بإالسوق، طرحها وقبل إنتاجها نجاح بإعد الساعات إحدى له فقدم

بإألبومك           الخاص المدمج القرص من نسخة أو بإموقعك، ً مجانيا ً اشتراكا
. وهكذا        ألبوم، إطلق بإصددإ كنت ما إذا الموسيقي
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2         .أي توقع دإون لمشروعك الممولون يتبرع وهنا التبرعات،
الطريقة           هذه أّن على الربإاح، من نسبة أو مادإي مردإودإ

. الخيرية    للحملت أكثر مناسبة
3         .في الملكية حق من نسبة للممولين يكون الستثمار،

ومع          التفاق، حسب على الربإاح في المشاركة أو المشروع،
تعقيداً،           أكثرها من التمويل من النوع لهذا العدادإ شروط أن

. المستثمرين      من ً كبيرعا ً تجذبعددإا فإنها
4         .الممولون يقدم وفيها انتشاراً، النواع أقل وهو القراض،

صاحب         يقوم ثم محددإة، نسبة مقابإل المطلوب المبلغ
زمن           من فترة مدى على لهم المبلغ هذا بإتسديد المشروع
أو        المتوسطة للشركات أفضل الطريقة وهذه المشروع،

.  ً الكبرعحجما
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 المنصات أهم
 "          كيك موقع هي العالم في الجماعي التمويل مجال في منصة أهم

عام)      kickstarter.comستارتر" ( أسس أ الذي الموقع ولهذا ،2008 
عبر           الفتراضي التمويل من النوع هذا ورواج إشاعة في الفضل

النترنت.

          مستثمرين عن البحث غير أخرى مصادإر على العتمادإ على مثال
شركة    العمال، تمويل     Integreightوحاضنات حملة بإإنشاء قامت

موقع    على تجميع      Kikstarterجماعي وهو الهدف إلى ووصلت
من        10.000 أقل في أيًضا وتخطته بإل .   5دإولر لم  الشركة ساعات

. المستغلة       العمال حاضنة أو المشترط المستثمر تنتظر
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        يمكنك الجماعي للتمويل عربإية منصة أفضل هي ذومال،
تقدم          أن يجب أي المكافآت، بإنظام وتعمل عليها، العتمادإ

تبرعهم،         حجم مع تتناسب تمويلك، مقابإل مكافأة لمموليك
    " لم   "     إن أي ، شيء ل أو شيء كل بإاستراتيجية تعمل كما

على          تحصل فلن المطلوب، المبلغ كامل تحصيل من تتمكن
منه  شيء

 : التالي        الرابإط عبر ذومال إلى الوصول يمكنك
http://ar.zoomaal.com
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            بإالفلم محصور اسمها أن ومع المكافآت، بإنظام تعمل أخرى منصة وهي أفلمنا،
وتشترط           والدإبإية، الفنية البإداعية المشاريع أنواع مختلف تقبل فإنها والسينما،

مبلغ      دإفع التسجيل عند ذلك$       100أفلمنا مقابإل لكن المشاريع، لصحاب حتى
المبلغ              اكتمل سواء الخرين تبرعات من حصلته الذي بإالمبلغ تحتفظ أن لك تسمح

 : الرابإط         عبر أفلمنا لموقع الوصول ويمكنك ل، أم //:httpالمطلوب
www.aflamnah.com 

   -ِشكرة " shekra.comمنصة أمكن        " ي منصة أن حين في الستثمار، بإنظام تعمل
yomken.com. المكافآت     بإنظام لتمويل هي

  يوريكا تكون:       eureeca.comمنصة أن الناشئة العربإية الشركعات بإععض استطاعت
  " . جمع     "   كوم مينا في البحث موقع استطاع فقد جيدة، على    140نماذج دإولر ألف

يوريكا       " العربإية المنطقة في الجماعية التمويل  "Eureecaمنصة

      - كيفا منصة توجد القراض، ليوا    kiva.orgوبإنظام ومنصة ،liwwa.com  تعمل التي
طريقها             تشق تزال ما أخرى، عربإية منصات عدة وهناك أيضاً، الستثمار بإنظام

. الممولين    وثقة بإثقتك لتحظى
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التمويل

اليجابإيات السلبيات

المال 
الشخصي

سهل-     عليه الحصول
ً نسبيا

مع-     السيطرة تحفظ
التدخل     من قدر أقل

الخارجي

شخصية-    ثروة يتطلب

سيولة-     وجودإ يتطلب
مبكرة  نقدية

    -ً النمومحدودإا يكون قد

العائلة 
والصدقاء

سهل-     عليه الحصول

جيدة-    تعامل شروط

الجهد-    من القليل

اللزمة-    للخبرة الفتقار

خلل-     متلحقة تطورات
التمويل  عملية

المتنان-    لتقديم الحاجة
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الملئكة خبراء-    من الشراف

جيدة-    شروط
للتعامل

مفرطة-   حساسية

حنكة-   أقل

بإسهولة-   يضجر

رأس 
المال 

المغامر

بإالخبرة-   يتمتع

محكومة-    علقة
بإالقوانين

إدإارية-   سيطرة

محكمة-    شروط
للصفقة

جل-     المال يعد
اهتمامه

الحداث-     على يركزون
السيولة   توفر التي
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المصار
ف

