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إلى شباب مصر صانع أعظم ثورة عرفها التاريخ املعاصر والذي ال يزال حتى هذه 

اللحظة يقاوم ويجاهد وينتصر من أجل بلوغ  غايات وأهداف ثورته  النبيلة .

إنك���م ستش���عرون جميعا مثلي صعوبة هذه األوقات التي مت���ر بها بلدنا على كافة 

املس���تويات واألصعدة ومدى التحديات الهائلة التي تفرضها ظروف داخلية وأخري  

خارجي���ة علينا كأفراد ومؤسس���ات وجه���ات مما يحتم علين���ا جميعا أن  نصطف 

صفا واحدا في مواجهة هذه الصعاب .. ال ش���ك انه بفكركم  وإبداعكم وإراداتكم 

وجهودكم ستعبر مصر بإذن الله إلى مستقبل زاهر ننشده جميعا لها.

والش���ك أن ه���ذا يتطلب منا ف���ى اللحظة الراهن���ة  أن نعالج األمور واملش���كالت 

املس���تعصية��  وعلى رأسها البطالة والتراجع االقتصادى �� من منظور جديد وغير 

تقليدي سبقنا إليه الكثير من الدول حولنا  كما سلك طريقه بعض منكم وهم اليزالون 

يثابرون ويعقدون العزم والتصميم على النجاح فيه أال وهو طريق ريادة األعمال.

ومجل���ة لغ���ة العصر- بإصدار هذا الكت���اب - إمنا تقدم لكم أعزاءنا ش���باب مصر 

مساهمة متواضعة منها تضئ  به لكم بعضا من هذا  الطريق وتشحذ هممكم وقواكم 

وتدفعكم للتفكير  بطريقة جديدة للمرحلة القادمة .. ومن املؤكد أنه س���يكتب النجاح 

للكثيرين منكم من املبدعني وأصحاب الريادة واملخاطرة  وس���يكتب لكم التاريخ أنكم 

ناضلتم بشرف في ميادين العمل كما ناضلتم من قبل في ميادين احلرية .

تقديم واهداء
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حاولنا من خالل الورق والقلم وأيضًا من خالل الصوت والصورة والفيديو عبر القرص 

الضوئ���ى امللحق بالكت���اب أن ننقل لكم  بصدق حاالت واقعية لش���باب مصري من 

أمثالكم س���اروا خطوات واسعة على هذا الطريق وحققوا جناحات مدهشة ومنحونا 

الفرصة لكي نتعلم ونستفيد من جتاربهم وخبراتهم.

نتوجه بخالص الشكر  لكل من ساهم في إعداد الكتاب وعلى رأسهم

د. نبيل ش���لبي مؤسس ورئيس دار املستثمر العربى، واملهندسة سالى متولى مديرة 

مركز اإلبداع التكنولوجي بالقرية الذكية، واملهندس محمد عبود مدير برنامج »بادر« 

لريادة األعمال، واملهندسة داليا هاللى نائب املدير التنفيذي لبرنامج »إجناز«، ورائدا 

األعم���ال معتز عليوة، وأنس عماد الدين، وفريق العمل الصحفى مبجلة لغة العصر، 

على هذا املجهود الكبير والوقت الذى بذلوه فى إعداد هذا الكتاب.

ونعدكم بأن نصدر طبعات جديدة منه على مدار العام.

د. عادل اللقانى 
رئيس التحرير
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من منا لم يحلم بيوم ميتلك فيه مش���روًعا يديره بنفس���ه؟،  ُيبِدع وَيبرع فيه وُيصبح 

مديرا ورئيسًا لنفسه ال مرؤوسا آلخرين. هذا الكتاب سوف يساعدك بصورة واضحة 

ومبس���طة وعملية على حتقيق هذا احُللم، وينقل���ك من عالم املوظفني إلى عالم ريادة 

األعمال.

وأعتقد أنك في حاجة إلى هذا النوع من الكتب التي ال ترش���دك فقط خطوة بخطوة 

إلى بدء مش���روعك بصورة صحيحة، ولكن أيضا تزودك بآليات حديثة فنية وإدارية 

لنجاح مش���روعك الصغير، مع س���رد لقصص جناح ُملهمة، وف���ي نهاية الكتاب مت 

عرض لبعض العناوين ومواقع اإلنترنت املفيدة ملن يرغب باملزيد من التثقيف واملعرفة 

في هذا املضمار. 

إن مصر في حاجة اآلن -أكثر من أي وقت مضى- إلى تشجيع ريادة األعمال، فبعد 

أن ُثرناعلى الفس���اد ونتأهب لبناء األمجاد يجب العمل على كسر احتكار ما ُيعرف 

باحليتان في عالم األعمال وتيس���ير حصول رواد األعمال من الشباب على الفرص 

االستثمارية التي تنعم بها بالدهم. هذا هو جزء أصيل من العدالة االجتماعية التي 

نادت بها ثورة 25 يناير. كما أن مكافحة أمراض مثل الرشوة والواسطة من شأنها 

استحداث ماليني من املش���اريع الصغيرة بالسنوات املقبلة، والتي ستكون القاطرة 

االقتصادية واالجتماعية األولى في مصر. 

مت تقسيم الكتاب إلى ثالثة أجزاء، على النحو التالي:

اجلزء األول

يبدأ هذا اجلزء بعرض نبذة تاريخية مختصرة عن ريادة األعمال، وأهميتها ومميزاتها 

وأهم اخلصائص والس���مات والصفات التي يجب أن يتحلى بها رواد األعمال، ومن 

خالل اس���تبيان مكون من خمس���ني سؤااًل يجيب على الس���ؤال األول.. هل ميكنني 

مقدمة
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خوض غمار ريادة األعمال؟، وبعد أن تتبع اخلطوات املذكورة باالستبيان سوف يتبني 

لك الس���مات القوية والضعيفة لتتعرف على نفس���ك أكثر، وكيف تتغلب على السمات 

الضعيف���ة لتصبح رائد أعمال ناجح�ا؟. ويختتم هذا اجلزء بعش���رين طريقة مبتكرة 

لتوليد مئات األفكار ملشروعات صغيرة.

اجلزء الثاني

يتحدث هذا اجلزء عن اخلطوات األولى للمش���روع، وما يجب فعله عند البدء، وتقييم 

تكاليف التخطيط والتنفيذ للمش���روع من خالل قائمة تضم ثمانية عش���رة خطوة ملا 

يجب عمله قبل البدء في املشروع الصغير، والعناصر التسعة األساسية خلطة العمل 

ملشروع صغير.