الرفع-      المستوى على فوائد
المالي

رأس-      خفض يسبب ل
بإشكل     يخفضه أو المال

ضئيل

وضمانات-   قيودإ

للفلس-   التعرض

النمو-     يكون قد
ً محدودإا

المؤسس
ات

منصات 
التمويل 
الجماعي

واسعة-   مصادإر

مصداقية-   تؤمن

الخروج   - استراتيجية تكون
سهلة

والمصداقية  - المرونة

اتخاذ-     عملية بإطء
القرار

تطورك    - من يحد قد
معين   سقف فوق

حماية   - يوجد ل
تسرق –    قد فكرية

فكرتك



أعشعخاص تعععحتاجعهم لععبدءع معشروععك اعلريادإعي 6

         مشروعأك لنجاح سحرية وصفة الن حتى لدينا يوجد ل
رائد         عأمل لفريق تاحتاج بإالتأكيد ولكنك الناشئ، الريادي

. بإها         تارغب التي النتائج وتاحقق نموذجي بإشكل لتبدأ ومبدع
         وشركات فقط موظفين بإضع إلى تاحتاج قد الشركات بإعض

من        أكثر إلى ربإما تاحتاج قد هناك    50أخرى ولكن  6موظف،
إذا          عأظيم عأمل فريق سوية تاشكل قد رئيسية شخصيات

. الجديد        بإالمشروع والشغف العمل في الرغبة لديهم تاوفر
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1: العبقري- 
                التقني البرنامج قيادإة على القادإر العبقري الشخص ذلك فيها يكون أن ناشئة شركة لكل بإد ل

بإرنامج              في اللزمة التقنية المور بإكل واللمام المعرفة لديه الشخص هذا الوليدة، للمنشأة
. الجديد   المشروع عمل

2:  -القائد
. للمنشأة              التنفيذي المدير يكون ما ً وغالبا المدير، وليس القائد هو مشروع أي يحتاجه ما

             عدة من يتألف للمشروع المؤسس الفريق كان إذا ولكن بإالفعل، رائعة مسألة الديمقراطية
. العمال           ريادإة في للديمقراطية مكان فل والمتوازنة المختلفة آرائهم لهم أشخاص

             القادإر القوية الشخصية صاحب الزعيم أو القائد إلى تحتاج خاص بإشكل الريادإية المشاريع
. الظروف      كافة في المنشأة قيادإة على
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3: المخضرم- 
               صغار الشباب من المكونة العمال ريادإة فرق ضمن موجودإ غير الشخص هذا يكون ما ً غالبا

. فادإح      خطأ يعتبر ما وهذا السن،

             قد التي بإالمطبات التنبؤ على ً يكونقادإرا وربإما والتجربإة الخبرة لديه المخضرم الشخص
. لدخولها        تضطر قد التي المتاهات أو لها تتعرض

4: المبيعات-   وحش
!!               بإيعه تستطع لم بإالمقابإل ولكنك مألوف وغير مميز شيء بإإنتاج قمت إذا مشروعك قيمة ما

              على الحصول مقابإل كبيرة مبالغ دإفع على عملئك يجبر الذي الشخص هو المبيعات وحش
. لمشروعك             مباشر غير مموّل هو بإبساطة السعادإة، قمة في وهم خدمتك أو منتجك

المهندس خالد ياسين الشيخ- الهندسة المعلوماتية- ماجستير الريادإة والدإارة بإالبإداع

60



5: النجم- 
          بإبساطة ولكنه القائد، أو العبقري نفسه هو النجم يكون قد

آرائهم          وتغيير حولهم الناس حشد على القادإر الشخص هو
. الشركة  لمصلحة

       هو الستراتيجي، للتسويق الخاصة نظرته الشخص لهذا
والموردإين        العملء مع المفاوضات يدير الذي الرجل

ليخطف        للمؤتمرات ترسله الذي الرجل وهو والمنافسين
. مؤسستك        بإاسم الرسمي الناطق وهو الجميع من الضواء
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6: المالية-    العلوم أخصائي
        ضمن الجديد منتجك طرح ونيتك بإالمشروع البدء عند

مهما            تفصيل فأي بإدقة التكاليف تحسب أن لك بإد ل السواق
الفشل         وبإالتالي هائلة خسارة إلى يؤدإي قد ً كانتافها

         مع التعامل في الخبرة لديها مهمة مالية شخصية ووجودإ
إلى         ترجمتها تستطيع بإيانات إلى وتحويلها بإكفاءة الرقام

. ناجحة  خطط

المهندس خالد ياسين الشيخ- الهندسة المعلوماتية- ماجستير الريادإة والدإارة بإالبإداع

62



ماذا يعني فريق عمل ريادإي ناشئ ؟
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        خمس خلل من الريادي الفريق معنى عألى سنتعرف
مميزاتاه       : وتاوضح الريادي الفريق تاعرف مهمة نقاط

1:   – للبإداع مساحة

           ، التقليدية والشركات المؤسسات في العمل فريق يملكه ل ما وهذا
تتاح           التي البإداع بإمساحة تسمح ل الوظيفي والتسلسل العمل قيودإ

أفكار           ليجادإ دإائما يسعى والذي الريادإي العمل فريق لدى عادإة
عكس             وذلك التطوير أو ، التسويق ، العمل طريقة في سواء إبإداعية

الكثير          من للتخلص يسعى الذي التقليدية المؤسسات عمل فريق
،ع           مهمة لكل السلبية والنتائج المحاسبة من خوفا المسؤوليات من
العمل           بإيئة لن للمسؤوليات وتقبل جرأة أكثر الريادإي العمل فريق