اجلزء الثالث

يعرض بعض قصص النجاح املُلهمة من خالل عرض مسيرة »شهبندر جتار مصر«، 

األس���تاذ محمود العربي مؤس���س توش���يبا العربي وقصص جناح أخرى معاصرة 

لش���باب ورواد أعمال- يعرض اجلزء الرابع قائمة بعناوي���ن ومواقع وروابط إنترنت 

مفيدة مبجال ريادة األعمال وتنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة في مصر.

  مع أطيب أمنياتي بالنجاح، و أسأل الله أن ينفع بهذا العمل شباب مصر

  )وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني(

املؤلف

د. نبيل محمد شلبى
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نبذة تاريخية .. ورؤية مستقبلية
غالًب���ا ما يكون رواد األعمال من العصاميني، حيث تطلق كلمة عصامي على كل من 

ينج���ح ويصل إلى مراتب عالية بجده واجتهاده وال يعتمد في ذلك على غيره ورمبا ال 

يعلم الكثير أن أصل ذلك املفهوم يعود إلى عصام بن َشهَبر اجلرمي، حاجب النعمان 

بن املنذر وهو قول النابغة الذبياني فيه: 

َدت ِعَصاما.. وعلمته الكَر واإلقَداَما نفُس عصام سَوّ
وَجعلته َملًكا ُهَماًما... فتَعالى وَجاوَز األقواَما

وم���ن هن���ا اُتخذت نف���س عص���ام ) العصام���ي( مثاًل مل���ن ال يعتمد عل���ى عظام 

أج���داده )العظامي(، ويرى البع���ض أن كلمة العصامي هي ترجمة مناس���بة لكلمة 

.entrepreneur
وكما أذكر أنني قلت في مقدمة الطبعة السادس���ة لكتابي »ابدأ مشروعك وال تتردد« 

أنه رغم ثراء اللغة العربية فإن جميع الترجمات ملصطلح entrepreneur اتسمت 

بالقصور في التعبير عن املدلول امل���راد باللغة اإلجنليزية، ففي القواميس واألدبيات 

اإلدارية ُترجمت إل���ى العصامي- املبادر- رائد األعمال- امللتزم- املنِظم- املقاول- 

املخاِطر- الطموح- املخِطط - املروج- صائد الفرص- املبدع اإلنتاجي. 

ودائًما ما أقول أن »األنتربرنور« في سماته وصفاته وخصائصه هو »كل ما سبق«. 

ولكني أرى من وجهة نظري الش���خصية استخدام تعبير )املستثمر الصغير( للتعبير 

عن كل من يرغب في بدء مش���روع خاص أو ميتلك مش���روًعا بالفعل ويريد أن يديره 

بصورة صحيحة ألنني أراه عندما قرر البدء في مش���روعه استثمر في ثالثة أشياء: 

ماله.. وجهده.. ووقته، وصغير ألنه )بالغالب( يحتاج رأس مال صغير نسبيًا، كما أن 

أغلب تلك الشريحة من شريحة الشباب )وهم صغار نسبًيا بالعمر(. 

ليس هناك أفضلية ألن تولد عصامًيا أو عظامًيا بل األهم من ذلك أن تتسم بخصائص 

وسمات »اإلنتربرنور« جميًعا فمثاًل ال تنتظر الفرصة االستثمارية لتصطادها »صائد 

الفرص« بل تصنعها من ال ش���يء وتطورها وُتْقدم عليها وتنفذها وتتفرغ لها وتقاتل 

إلجناحها .. فلتكن »صانع الفرص« .

وق���د بدأ املفهوم احلديث للمنش���آت الصغي���رة في مصر بالعق���د الثاني من القرن 

العش���رين كتطور للصناعات احلرفية التي ازدهرت أبان احلكم العثماني )1299م - 



9

1924م(، ثم تطور مفهوم قطاع األعمال وصواًل للش���كل احلالي من ش���ركات فردية 

وعائلية ومساهمة.

وأذك���ر أنه قبل أس���بوع واحد من ث���ورة 25 يناير، كنت خارج مص���ر متحدًثا في 

املؤمتر الدولي العاش���ر لريادة األعمال، في جلس���ة متحورت حول عالقة األس���واق 

العاملية بالسياسات الوطنية لريادة األعمال10 جلس على يساري البروفيسور زولتان 

األستاذ بجامعة جورج ماسون األمريكية وشاركنا اجللسة البروفيسور فرانسوا من 

فرنسا وترأسها البريطاني أوليفر. 

أثار زولتان قضية تش���غل بالهم في الغرب بالع���ام 2040 ويخططون ملواجهتها من 

اآلن. القضية هي أن نس���بة الش���باب تبلغ 19% فقط في أوروبا و21% في أمريكا، 

حيث تبلغ أكبر نسبة للشباب األوروبي في أيرلندا وسلوفاكيا وبولندا وتبلغ 24% من 

إجمالي عدد الس���كان وتقل عن 18% في الدمن���ارك وإيطاليا، في حني تتجاوز%50 

باملجتمعات العربية بالوقت الراهن. 

ي���رى الغرب أنهم بالعام 2040 س���يتحولوا إلى أمة م���ن العجائز في ظل انخفاض 

أع���داد املواليد وتطور أنظم���ة الرعاية الصحية والتي أدت إل���ى زيادة معدل أعمار 

املواطنني. ولكن ما هو احلل لهذه املعضلة؟. احلل الذي اختاروه ببس���اطة هو ريادة 

األعمال، مبعنى تيس���ير استقدام رواد أعمال شباب من أمتنا )الفتية( إلنقاذ أمتهم 

)الَهِرَمة(. 

هن���ا تولدت ل���ديّ خاطرة، هي أن رائد األعمال هو الذي يقوم بإعمار األرض وُيحدث 

التغيير اإليجابي في أي مجتمع، فالشباب -إذا َحُسَن إعدادهم وتوجيههم واالستفادة 

منه���م- هم الطاقة الت���ي ميكنها أن تنهض بأمتهم. لقد حبان���ا الله مبوارد عظيمة، 

أهمها املورد البش���ري، الش���باب الذين صنعوا ثورة 25 يناير وأداروها بفطنة رواد 

األعمال من حيث الدعاية واحلش���د لها على ش���بكات التواصل االجتماعي، واملرونة 

بتغيير اخلطط للتمويه على الطرف اآلخر، وهي كلها من س���مات رواد األعمال، لذا 

يجب أن نش���جعهم على بدء مش���روعات صغيرة خاصة بهم وأن نوفر لهم  الفرص 

االستثمارية التي تزخر بها مصر.
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1-1 مميزات ريادة األعمال 
كل رائ���د أعمال ناجح يضيف بعض املميزات ليس فقط لنفس���ه ولكن ملنطقته ولبلده 

ككل.. فاملميزات الناجتة عن نشاطات رواد األعمال كالتالي:

1- خلق أسواق جديدة.

2- املزيد من اخلدمات واملنتجات املبتكرة.