الفكار            نشر حرية تكون وهنا بإذلك له تسمح ما عادإة الريادإي
قفزة           الشركة أو بإالمشروع تقفز قد الفكار هذه وبإعض وتداولها

. دإولر  المليون
    -   - بإالبإداع    والدإارة الريادإة ماجستير المعلوماتية الهندسة الشيخ ياسين خالد المهندس
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2:    – البيروقراطية من التخلص
    ..      فريق يعمل حيث الريادإي العمل فريق ميزات إحدى هذه

           ، للنقاش ، للعمل حرة مساحات توفر مع واحدة كأسرة العمل
دإون            واحد مكان في يعمل والجميع قيودإ أي دإون الفكار لطرح

يعني              ول إليها أشرنا التي البإداع مسألة يعزز ما وهذا ، حواجز أي
كما             العمل فريق أفرادإ من فردإ كل على المهام توزيع عدم ذلك

من          والتقييم والتصحيح للتدخل مساحة بإترك ولكن البعض يعتقد
إقصاء         . دإون الراء وإبإداء العمل فريق أعضاء جميع قبل
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3:      – الخبرات ل المهارات عألى العأتماد
          تعجيزية شروط على التقليدية العمال مدرسة مؤسسات وظائف معظم تعتمد

مثل    الشيء الكثير           10بإعض يفقدها ما وذلك محددإة مجالت في الخبرة من سنوات
تلك               يمتلك ل لكنه المهارات من الكثير لديه عمل فريق على الحصول فرص من
هناك               ، العمل في النجاح ضمان بإالضرورة تعني ل الخبرة ، الخبرة من السنوات
دإراسية            مراحل طلب أو جامعات طلب أسسها والشركات المشاريع من الكثير

! ؟     العمل بإفريق فكيف مبكرة
            أن نلحظ وقد الريادإية للمشاريع بإالنسبة التوظيف متطلبات أكثر من هي المهارات

صلة               ل وظيفة في يعملون الناشئة المشاريع عمل فريق أعضاء بإين من الفرادإ بإعض
يمتلكونها          . التي المهارات هي لتوظيفهم الرئيسي السبب وكان بإتخصصاتهم لها
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4:     – عأائقا يمثل ل الوقت
        ..       يمثل ل الوقت أن ذلك يعني ل الريادإي العمل فريق ميزات أهم من هذه

وقتا              تستغرق قد مهمة إنهاء هنا أقصده ما ولكن العمل لفريق بإالنسبة أهمية
فريق             ، العمل فريق إمكانيات تظهر وهنا للعمل الرسمي الوقت من أكثر

يمكن              العمال رائد كان وإذا العمال رائد بإه يتميز بإما يتميز الريادإي العمل
يعمل   العمل           24أن لفريق بإالنسبة المر هو كذلك توقف دإون متواصلة ساعة

المشروع            كان إذا خاصة والوقت الجهد ذلك تستحق مهمة لنجاز الريادإي
ساعات             تحديد أحيانا فيها يتم ل والتي الويب مشاريع مثل تقنيا مشروعا

بإه               يقوم ما وهو العمليات بإعض نتائج لتسلم محددإ موعد تحديد يتم بإل العمل
المشروع           . أو الشركة في موقعه حسب على كل العمل فريق أعضاء
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5: الولى –       المرتابة في يأتاي ل المال
             ..  المادإي العائد كان مهما الجهد من المزيد وبإذل للعمل حافز اكبر وهو التحدي هو

حتى              تحرم قد مالية بإتقلبات تمر قد الناشئة والشركات المشاريع أن المعروف ومن
حسوب             مؤسس الغا عبدالمهيمن هنا وأذكر مادإي عائد أي المشروععمن مؤسس

المرات             إحدى في حسوب إعلنات في الناشرين مستحقات سدادإ إلى اضطر الذي
العميل              وثقة الشركة سمعة على سلبا ذلك يؤثر ل حتى الشخصي حسابإه من

عمل                فريق توفر لول ناشئ مشروع أو شركة أي وفي الظروف تلك ظل في وبإالطبع
أو                 المشروع إغلق إلى تؤدإي وقد كارثية النتيجة تكون قد المال من أكبر هو بإما يؤمن

الشركة .
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فكرة المشروع الريادي بإين التميز والقدرة عألى التنفيذ

 " أبإلكسيا        " لشركة المؤسس التنفيذي الرئيس يمضي كبيرة وحماسة بإتصميم
مضمار            في نشاطها حجم وتوسيع الناشئة، شركته قيادإة في شنّار، صادإق

     " والتي   "  الشركات، لقطاع الموجهة اللوحية الجهزة الذكية الجهزة تطبيقات
ادإارة            من المؤسسات كافة في العليا الدإارية المستويات في الدإاريين تساعد
. الرسمي          العمل أوقات خارج في حتى وسرعة، بإكفاءة واجتماعاتهم اعمالهم

العام           في شريكين مع الخاصة شركته اسس الذي شنار، بإهدف  2010ويقول ،
العمال،           قطاع لخدمة وتطويعها اللوحية الجهزة وانتشار طفرة من الستفادإة

لضمان  "              لوحدها تكفي ل فهي نوعها من فريدة او متميزة كانت وان الفكرة بإأّن
تحددّإ              فهي آخر، اقتصادإي قطاع أي أو المعلومات تقنية قطاع في المشروع نجاح

 ." له       توصل ول البداية في النجاح حجم
لع  -      تمتد خبرة اكتسب الذي شنار - 25ويضيف المعلومات      تقنية قطاع في عاما

السوق"              مع بإحكمة والتعامل للفكرة، فعال تنفيذا يتطلّب النجاح الى الوصول ان
الى"          "    يحتاج نجاح قصص الى الناشئة المشاريع تحويل اّن الى لفتا ، وتحدياتها

           " من  أكثر اليوم تشكّل التي المشاريع هذه على القائمين من وصبر من %  80جلد
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    " لحاجات    " وسدّها الفكرة تّميز أهمية تجاهل عدم ومع
تلعبها         التي والدإوار المجتمع، او المستخدمين لدى ملّحة

نجاح          في بإآخر أو بإشكل المساهمة في الصفات هذه
تقنية         شركات جمعية رئيس نائب ان ال المشروع،

  " :     " نفع " ما يقول حوامدة بإشار الدكتور انتاج المعلومات
الصحيح          بإالشكل يطبقها من تجد لم اذا الفكرة تميز

الصغيرة         الشركات من الكثير هناك ان حيث والمثالي،
اولى         في فشلت متميزة، افكارا تحمل التي والريادإية

السوق         متطلبات تلبية عن عجزت عندما عملها مراحل
وفهمه". 

المشروع         تقودإ التي العوامل أهم ان حوامدة ويرى
صاحب         الريادإي شخصية هي للنجاح هذا في الريادإي

للنجاح        الحاسم العامل تشكّل بإانها قال التي المشروع
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         " :فذلك الريادإة بإخصائص تتّسم المشروع صاحب شخصية كانت متى ويضيف
 ." الفكرة   بإإنجاح كفيل

         " : صاحبها  يتمتّع ل فيما متميزة، الفكرة كانعت لو وحتى حوامدة ويعوضح
ان            يجب فالريادإي النجعاح، الى للوصول كاف غير فذلك الريادإية بإصفات

تطوير          على القدرة الطموح، اللتزام، والمخاطرة، المغامرة بإروح يتصف
امام           وفكرته نفسه تسويق على القدرة الخرين، من والتعلّم الذات

اويسس".      "  لصندوق التنفيذي الرئيس ويتفق حميد"   500الخرين يوسف
     " : فريدة      افكارا يحملون ممن كثيرون ويقول الرأي، في حوامدة مع الدين

النهائي،           المستخدم الى منتجاتهم بإتسويق البدء لدى السوق بإواقع ينصدمون
التي             الفكرة تشمل خلطة هو الريادإي المشروع نجاح بإان اعتقد عليه وبإناء

." الفعلي         بإالتنفيذ المباشرة ثم ومن تجاريا، عمقا اعطاؤها يجب
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القاعدة الذهبية في التسويق .. الناس ليسوا أغبياء

  أوجلي دإيفيد يقول
أن“            تاعتقد عأندما ذكاءها تاُهين وأنت زوجتك، إنه أحمًقا، ليس الزبإون

” شيء       بإشراء ستقنعها كلمات وبإضع شعار مجرد



والساليب           التقنيات لستخدام الن يتجهوا والمسوقين الناشئة الشركات من كم
تلك           يمتلك المسوقين من كم والععملء، الزبإائن لجلب بإالتسويق الساسية

جديدًا             إعلنًا لديك ويصبح المنتج اسم لتغعيير فقط تحتاج التي الجاهزة العلعنات
للبيع.

           المنشورات أتمتة بإأدإوات فقط يكتفي الذي الجتماعية الشبكات مسوقي من كم
    . المقالت       من كم والمعجبين المتابإعين واستفسارات تساؤلت بإمتابإعة يقوم ول

التي             والقيمة المضمون من تخلو لكنها نارية ومقدمات رنانة بإعناوين تبدأ التي
. الزبإون    يحتاجها أو يبحث

             هذا أن لقناعهم بإعقولهم بإالتلعب المسوّق يبدأ عندما لحظة أول من تعلم الناس
        . هو      ليس الزبإائن لجلب القناع أساليب تعلم يحتاجونه ما هو ذاك أو المنتج

الساس.
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           أساليب بإإتباع المر يختصر يسوق من معظم أن بإسيط لسبب وذلك
صحيح           مفهوم لديه يكون أن حتى دإون المعروفة التسويق وتقنيات

. التسويق   ماهية عن
          المعرفة لديك يصنع ما هي الساس، هي مجال بإأي التعاريف

وقوية           واضحة تعريفات لديك كانت كلما المجال، هذا عن والمعتقد
 . الصحيحة           بإالطريقة بإه ستقوم أنك جدًا الغالب ففي ما أمر عن

. المور    هذه من التسويق
            طريقة فإن ما أمر عن وقويًا واضًحا تعريًفا تمتلك التي اللحظة في

. العمل     آلية وبإالتالي تتغير تفكير
           واضًحا تعريًفا لديك يكون أن هو للتسويق بإالنسبة المر بإداية لذا

يجب              ل والمراجع، الكتب في المذكور ذاته هو يكون أن يجب ل عنه،
حتى             بإك خاص تعريف ولكنه العامة أو الناس معظم عليه يتفق أن

الحقيقية         القيمة تبرز والتي الصحيحة التسويق لكيفية يرشدك
للناس.