3- زيادة الدخل وزيادة النمو االقتصادي.

4- حتسني وضعه املالي احلالي.

5- التوظيف الذاتي، حيث يوفر املزيد من فرص العمل للقوى العاملة.

6- توظيف اآلخرين في وظائف غالبا ما تكون أفضل لهم.

7- تطوير املزيد من الصناعات، خاصة في املناطق الريفية 

8- تصنيع املواد احمللية في صورة منتجات نهائية لالستهالك أو للتصدير.

9- تشجيع استخدام التكنولوجيا احلديثة بالصناعات الصغيرة لزيادة االنتاجية.

10- تشجيع املزيد من األبحاث والدراسات وتطوير املاكينات واملعدات احلديثة.

11- تطوير مفاهيم ريادة األعمال لتطوير املناطق الريفية.

12- القدرة على حتقيق إجنازات عظيمة.

13- تقليص قطاع االقتصاد الغير رسمي.

14- تقليل هجرة املواهب بتوفير مناخ محلي مناسب لريادة األعمال.

1-2 الخصائص التي تجعل رائد األعمال مميًزا وناجحًا
هل توجد خصائص مش���تركة بني رجال األعمال املشاهير العرب كما في مصر مثل 

محمود العربي وعثمان أحمد عثمان، وفي الس���عودية مثل صالح الراجحي وسليمان 

العليان، وفي الكويت مثل ناصر اخلرافي وفي اإلم�ارات مثل عبد الله الشعالي، وفي 

لبنان مثل رفيق احلريري.. وأولئك املستثمرين أمثال ه�يولي�ت - باكارد وبيل جيتس 

وغ�يرهم في اخلارج ؟! أجل - وال عجب - فهناك س���مات وخصائص مش���تركة بني 

أولئك وهؤالء، حيث أن املستثمر الناجح البد أن تتوافر فيه هذه السمات واخلصائص 

رغم اختالف البيئات والظروف واألزمنة. 

إن من يتمتع بروح االستثمار يجب أن يكون:
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1� قائدًا   2� مبادرًا   3� مبدعًا   4� مخططًا   5� مخاطرًا   6� حاسمًا   7� متفرغًا    

8� واثًقا من نفسه   9� واعًيا لقيمة الوقت  10� مدرًكا بأبعاد عمله. 

كما أننا نرى أن املستثمر الناجح يتمتع أيضا بالسمات التالية :

الرؤية
وهي مبثابة البداية وأيضا احللم الذي يطمح املستثمر إلى حتقيقه في املدى الطويل، 

ومبثابة كذلك القوة الدافعة التي تدفع املشروع إلى النجاح.

البديهة
تلعب دوًرا بالغ األهمية بالنس���بة لعملية صناعة القرارات في املشروعات الصغيرة، 

حي���ث ال يتم اتخاذ القرارات بناء على احلقائ���ق أو املعلومات فقط، بل يتم بناء على 

خبرة املستثمر، وحسه العملي، ومشاعره اللحظية.

الحاجة لإلنجاز
تعد من أهم دوافع الفرد الختيار العمل احلر كمهنة. فالرغبة الشخصية في صياغة 

أه���داف الفرد والس���عي احلثيث إلجنازها هما أهم الق���وى احملركة لدى الكثير من 

املستثمرين.

الحاجة لالستقالل
  هناك أفراد كثيرون تركوا وظائف تنفيذية كانوا ناجحني فيها، وذلك لرغبتهم في أن 

يكون لهم عملهم اخلاص وأن يكونوا رؤساء أنفسهم. على أن هذا ال يعني  أن يقوم 

املستثمر بحرمان منظمته من أن تتوافر فيها الكفاءات واخلبرات املهنية املتميزة.

تحمــل المسئولـيـة
  ه���ذا العامل مييز بوضوح بني املس���تثمر واملدير التنفيذي، وكذلك بني املس���تثمر 

الناجح واألقل جناحًا. املستثمر الناجح هو شخص عملي يتحمل مسئولية سلوكياته، 

ومن ثم فهو ال يلقي عبء جناحه أو فشله على ظروف البيئة اخلارجية. 

اإلبـــــــداع
يعتبر جوهر عملية االس���تثمار احل���ر، وهو مبثابة اآللية التي من خاللها يس���تطيع 

املستثمر زيادة الثروة، وإحداث تغير اجتماعي أو اقتصادي في املنظمة.
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1-3 اكـتـشـف نـفــسـك كـرائد أعمال ُمحتمل
 إن االس���تبيان التالي س���وف يتيح الفرصة لتتعرف على ما إذا كانت تتوافر لديك 

السمات والفرص الكامنة لتصبح رائد أعمال ناجًحا أم ال.

استبي�ان التقدي�ر ال�ذات�ي

قم بوضع رقم من )1( إلى )5( لكل س���ؤال حس���ب تقديرك الشخصي لنفسك وذلك 

على النحو التالي:

)1( غير موافق على اإلطالق )2( غير موافق  )3( موافق إلى حد ما )4( موافق

)5( موافق بشدة

األسئلة
1- ابحث عن أشياء التي حتتاج إلى تنفيذ                                           )  (

����ل املواق���ف التي ميكنني فيها التحكم في النتائج بقدر اإلمكان         )  ( 2- ُأفِضّ

3- يضايقني عدم تنفيذ األش���ياء على أكمل وجه                                 )  (

4- عندما تواجهني مش���كلة أبحث عن بدائل مختلفة للوصول إلى حل          )  (

5- أجن���ز عمل���ي ف���ي وق���ت مح���دد                                                )  (

6- عن���د الب���دء ف���ي مهمة أقوم بجمع أكبر قدر م���ن املعلومات                    )  (

7- أح���ب التفكي���ر ف���ي املس���تقبل                                                  )  (

8- أخط���ط م���ن أجل جتزئة مش���روع كبير إلى مهام صغي���رة                   )  (

9- أس���تعني بآخري���ن لدع���م اقتراحات���ي                                        )  (

10- أش���عر بالثقة بأنني س���وف أجنح فيما أنوي عمله                          )  (

11- عندما تواجهني صعاب رئيس���ية، أحتول بس���رعة إلى أشياء أخرى         )  ( 

12- ال أحاول ش���يئا جديدا إال بعد التأكد من ارتفاع فرص النجاح           )  (

13- أش���عر بالضيق عندما يضيع وقتي س���دى                                 )  (

14- أس���تمر في احملاولة لتحقيق ما أريد حتى إذا ما واجهتني عقبات        )  (

15- أح���رص عل���ى تنفي���ذ م���ا قدمت���ه من وع���ود                                   )  (

16- ألتم���س النصح م���ن الناس الذين يعلمون أكثر عن مهامي احلالية         )  (

17- تفكيري فيما س���وف أفعله مس���تقبال ال يعد مضيعة للوقت                  )  (
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18- أفك���ر ف���ي املزاي���ا والعيوب للس���بل املختلفة إلجناز امله���ام                 )  (

19- ال يهمن���ي م���ع م���ن أحت���دث فأنا مس���تمع جي���د                             )  (

20- أغي���ر رأي���ي إذا أص���ر اآلخ���رون على عدم االتفاق مع���ي                   )  (

21- أح���اول التفكي���ر بأف���كار جديدة تختلف عما فعلته من قب���ل                )  (

22- أق���وم بتقدي���ر فرص النجاح أو الفش���ل قبل أن أقرر فعل ش���يء          )  (

23- أش���عر ب���أن هن���اك دائما طريقة أفضل لتنفيذ األعم���ال                     )  (

24- صادفن���ي الفش���ل م���رات عدي���دة في املاض���ي                                )  ( 

25- أش���عر بالس���عادة لقيامي بعمل ش���خص آخر إلجناز العمل في وقته      )  (

26- أوج���ه الكثي���ر من األس���ئلة للتأكد من فهم ما يرغبه العمي���ل               )  (

27- كلم���ا كن���ت أكثر حتديدا فيما أرغب أتيحت لي الفرص���ة للنجاح          )  (

28- أح���اول التفكير في املش���اكل التي قد أواجهها وأخط���ط ملجابهتها        )  (

29- ال أضي���ع الوق���ت الكثير في التفكير في كيفية التأثير على اآلخرين        )  (

30- أش���عر باألس���ى عندم���ا ال أن���ال م���ا أري���د                                   )  (

31- أب���ادر بإجن���از العم���ل قب���ل أن يطلب مني اآلخرون ذل���ك                   )  (

32- أقب���ل عل���ى األش���ياء احملفوف���ة باملخاط���ر                                    )  (

33- أجنح في إيجاد طرق إلجناز املهام بش���كل أس���رع ف���ي العمل واملنزل   )  ( 

34- أحاول س���باًل عديدة للتغلب على األش���ياء التي تعيق حتقيق أهدافي     )  (

35- أبذل جهًدا خاًصا للتأكد من س���عادة الش���خص الذي أقوم بعمل حلسابه  )  (

36- أس���أل اآلخرين بش���كل جيد جدا                                          )  (

37- لق���د خطط���ت حليات���ي بص���ورة جي���دة                                         )  (

38- أض���ع س���يناريوهات متعددة للتعامل مع املش���اكل قب���ل وقوعها           )  (

39- لكي أصل إلى أهدافي أفكر في احللول التي تفيد املش���تركني باملش���كلة  )  (

40- عندما أحاول في ش���يء صعب فإنني أش���عر بالثقة بأنني سوف أجنح    )  (

41- أح���ب التح���دي والف���رص اجلي���دة                                            )  (

42- أق���وم بعم���ل األش���ياء التي يعتبرها البعض محفوف���ة باملخاطر             )  (

43- أجته���د حت���ى يتفوق عملي الش���خصي على عمل اآلخري���ن                )  (

44- أطل���ب م���ن الناس املقربني مس���اعدتي في حتقي���ق أهدافي                 )  (
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45- حيات���ي الش���خصية أق���ل أهمية من مواعيد عمل مع اآلخري���ن            )  (

46- أس���تعني مبص���ادر مختلف���ة للحص���ول على معلوم���ات                      )  (

47- أح���رص عل���ى حتقيق أهدافي األس���بوعية كحرصي على الس���نوية        )  (

48- إذا ل���م ينج���ح إجراء حلل مش���كلة ما، أفكر في اتخاذ إج���راء آخر        )  (

49- ل���دّى الق���درة على إقن���اع ذوي اآلراء القوية لتغيير وجه���ة نظرهم         )  (

50- أص���ر عل���ى قرارات���ي حت���ى ولو اختلف اآلخرون مع���ي                     )  (

جدول تقييم االستبيان:

1- البحث عن الفرصة واملبادرة

2- اإلقدام على املخاطرة

3- التطلع إلى الكفاءة باجلودة

4- املثابرة

5- االلتزام بعقد العمل

6- البحث عن املعلومات

7- حتديد الهدف

8- التخطيط واملتابعة

9- اإلقناع والتجارب

10- االستقاللية والثقة بالنفس

 )1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

 )9(

)10(

 )11(

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

 )19(

)20(

 )21(

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

 )29(

)30(

 )31(

)32(

)33(

)34(

)35(

)36(

)37(

)38(

 )39(

)40(

 )41(

)42(

)43(

)44(

)45(

)46(

)47(

)48(

 )49(

)50(

املجموع

تعليم�ات

* انقل الدرجة التي مت اختيارها لكل سؤال بجوار رقمه املوجود بني قوسني
* قم بجمع الدرجات )أفقيًا( بكل صف وضعها في اخلانة األخيرة باجلدول

* الدرجة النهائية لتقييم االستبيان هي 250
* إذا كان مجموع درجاتك  175 فأكثر من إجمالي 250 درجة 

)أو نس���بة 70% فأكثر( فيعني هذا أن لديك س���مات ومقومات تؤهلك لتكون صاحب 

عمل

* الحظ الس���مات العامة العشرة بالعمود األول باجلدول، مجموع درجاتك بكل صف 
أفقي منها، بإجمالي 25 درجة، ُيعرفك بنقاط قوتك وضعفك بكل سمة.
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1-4 توليـــد أفـــكار المشـــروعات والمفاضلـــة بيـــن الفـــرص 
االستثمارية

منذ أربعة عش���ر عاًما جاءني ش���اب ميلؤه احلماس والنشاط 4 طالًبا النصح حول 

كيفية بدء مش���روع إنتاج األجبان البيضاء، حيث إن قريته بأطراف مدينة املنصورة 

اش���تهرت بإنتاج هذه األصناف وفيها إثنني وعش���رين مصنًعا تتس���ابق فيما بينها 

إلنتاج نفس املنتجات. 

وفوجئ هذا الشاب بسؤالي عن العبوة التي يتم فيها تعبئة األجبان وأخبرني أنها من 

صفيح معدني مجلفن ذي اشتراطات معينة ويتم جلبها من مدينة اإلسكندرية والتي 

تبعد عن قريته بأكثر من مائتي كيلومترًا حيث يوجد مصنع الصفيح.

وهنا وضحت الفكرة في خاطرنا مًعا وسبقته قائاًل ملاذا تود أن تكون املصنع الثالث 

والعشرين في حني ميكنك أن تكون املصنع األول الذي تتسابق إليه املصانع االثنان 

والعش���رون األخرى والذين يذبحون بعضهم بعضا منافس���ة وم���ا يعرف ب� )حرق( 

األسعار واجلودة.