         من الكثير سيجنبك التسويق، رحلة خلل سيقودإك للتسويق تعريفك
. ستتخذها      التي الكثيرة بإالقرارات وسيتحكم المور
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         شركتك نمو من يزيد جديدًا تعريًفا التسويق أعرف ت كيف
الناس؟     لقلوب بإه وتصل الناشئة،

1       -شركتك تاقدمها التي بإالقيمة يتعلق كله المر
          عمله يقدمه التي القيمة أو المشكلة ما يدري ل شخص

  . عليك         جيّد بإشكل يسوق كيف يعرف ل شخص هو للناس
الصورة          التسويق فريق ولدى لديك تكون وأن جيدًا التعرف

التي          المشاكل هي وما الشركة عمل طبيعة عن الشاملة
. ماًل     مقابإلها ويدفعون للناس تحلها
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2        -ومنتجاتاك خدماتاك عأن بإالتسويق تاحقيقه تاريد الذي ما

           المرحلة تتجاهل بإذلك لكنك جيدة، مبيعات على الحصول هي البديهية الجابإة
      . الولى        المراحل في كنت فإذا التجاري عملك أو الناشئة شركتك بإها تمر التي

حتى             الولى بإالمرتبة ليست المبيعات فإن المنتج إطلق قبل ما مراحل أو
. عليها  تركز

           الخدمات أو المنتجات هي وما بإهويتك المستهدعف الجمهور وعي صناعة ولكن
. للمنتج         السوق تهيئة المرحلة هذه تسمية ويمكنك تقدمه، التي

          الهدف قدعيكون متقدعمة وبإمراحل بإالطبع، المبيعات تتقدم متوسطة بإمراحل
      . المرحلة      في تريد ما حدعدإ وهكذا بإالكامل التسويقية الهوية صناعة إعادإة

المناسبة.
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3          -التسويق فريق وقت أو وقتك من التسويق يستغرق كم
بإشركتك؟  الخاص

           أن تريد كنت إذا لذا تتوقف، ل عملية التسويق أن الحقيقة
يمكنك           أنه تعلم أن فيجب بإك خاص تعريف بإعمل تقوم

وأنت          24التسويق  فريقك يعي كان إذا أيام السبعة في ساعة
بإذلك            فهو صحيحة بإطريقة العمل منهم كل أدإى إذا أن أولهم
       . هو    التسويق أفضل إن قيل فكما التسويق في بإدوره يقوم

. بإه      تقوم أنك تشعر ل عندما
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   التسويق تاعريفات لبعض أمثلة

          بإعض بإها صرح التي المختلفة النماذج بإعض هي التالية التعريفات
. منها    ..     القتباس يمكنك حتى متفرقة أماكن في الشخاص

          ،متشوّق متحمس، شخص إلى الزبإون بإتحويل يقوم ما هو التسويق
بإبيعها             تقوم أن حتى دإون ومنتجات خدمات من تقدمه ما يريد ووفي

له.

           إيجادإ بإشدة يحتاجون الذين الزبإائن لجذب تفعله ما كل هو التسويق
إلى            ذلك بإعد وتحويلهم لديك، موجودإ الحل هذا معينة، لمشكلة حل

. بإديل        بإغيرك يقبلون ول عليك يتكررون وعملء مشترين

         مع كشركة عبرها تتواصل التي والطرق الوسائل هو التسويق
يناسبه           بإما منهم قطاع كل مع تتواصل كيف المستهدف، جمهورك

. التسويق   جوهر هو

. يشترون       الناس تجعل بإيئة خلق هو التسويق
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كيف تقوم بإبناء موقع تجارة إلكترونية؟
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           إل إلكترونية، تجارة موقع بإناء هي الحالية الناشئة المشاريع أنجح من
أن              يجب إلكترونية تجارة موقع لبناء تخطط كنت وإذا شيء كل قبل أنه

. بإالمر     للقيام واضحة خطة تمتلك

          بإهذه تستهدف من الموقع، بإناء من بإأهدافك الخطة هذه تبدأ
الموقع            من ععليه سيتحصلون ما كل هل احتياجاتهم، هي ما المنتجات؟

العمور           بإعض هذه مباشرة؟ الشراء بإإمكانهم أم المعلومات، فقط هو
. البدء       قبل تراجعها أن تحتاج التي الهامة

          ،ستقدمها التي الخدمات أو المنتجات نوع تقرير وهي الثانية الخطوة
والمتاجر          الموقع عبر الشراء أتيح ست هل بإالموقع، ستعرضها كيف

. للمستهلك          المنتج وإرسال الشحن أمر بإتدبإر ستقوم كيف معًا، الفعلية

          الدفع وعمليات سيدعموك الذين شركاءك تحديد ذلك بإعد يأتي ثم
تستهدفهم،           لمن متاحة هي هل للدفع، ستوفر طريقة كم اللكتروني،
بإالبيع           الخاصة الحيوية المور من الموالعوغيرها استردإعادإ يمكن كيف

. بإعد   عن والشراء
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: جيدة:        استضافة وخدمة للموقع مناسبًا اسًما اختر أوًل

            وهي مهامك أولى فأ بإك الخاص اللكترونية التجارة موقع بإبناء القرار اتخاذ بإعد
الويب             على بإالبحث قم للموقع، تقترحها التي السماء بإأفضل قائمة تضع أن

. متوفرة    كانت إذا عّما

        النطاقات اسماء بإيع خدمات بإأشهر مباشرة البحث يمكنك
)name.com – GoDaddy – Register      (،بإسيطة خطوات عبر ستقودإك والتي