بدأ الش���اب مبكبس ومقص صناعة محلية إضافة لبعض األدوات واملعدات البسيطة 

واخلام���ات احملدودة لم يكلف���ه حينها مبلغ 10 آالف جني���ه. واآلن هناك خط إنتاج 

حديث وفرن وخط للطباعة احلديثة امللونة وإجمالي أصول تقدر مبليون ونصف مليون 

جنيه.  وفي املعس���كر اآلخر بعد هذه الس���نوات لم يتبق على قيد احلياة سوى سبعة 

مصانع أجبان بعد أن لفظ السوق املصانع الهزيلة منها.

إن موضوع التقليد في عالم املنش���آت الصغيرة واملتوس���طة هو أش���به بعدوى، فما 

أن ترى مش���روًعا ناجًحا حتى يكرره العش���رات بنفس املدينة وبنفس احلي وبنفس 

الشارع ليسقط اجلميع.  وإذا كان البعض ُمصرًا على التقليد فعليه أن يبدأ من حيث 

انتهى اآلخرون من تطوير وحتسني فالسوق ال يرحم والزبون أذكى من اجلميع. 

والسؤال، كيف ميكن لنا توليد واختيار فكرة جيدة للمشروع الصغير؟

تعتبر الفكرة هي اللبنة األولى للمش���روع، وقد يكون لدى كل منا العديد من األفكار 

التي ميكن أن تؤدى إذا أحسنا دراستها إلى مشروعات ناجحة. فمهما كان النشاط 

الذي ستختاره، تأكد من أنك حتب القيام به، وأن اآلخرين على استعداد لدفع الثمن 
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من أجل احلصول على منتجاتك أو خدماتك.

وتأملوا الطرق العشرين للمساعدة في احلصول على فكرة مناسبة لقدراتك، وارتبطت 

ببعض رجال األعمال الكبار في بعض البلدان العربية.

ل هوايتك إلى مشروع الطريقة )1-20(  حــوِّ
رمبا لم تكن عند عبدالله الشعالي بطل السباقات البحرية أية فكرة عن املستقبل الذي 

وصل إليه اليوم، فهو ميتلك أحد أهم شركتني لصناعة اليخوت والقوارب في الشرق 

األوس���ط. إن جوهر جناح الشعالي هو شغفه وحبه للبحر وعالم البحار الذي أعطاه 

التصميم واإلرادة خلوض هذه التجربة. 

بدأ عبد الله الشعالي بطال للسباقات البحرية، وخاض العديد من البطوالت العاملية، 

ومن واقع خبرته بالقوارب التي كان يقودها اكتش���ف إمكانية أن يضيف ويعدل في 

الس���رعة وقلة املقاومة للماء وانسيابية الشكل ومقاومة الهواء والقدرة على االحتمال 

في ظروف احلرارة الش���ديدة والرطوبة العالية، ومن هنا جاءت فكرة منافس���ة املنتج 

األجنب���ي بالنوعية والتميز والس���عر، وأدرك أن ابن املنطقة ه���و األقدر على معرفة 

احتياجاته���ا. والقت املنتجات التي قدمتها )الش���عالي مارين( وهي الش���ركة التي 

أسس���ها عبدالله الش���عالي جناحا كبيرا، واليوم ف���إن )AS MARINE( عالمة 

جتارية تنافس بشدة ومطلوبة من قبل خبراء ومقتني اليخوت بكافة أنحاء العالم. 

ف���إذا كنت تهوى الصيد، افتتح مح���اًل ألدواته. وحول حبك للحلوى إلى حب لصناعة 

احلل���وى. وإذا كنت ممن يهوون صناعة املش���غوالت اليدوي���ة أو التحف والزخارف، 

وأثنى أفراد عائلتك وأصدقائك على منتجاتك، فلما ال حتول الهواية إلى احتراف.

الطريقة )2-20(  وفر ما تحتاجه وال تجده
هل بحثت عن منتج أو خدمة ولم جتدها في بلدك؟! حاول توفير ما كنت حتتاجه وال 

جتده، فإحدى أشهر شركات طبع األفالم بدأها صاحبها عندما لم يجد محال لطبع 

أفالمه. واليوم تساوى شركته ما يقرب من 100 مليون دوالر. 

أما في منطقتنا العربية وفي إحدى األمس���يات وبينما كان الش���يخ سعود بهوان في 

سلطنة عمان يتفقد أحد مش���اريعه املرتبطة بالسيارات، وسأل أحد السائقني: ماذا 
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عس���اي أن أفعل إذا تعطلت س���يارتي وأصبحت في حاجة إلى املساعدة في الليل؟ 

ورد السائق ليس عليك إال االنتظار إلى الصباح. ولم متر هذه املالحظة على الشيخ 

سعود وقرر إنشاء مراكز خدمات تعمل على مدار الساعة وطوال أيام السنة إلرضاء 

زبائن���ه.. اآلن ميتل�ك إمبراطوري��ة تش���ت�مل عل��ى اآلالف م��ن املوظفي�ن واملئات من 

الفروع وماليني األصناف.

الطريقة )3-20(  استثمر الموارد الطبيعية
هل نحن كعرب جنحنا في اس���تغالل املوارد الطبيعية التي حبانا الله بها ؟ س���ؤال 

يتبادر إلى ذهني عندما أشاهد خروج هذه الكنوز األولية إلى خارج املنطقة مبالليم، 

مث���ل النفط والغاز اخلليجي والقطن املصري والتمور العراقية والرمل الليبي واملوالح 

اللبنانية واحملاصيل الزراعية السودانية، ثم عودتها إلينا مرة أخرى كمنتجات وسيطة 

أو نهائية باملليارات من الدوالرات. 

مثال: رمال الس���يليكا وهي صخور رملية بيضاء نقية تس���تخدم في صناعة األواني 

الزجاجية، زجاج الكريستال، األلواح الزجاجية، األلياف الزجاجية، زجاج البصريات، 

ق�وال�ب السباك��ة، وفالتر تنقية املياه وفي الصناعات الكيميائية املختلفة. 

الطريقة )4-20(  طالع األخبار بشكل مختلف
ع���ادة ما يق���رأ رجل األعمال احمُلنك األخبار بطريقة مختلف���ة عن العامة، حيث يراه 

س���واء كان إيجابًيا أو س���لبًيا فرصة استثمارية ميكن اقتناصها، فعلى سبيل املثال 

هناك خبر منش���ور بإحدى الصحف احمللية على النحو التالي:  )كش���فت دراسة أن 

ع���دد زوار املراكز التجارية قد قارب ال� 10 ماليني زائر خالل صيف العام املاضي، 

ومرش���ح العدد لزيادة ال تقل عن 20% خالل الصيف القادم .وأش���ارت إلى ارتفاع 

اإلنفاق على السياحة إلي 19 مليار دوالر منها 11 مليارا على السياحة احمللية، و8 

مليارا على الس���ياحة الوافدة،  ومن املنتظر أن حجم اإلنفاق على السياحة سيصل 

في عام 2015م إلى  24 مليار دوالر وس���يتجاوز ال� 33 مليار في عام 2020م ... 

إلى آخر اخلبر( . تأمل هذه األرقام وانظر إليها ك� ) كعكة من الفرص االستثمارية( 

واملقدار احملتمل حلصتك فيها.
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الطريقة )5-20(  ابحث عن األسواق الناشئة
ابدأ في األس���واق البكر التي لم يلتفت إليها الكبار، وال تنس أن هؤالء الكبار بدءوا 

صغ���ارًا. هناك رفيق احلريري � يرحمه الله � الذي قبل حتديا فيه الكثير من املغامرة 

من خالل اش���تراكه مع ش���ركة )أوجيه( الفرنسية في إنش���اء فندق في سوق ناشئ 

مبدينة الطائف، في فترة تس���عة أشهر، بعد أن اعتذرت شركات كبرى عن قبول هذا 

التح���دي في حينه، ليحقق أول إجنازاته الكبرى ويؤس���س بعدها )س���عودي أوجيه( 

وينطلق في عالم املال واألعمال.

ورمبا تكون األس���واق متش���بعة مبش���اريع محددة في املدن الكب���رى مثل القاهرة 

واإلس���كندرية، ولكن تلك املش���اريع أنفس���ها ميكن أن يكتب لها النجاح في أسواق 

ناشئة أو مدن أصغر مثل املنصورة ودمياط وسنورس وبورسعيد واملنيا وديروط.

ن ما يقدمه اآلخرون الطريقة )6-20(  حسِّ
يعتبر هذا مدخال بديال عن ابتكار أفكار جديدة، فشركة سِنجر مثال لم تخترع ماكينة 

اخلياط���ة، ولكنها أضافت إليها تطوير احلركة امليكانيكية بواس���طة األرجل بدال من 

استعمال اليد فقط. وجاءت شركة أخرى وأضافت املوتور لتظهر لنا املاكينة بشكلها 

احلالي. 

هل فكرت بتحس���ني خدمة موجودة بالفعل، مثل حتسني التعبئة والتغليف ملنتج معني 

ليقبل عليه ش���رائح أوسع. تس���ريع خدمة توصيل لتصل للعميل في وقت أسرع من 

منافس���يك.. هكذا لن نقوم بإعادة اختراع العجلة، ولكن س���نقوم بتحسينها وإضافة 

ملسات ذكية من شأنها استقطاب زبائن وعمالء جدد وأسواق أكبر وأشمل.

الطريقة )7-20(  قدم عمال مفيدًا
عندما تنظر إلى مجتمعك احمللي وتتلمس احتياجاته، ميكنك الوصول إلى فكرة جيدة 

ملش���روعك.  وس���وف نتعرف  الحقا على قصة جناح »شهبندر جتار مصر« محمود 

العربي الذي بدأ برأس���مال نصف جنيه حتى أصبح م���ن الكبار دون أن ينظر إلى 

أموال البنوك. اختار مضمار الصناعة وأس���س ش���ركة توش���يبا العربي التي بدأت 

في ورش���ة صغيرة ثم أصبحت بعد س���تني سنة امبراطورية تضم 180 ألف عامل.. 
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ومازال يتملكه الطموح في رفع نس���بة املكون املصري في كل جهاز ينتجه إلي أكثر 

من تسعني في املائة.

أيًض���ا املهندس الس���عودي صبحي بترجي عندما فكر في إجن���از حلم والده بتوفير 

خدمات رعاية صحية ملجتمع مدينة جدة من خالل صرح طبي متميز في كل ش���يء، 

كانت هذه بداية فكرة املستش���فى الس���عودي األملاني ال���ذي انطلق من جدة ثم إلى 

عس���ير والرياض واملدينة املنورة واليمن والقاهرة وأثيوبي���ا ونيجيريا. حلم املهندس 

بترجي احلالي هو بناء وتش���غيل ثالثني مستش���فى في العالم العربي واإلس���المي 

وإيجاد خمسني ألف وظيفة.

الطريقة )8-20(  تفحص المشاكل .. تجد مشاريع مهمة
واجه املشاكل وابحث عن احللول بطريقتك واسأل كل من حولك عن املشاكل اليومية 

التي تواجههم، فقد يش���يرون عليك بأفكار جديدة. تأمل تلك األفكار وانتقي منها ما 

ميكن أن يتحول ملشروع صغير.

احلاجة أم االختراع.. فعلى سبيل املثال كان اختراع وإنتاج وتسويق أغلب األدوات 

املكتبية مثل الدباس���ة والثقابة والشريط الالصق واملقص بسبب مشاكل واحتياجات 

مت���س أعم���ال املوظفني اليومية في مكاتبهم.. فهال تأمل���ت حياتك اليومية في منزلك 

ومكتبك ومدرستك وجامعتك وبالطريق إلى عملك وفتشت عن املشاكل وفكرت بابتكار 

حلول رمبا بعضها يرقى ألن يكون مشروع ناجح باملستقبل.

الطريقة )9-20(  اكتشف صناعات تولد وأخرى تموت
 Nano في الوقت التي تولد صناعات جديدة نتيجة للتقدم العلمي، مثال: تقنية النانو

Technology  وهي ابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو 
جزء من املليون من امليليمتر، وهي تهتم بخواص املواد. 

لقد بدأت منتجات النانو في غزو األسواق العاملية ويوجد أكثر من 400 سلعة مبهرة 

منها كرميات الوقاية من أشعه الشمس الضارة وأنواع متطورة من الورق من ألياف 

نانو مترية مت اس���تخدامها من املخلفات الزراعية مثل قش األرز والقصب، و جوارب 

لها القدرة علي مكافحه امليكروبات، واملالبس التي ال تبتل باملاء ومصابيح اقتصادية 
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أكث���ر من املصابيح العادية 7 م���رات وروبوت مجهري إلجراء عمليات جراحية داخل 

الدماغ ُقطره بسُ���مك شعرتني ويوجه إلزالة اجللطات، وطالء من النانو يحمي اخلشب 

من النار، وباملقابل هناك صناعات متوت... 

فقد أثبتت التحاليل املختبرية احتواء أطباق امليالمني على مادة ضارة بصحة اإلنسان 

في حال تعرضها حلرارة الطعام ومادة امليالمني هي في األس���اس صنعت من مادة 

اليوريا فورمالدهايد احملظورة واخلطرة على صحة اإلنس���ان، وينصح املس���تهلكني 

الذين تتوف���ر أطباق امليالمني الرخيص في منازلهم بعدم اس���تخدامها في األطعمة 

الساخنة، وحصر استخدامها لوضع الفواكه واخلضار فيها. 