. متاحة            عنها تبحث التي السماء تكن لم إذا بإدائل عدة لك موفرة

            ،تقدمها التي العمال بإنوع متعلق التهجئة، سهل مناسبًا، اسًما تختار أن المهم
هذا             بإطباعة تبدأ أن يمكنك لموقعك، مناسب اسم على الستقرار بإعد ثم

وإرساله           التسويقية المطبوعات وعلى بإك، الخاصة العمل بإطاقة على السم
. الصحافية    للبيانات الصحف لبعض
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  المواقع بإناء أساسيات

            عرض لكيفية خطة ووضع جيدة، استضافة خدمة واختيار موقعك اسم تسجيل بإعد
. الموقع/         وبإناء تصميم هي التالية الخطوة الموقع، عبر خدماتك منتجاتك

: التي       على يحتوي الويب على موقع أي

المحتوى :      . شيقة،       بإمعلومات الزوار بإتزويد قم المحتوى هو موقع أي لنجاح رئيسي عامل
بإتحديث              قم أونلين موقعك يصبح أن بإعد إليك، للوصول وطرق والشراء، للزيارة محفزات

. والشراء           الزيارات وتكرار العودإة على الزوار لتشجع دإوري بإشكل المحتوى وإضافة

ستقوم             : الهيكل وكيف الموقع، يحتويها أن تريد التي الصفحات عددإ كم تقرر أن عليك
 . والمنتجات           للصفحات الرئيسية الشعارات هي ما البعض، بإعضها الصفحات تلك بإربإط

. بإه              الخاصة التفاصيل كل بإها منتج لكل جديدة أوًلوصفحة الرئيسية الصفحات إعدادإ يمكنك
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 :التصميم      التصميم يأتي الموقع وهيكل المحتوى بإعد
بإتوظيف         ستقوم كنت سواء الهمية، في الثالثة بإالمرتبة
البساطة،     ..     على ركّز بإنفسك بإالمر ستقوم أو مستقل

. الستخدام   وقابإلية والتناسق،
 : الموقع  سهًل      تاصُفح الصفحات بإين التنقل أمر اجعل

من            أكثر تستخدم ل المثال سبيل على ، الزائر على وممتعًا
تترك          ول الرئيسية، للصفحات للتجاه روابإط أربإع أو ثلثة

. مسدودإة     لنهاية يصل أبإدًا الزائر
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خاصًة         : المصداقية الويب، على موقع بإبناء الخاصة المور أهم من
         . الزوار   يشتريها التي المنتجات تصل أن المهم من تجاريًا كان إذا

توقع           عن المنتجات جودإة تقل وأل بإالموقع عنها المأعلَن بإالمواصفات
. الموقع    تصفحهم أثناء المستهلكين

           عن منتجك شراء عليه يجب لماذا أمانة بإكل المنتج بإصفحة أخبر
ويبرز           احترافية بإطريقة الموقع يظهر أن يجب المنافسين، من دإونه
     . بإك      التصال وسائل وفّر لوجه وجهًا كالبيع تماًما ومصداقية وثوقيه

الهواتف          أرقام المتجر، أو الشركة كعنوان الواقع أرض على
على           موقعًا مجردإ لست أنك الزائر دإائًما ليتذكر للشركة الرسمية

. بإه          الوثوق يمكن محترم كيان الموقع هذا وراء وأن الويب

 الموقع الموقع،        : تاسويق بإبناء وثيًقا ارتباطًا ترتبط ل هذه ربإما
 . عملء            دإون تجاري عمل يوجد ول زيارات، بإدون موقع يوجد ل لكن

ستصل          وكيف للموقع التسويقية الخطة كذلك إعدادإ يجب لذا
التسويق          قنوات عبر ثقتهم كسب يمكن وكيف المستهدف للسوق

المختلفة.
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   اللكترونية التجارة مواقع احتياجات


لشركات        يتجهون اللكترونية التجارة رّواد من كثير
التجارة       بإمواقع احتياجاتاهم عألى للحصول الستضافة

الموال،.       وتاحويل الئتمانية، البطاقة كتعاملت اللكترونية
مرتابطة         منتجات وعأرض الشراء بإتأكيد آلية رسالة إرسال

. المور   من وغيرها
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    ” يسمح     “   والذي بإالموقع، اللكترونية التسوق سلة نموذج دإمج وهو الثاني الخيار
بإطاقته            عبر الدفع عمليات ومتابإعة الموقع عبر مشتراوته مع بإالتعامل للزائر

رئيسية.        .. أجزاء أربإع من يتكون النموذج هذا الئتمانية

            :بإين وتقارن منتج كل معلومات تقرأ المنتجات، تتصفح أن للزبإائن يمكن كاتالوج
السعار.

            : أو  حذف ويمكن العميل، بإها يقوم التي الطلبات كل تتتبع وهي التسوق عربإة
. خللها     من جديدة طلبات إضافة

           : قام  التي المشتريات مراجعة العميل بإها يقوم التي العملية وهي الطلب مراجعة
أية             إضافة مع الموقع، يعرضها عروض أو خصوم أية ومراجعة للعربإة، بإإضافتها

. الشحن    كمصعاريف إضافية تكاليف

         : الدفع  وسيلة أو الئتمانية البطاقة بإمراجعة البرنامج يقوم الطلب تنفيذ
بإقاعدة            شيء كل يحفظ ثم المعلومات جميع من بإالتأكد يقوم المستخدمة،

البيانات.