ومثال آخر: حذرت أبحاث علمية من استخدام أواني الطهي املصنوعة من األلومنيوم 

لتأثيره���ا الضار على اجلهاز العصبي وإصابة اإلنس���ان مبرض الزهامير وضمور 

العضالت وهشاش���ة العظام، حيث أش���ارت األبحاث  إلى أن األلومنيوم يتفاعل مع 

الطع���ام نتيجة عملي���ة الطهي خاصة مع األطعمة احلمضية مم���ا ينتج عنه مكونات 

ضارة تتراكم على سطح اإلناء وتلوث الطعام وتتسبب في عدد من األمراض.

الطريقة )10-20(  حلل بيانات االستيراد والتصدير
تتيح بعض مواقع اإلنترنت إحصائيات ملجموعات كبيرة من السلع واخلدمات املستوردة 

أو فرص تصديرية لقوائم من املنتجات واخلدمات في أس���واق عاملية.. والتزال بعض 

الش���ركات العمالقة في مصر مث���ل احلديد والصلب واملقاولون العرب وأوراس���كوم 

ومصانع األسمدة واألسمنت والنسيج واأللبان تستورد قطع غيار وتستعني مبوردي 

خدمات مباليني الدوالرات سنويًا، فهال تفحصت باملعلومات املتاحة، ووجدت ضالتك 

من منتجات وخدمات مبقدورك تصنيعها أو توريدها.

الطريقة )11-20(  نفذ القديم بأسلوب جديد
»الكافي ش���وب« ه���ي تطوير لفكرة قدمية ه���ي »القهوة البل���دي«، وكالهما يقدمان 

املش���روبات اخلفيف���ة وإتاحة وقت ممتع بني األصدقاء، وم���ع الوقت متيزت »الكافي 

ش���وب« بأفكار جديدة بإضافة وجب���ات خفيفة وألعاب الكترونية وإنترنت الس���لكي 

ومكتبة تضم كتب مميزة.
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إن املراكز التجارية »املوالت«، ما هي إال تطوير لفكرة قدمية هي س���وق املدينة التي 

ضم���ت بني جنباتها مح���الت كثيرة ومتنوعة، وأماكن ترفيهية مثلما كانت األس���واق 

القدمية تضم اخلانات لالستراحة وتؤمن احلمامات ومواقع الترفيه لزائريها.

كما أن األس���تاذ فادي غندور اللبناني األردني ق���د نقل صناعة قدمية إلى أحضان 

التكنولوجيا، عندما أسس شركة »أرامكس« لنقل البريد وتوزيعه. هي أول شركة ومت 

إدراجها في بورصة »ناسداك«، لتنمو سنوًيا مبا يزيد عن املائتي مليون دوالر، ويعمل 

بها ثالثة آالف موظف.

الطريقة )12-20(  اختلف عن اآلخـرين
عندما تقدم ش���يئا مختلفا عما يقدمه اآلخرون، س���وف تستقطب شريحة من السوق 

تستهدف هذا االختالف وهذا يعني أن السلعة أو اخلدمة التي تقدمها يجب أن تكون 

فريدة، وأن تعرفها أنت وتعرفها لعمالئك. 

على س���بيل املثال سالحف النينجا بدأت بتقليعة، وانتهت إلى صناعة.. أنتجت أفالم 

كرتونية  نافس���ت ميكي ماوس، باإلضافة إلى تي شيرتات و ألعاب بالستيكية وأحد 

األثرياء من الشباب في اخلارج، كون هذه الثروة من فكرة بسيطة، وهي إنتاج كعك 

للكالب على هيئة عظمة مع عرض خدمة التوصيل مجانًا.

ُترى لو فكر أحدنا بنكهة مختلفة لش���راب الشعير أو املياه الغازية أو القهوة املميزة، 

أو عصير القصب املصري، هل س���ُتكتب لها النج���اح ؟ .. أترك اإلجابة للمغامرين 

منكم.

الطريقة )13-20(  ُأرصد اتفاقيات التعاون المشترك
إن توقيع اتفاق تعاون اقتصادي وجتاري مع بعض الدول العربية أو األجنبية، ميكن 

أن تضيء لك اجتاه ما لالستيراد أو التصدير لتلك الدول وخاصة ما ميكن أن تولده 

تلك االتفاقات من مزايا وحوافز خاصة.

الطريقة )14-20(  فكر بالعمل من المنزل
تتمي���ز هذه الفكرة مبنح الفرصة للجنس���ني لدخول مج�ال العمل التج�اري مع تقليل 
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املصروفات كون املشروع ال يحتاج إلى محل أو موقع خارجي ملزاولة النش�اط. 

وع���ادة ما تكون هناك بعض الضوابط التي تهدف ملنع اإلضرار باجليران مثل ع�دم 

التسبب بجمهرة أمام املن�زل أو انبعاث أصوات أو أدخنه، وأال يؤثر النشاط بزي�ادة 

املخلف���ات أو تخزين بض�ائع أمام املن�زل أو داخله، وغيرها. فكر بهذه الضوابط عند 

التفكير بفكرة مش���روعك من املنزل، وافترض أنك لن تواجه مش���كلة باحلصول على 

ترخيص له من اجلهات املعنية.

الطريقة )15-20(  تابع التقنيات الجديدة
أغلب شرائح الزبائن تتطلع القتناء كل ما هو جديد من التقنيات احلديثة والتي تتطور 

يوًما بعد يوم مثل املوبايل واحلواس���ب وش��اش�����ات البالزم���ا وتطبيقات اإلنترنت، 

فحتًما ميكن التفكير مبشاريع متعلقة مبثل هذه التقنيات.

الطريقة )16-20(  شارك بالمعارض والندوات
ع���ادة ما تكون املع���ارض واملؤمترات والن���دوات املتخصصة فرص���ة ملقابلة راغبي 

االستثمار من دول أو مناطق أخرى. ومن الضروري أن تتعرف على قائمة العارضني 

ونوعية النش���اطات الت���ي يعملون بها، فإن وجدت ما تبحث عن���ه أو أثار اهتمامك، 

فلتستثمر الفرصة والوقت ملقابلة العارضني قبل  وستجد فيها من الفرص التي توحي 

لك بفكرة أو أفكار عديدة استثمارية.