             خياران لديك تجاري، موقع بإناء من أمكّنك ت التي الساسيات لديك أنت هنا إلى
كل               المستقلين، من فريق بإتوظيف تقوم أن إما سابإًقا، عنه تحدثنا ما كل لتنفيذ
وغيرها            التسويق، التطوير، كالتصميم، للموقع رؤيتك من جزء بإتنفيذ يقوم منهم

. معين           بإجدول وسيتم واحترافية مضمونة نتائجه قليًللكن مأكلّف خيار وهو

       ( يحتاج     (  ولكنه سعًرا القل الخيار وهو بإنفسك أفعلها طريق تسلك أن يمكنك أو
. متدنية       بإجودإة النتائج تخرج وربإما كبير وقت
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العأمال SWOTتاحليل  وريادة
 .. بإاستخدام(            بإها المحيطة والفرص والتهديدات الناشئة شركتك وضعف نقاـطقوة تاكشـف )SWOT Analysisكيف

 : الربإاعي   التحليل تحليل    SWOTيستخدم كأدإاة
القوة        نقاط لمعرفة تحليلي أسلوب وهو استراتيجي،

كانت     (   سواء الشركة لدى والتهديدات والفرص والضعف
    ( الدراسة      موضع ووضعها فقط فكرة مجردإ أو فعلً، قائمة

إلى          النظر وهي بإديهية فكرة على يعتمد حيث والتحليل،
ثم          ومن الشركة لدى المتاحة والفرص القوة مصادإر
الضعف        نقاط إلى والنظر وتطويرها ودإعمها تفعيلها

القائمة         أو الناشئة الشركة لها تتعرض التي والتهديدات
 . التهديدات       مصادإر عن والبإتعادإ تأثيرها التقليل ومحاولة

       الستراتيجي التحليل أساليب أفضل من السلوب وهذا
  ( للوصول  (    المدى وقصيرة المدى طويلة الخطط لوضع

. الناشئ        المشروع أو المنظمة من المرجوة الهداف إلى
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 كلمةSWOT         الول الحرف تحمل انجليزية كلمات لربإع اختصار هي
: هي     و كلمة كل من

من:           القوة غيره عن تميزه والتي المشروع في الداخلية القوة عناصر
لكلمة     ترجمة وهى .Strengthsالمشاريع

لكلمة :         الضعف ترجمة وهى المشروع في الداخلية الضعف نقاط
Weaknesses.

تؤدإي :            الفرص وقد المشروع خارج من تأتي أن يمكن التي هي و
لزيادإة            تؤدإي أن يمكن ً المبيعاتوأيضا زيادإة إلى المثال سبيل على

لكلمة,     ترجمة وهي .Opportunitiesالربإاح

وتسبب :          التهديدات المشروع خارج من تأتي أن يمكن التي وهي
لكلمة      ترجمة وهي للمشروع .Threatsاضطرابإات
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: هما       جانبين من السلوب هذا يتكون إذاً
   /    الداخلي الوضع للشركة الداخلية البيئة تحليل

.( الضعف(  –   نقاط القوة نقاط
2) والتهديدات.    (  الفرص الخارجية البنية تحليل
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 : القـوة  )       نقاط على  ( إيجابإي بإشكل تؤثر دإاخلية وإمكانيات عناصر عوامل أية
المشروعع.

            يمكن والتي المتوفرة، وقدراتها مصادإرها ععن عبارة هي شركة أي قوة نقاط
بإها             تنافس أن تستطيع التي الجوانب تلك فهي تنافسية، ميزات ليجادإ استخدامها

. استراتيجياتها       حولها تبني والتي السواق، في الشركة

. للمشروع:    السيولة توفر أمثلة

.(   )   ً محليا إقليمياً، عالمياً، معروف الشركة اسم

. الحكومة    مع قوية علعقات

. والكفاءة     الخبرة ذات العمالة وجودإ

       مثل الشركة، فيها تنفردإ التي الختراع .iPodبإراءات أبإل    من

. السوق    في جيدة سمععة

. السوق      في سوقية حصة الشركة تمتلك
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 : الضعف  )      نقاط ) بإشكل  تؤثر دإاخلية نقص وعوامل عناصر ظروف أي
. المشروع   على سلبي

أمثلة:
. بإالشركة        الخاصة الختراع بإراءات حماية على القدرة عدم
. الزبإائن     بإين سيئة تجارية سمعة
. السوق     في هشة توزيع شبكة
. المبيعات  ضعف
. المالي   الموقف ضعف
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  )      القوة جوانب الداخلية البيئة تحليل على ويطلق هذا
التنافسية)      المزايا تحليل اسم  Competitiveوالضعف

Advantages         الذى الجانب ذلك إل هي ما التنافسية والميزة ،
أكثر         بإصورة المنافسة من الناشئة والمشاريع المنظمة يمكّن

. السواق   في فعالية
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 :أو            الفـرص تمكـن إيجابإي أثر ذات خارجية اتجاهات أو ظروف أو عوامل أي
. والنمو    للتطور فرصة مكنت

:أمثلة

. الحكومي   الدعم وجودإ

. وتطبيقها    التقنية إيجادإ سهولة

. جديدة    تكنولوجيا إلى التوصل

.         جديدة أسواق أو للتسويق جديد مناطق في الدخول

.  المنافسين إفلس

            والبنوك العملء أجل من للشركعة جيدة سمععة عمل يمكننا جيد مالي وقف
والشركاء .

. بإتلبيتها            قام أن الشركات من لحد يسبق لم الزبإائن لدى ومتطلبات حاجات
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 :أو           التهديدات ً تؤثرسلبا قد خارجية اتجاهات أو ظروف أو عوامل أي
 . سلبي   بإشكل أثرت

             تنشأ تغييرات أي أن كما وضرر، خسارة تسبب قد أو مهددإ عامل وهى
وأدإائها            الشركة على تؤثر تهديدات عنها ينتج قد الخارجية البيئة في

مباشر  بإشكل

:أمثلة

          تنتجها التي المنتجات عن فيه مبتعدين المستهلكين أذواق في انحراف
الشركة.

          إلى الشركة تنتجه لما بإديل لمنتج مفاجئ ودإخول المنافسة، حدة
. الشركة     فيه تتعامل الذي السوق

. العمال       قطاع على تفرض جديدة معيقة قوانين

  السلبية القتصادإية المؤشرات

.       المستقبلية التوسعات أو الخطط بإعض الحكومة رفض
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:مثال بإسيط
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مشروع شراء لب توب جديد
القوة 

Strength
s

الضعف 
weaknesses

opportunitiesالفرص  threatالتهديدات 

مواصفات أفضل 
وتقنيات جديدة

ل يحتوي على مخرج فيديو 
s-video

عرض جهاز بإسعر رخيص لمدة 
محدودإة

قد يكون بإه عيب ما مما جعله 
ً رخيصا



: معطيات            من لدينا ما بإضوء السابإقة السئلة عألى الجابإة في لنبدأ و

        لدي؟ التي القوة نقاط من أستفيد أن أستطيع كيف

           عملي تسريع في تساعدني قد الجديد توب الب جهاز في الحديثة المواصفات

     الضعف؟ نقاط أحسن أن أستطيع كيف

              و الفيديو؟ لعرض أخرى طريقة استخدام يمكن هل فيديو؟ مخرج إلى فععل أحتاج هل
التكلفة؟   هي ما

     المتوفرة؟ الفرص استغل أن أستطيع كيف

.      ( المحدودإة     )     العرض مدة هي و ً مثل واحد أسبوع خلل القرار أخذ من بإد ل

 /      التهديدات؟ المخاوف من أقلل أن أستطيع كيف

               أو الجهاز بإمودإيل تتععلق مواضيع أي أو آخرين أشخاص أراء عن أو النترنت في أبإحث
أصحابإه     واجهت قد مشاكل المهندس خالد ياسين الشيخ- الهندسة المعلوماتية- ماجستير الريادإة والدإارة بإالبإداعبإأي
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نظرة تحليلية للشركة نوكيا كعبرة للشركات 
الناشئة

: هو          انهيارها في وسببها لسنين والرائدة العالمية الشركة قتل الذي
يمكن-                ل بإأنها تشعر كانت حيث ، أدإائها و نفسها عن راضية نوكيا كانت

. تخطأ  أن

             شركة أكبر لقب مرة ولول نوكيا فقدت ، مدويا نوكيا انهيار كان لقد
مستمرو           بإشكل المبيعات انخفضت ثم ، العالم في للهواتف مصنعة

على          تستحوذ نوكيا كانت أن فبعد ، سوق%    49.9حادإ مبيعات من
عام   الى        2007المحمول بإالنحسار فورا النسبة هذه بإدأت فى% 43.7،

ثم     ، التالية الى%   34.2ثم% 41.1السنة النصف%   3لتصل ففي فقط
عام    من بإيع ,         2013الول و المصانع بإعض اغلق الى الشركة واضطرت

عن         يزيد مما والتخلص فنلندا في الرئيسي .40مقرها موظف   الف
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  يناير اخرج          2007في ،و أبإل لشركة الراحل المؤسس جوبإز ستيف صعد ،
. البإد          الى العالم غير و أيفون هاتاف أول جيبه من
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   عام أواخر ،عمما         2008في أندرويد منصة وقدمت التدخل جوجل بإدأت ،
ذلك              واكب قد و ، السوق من كبيرة حصة على الحصول من مكنها

مثل       نوكيا، منافسي من عددإ اريكسون،    HTCتحول وسوني وموتورول
الذكية    . الهواتف تصنيع الى

            الرائع الهاتف على الحصول من للعملء فيه تمكن الذى الوقت وفي
جالكسي   عام    Sسامسونج منتصف تصنع    2010في نوكيا ،مازالت

ومنصات          الدقة منخفضة بإاللمس تعمل شاشة ذات الذكية الهواتف
حصة               تراجعت الحين ذلك من و ، الزمن عليها عفا التي سيمبيان

الذين               المخلصين عملئها من كبير عددإ بإفقد بإدأت و السوق في نوكيا
. ذلك        من بإدل وأندرويد ايفون منصات إلى تحولوا

       بإععععععع تباع أن الى بإنوكيا المر مايكروسوفت    7.2انتهى الى دإولر مليار
أوائل    في .2014المريكية
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  ظاهرة النهيار السريع للشركات الناجحة عأندما تاواجه 
بإتغييرات كبيرة في بإيئتها  تافشل في التكييف معها.
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تحليل سوات لشركة نوكيا
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نشكر 

لكم طيب المتابإعة
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