الطريقة )17-20(  ابحث عن فرصة امتياز تجاري
لقد تنامى مفهوم االمتياز التجاري بقوة بالعش���رين عام األخيرة، وهو وسيلة سريعة 

للحصول على مش���روع مؤسس بشكل جيد ومنخفض املخاطر واالستفادة من خبرة 

صاحب حق االمتياز وش���هرة االسم واملس���اعدات اإلدارية والتسويقية التي يقدمها 

للجهة املمنوح لها هذا االمتياز، ولكن أنصحك بدراس���ة عقد االمتياز، فهو عادة ما 

يكون لصالح الطرف املانح لالمتياز.
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الطريقة )18-20(  وسع دائرة أعمالك الحالية
ملاذا تبدأ من نقطة الصفر إذا كان لديك مش���روًعا قائًما ميكن التوسع في أنشطته، 

حيث ميتلك من مقومات النجاح. لكل مش���روع ناجح أس���راره وأسباب جناحه، وال 

يتأتى ذلك إال بعد مش���وار تخلله الكثير من الصعاب والعقبات. إن اخلبرة املكتسبة 

في التغلب على هذه العقبات س���تزودك مبزيد من القوة الدافعة في مواصلة الس���ير 

والتوسع في مشروعك.. بل بالوصول إليه إلى العاملية.

الطريقة )19-20(  ابدأ مشروعك بخمسة جنيهات !!
اعت���دت ببعض البرامج التدريبية التي صممتها وقدمتها أكثر من ثالثني مرة بالعديد 

م���ن البلدان، أن أمنح أحد املتدربني مبلغ ضخم ، وهو خمس���ة جنيهات مصرية أو 

رياالت سعودية أو دراهم إمارتية وهكذا حسب بلد تنفيذ البرنامج.

أطلب من املتدرب التفكير ببدء مش���روع صغير بش���روط وقيود محددة من ضمنها 

إمهال���ه يومان فقط للتفكير وتقدمي ملخص خلطة العمل، وأالَّ يس���تخدم موارد مالية 

خالف هذه املنحة الكبيرة.. ويفاجئني الش���باب العربي بأفكار مبتكرة وإبداعية تُرد 

على من يقول أن املشكلة األولى التي تواجه رواد األعمال هي التمويل، وتؤكد مقولتي 

أن معظم فرص جناح املشروع تكُمن في فكرته املبتكرة.

أحد الشباب وقف مبيدان رئيسي مع مضخة تعبئة هواء إطارات الدراجات الهوائية 

اش���تراها بدوالر، والفته ”نقيس ضغط اإلطار مجانا“.. فيقف الزبائن للقياس وإن 

لم يكن اإلطار مضبوط يقوم بتعبئة الهواء مقابل املال. فكرة أخرى هي ش���راء سلع 

بسعر جنيه أو اثنني ميكن جتميعهم مع بعضها البعض لتكوين سلعة واحدة بربحية 

أعلى ويتكرر ذلك لبناء إمبراطورية جتارية. فكرة ثالثة وهي إنشاء صفحة على الفيس 

بوك جلذب الشباب بااللتقاء في أحد األماكن العامة وتعلم اللغات األجنبية من خالل 

أصحاب اللغة األم في أجواء مفتوحة خارج جدران املعاهد التقليدية. 

الطريقة )20-20( الثورات والحروب بنات األفكار لصائدي الفرص
ت���ؤدي األحداث الغي���ر عادية إلى زيادة الطلب الغير متوقع على س���لع كانت تعاني 

م���ن الكس���اد قبل هذه األحداث، كما تقلص الطلب على س���لع أخ���رى كانت تتمتع 
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ب���رواج كبير.. نظرية اقتصادي���ة تلقي بظاللها على أرباح املتاجرين بهذه الس���لع، 

صائ���دي الفرص هم »صن���اع املظالت« احلاذقني الذين ينتظ���رون الغيوم املمطرة، 

ليجنوا األرباح مع سقوط أول حبَّة مطر. يخرج البعض من هذه األحداث غير العادية 

عضوًا في نادي املليونيرات. 

أذك���ر من احلوادث الطريفة، أنه بخالل العدوان األمريكي على أفغانس���تان، توصل 

رجل أفغاني بسيط إلى فكرة حولت مجرى حياته، حيث كان يصعد كل يوم إلى جبل 

خارج قريته ويضع كشاًفا وس���ط الصخور. وتأتي الطائرات األمريكية وتطلق واباًل 

من صواريخها باجتاه ضوء الكشاف البسيط، ثم يأتي األفغاني راكبا عربة بالصباح 

لتجميع احلديد الناجت ع���ن الصواريخ ويقوم بتخزينه. فعلها أكثر من مرة، حتى إذا 

انتهت احلرب قام ببيعه جلهات مختلفة.

لقد كان العلم املصري هو الس���لعة األولى التي زاد اإلقبال على ش���رائها في أعقاب 

ثورة 25 يناير، حيث مت سحب جميع الكميات التي كانت معروضة في احملالت.

1-5 اختيار المشروع المالئم
عرضنا لكيفية توليد أفكار متعددة ملش���اريع صغيرة، ولكن كيف ميكنك املفاضلة بني 

هذه األفكار.. وكيف تختار املشروع األنسب واألكثر مالئمة مليولك وهوايات وخبراتك 

على سبيل املثال:

- صناعيًا             -خدميا        - جتاريًا

1- إنشاء مشروع صناعي يحتاج إلى حتضير أشياء كثيرة مثل األراضي واملباني 

واملاكين���ات واملعرفة الفنية وش���راء املواد اخلام وتوظيف العامل���ني والتمويل الالزم 

لذلك.

2- املش���روع اخلدمي قد يكون بسيًطا أو معقدًا، يعتمد ذلك على نوع اخلدمة التي 

تريد تقدميها.

3- املش���روع التجاري قد ال يك���ون معقًدا مثل املش���روع الصناعي، وهو يتضمن 

التخطيط، شراء البضائع، الرقابة على املخزون، إدارة األفراد.

ولذلك أول ما يقوم به صاحب املش���روع هو أن يحدد مجال املش���روع الذي يريد أن 

يتخذه، صناعًيا كان أو خدمًيا أو جتاريًا.
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1-6 انظر إلى نفسك..!
أنت بنفسك سوف تنشئ وتدير هذا املشروع، لذا فإن هناك عدًدا من األسئلة يجب 

أن جتيب عليها قبل أن تبدأ املشروع وهي:

- مؤهالتك التعليمية  -  خبرتك العملية -مواردك املالية  -مهاراتك الفنية - تفضيلك 

لقط���اع معني -توقعاتك للعائد من هذا املش���روع- األس���باب وراء دخولك في هذا 

املشروع- اتصاالتك وعالقاتك مع هذا القطاع - توجهاتك نحو صناعة معينة.

اإلجابة على األسئلة السابقة سوف تساعدك في اختيار الفرصة االستثمارية.
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2-1       تقييم تكاليف البدء
2-2       قائمة بما يجب عمله عند البدء

2-3       إعـداد خــطـة العمل
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2-1 تقييم تكاليف البدء
عند البدء في مش���روع جديد أو التوس���ع في النشاط البد أن يكون هناك مصاريف 

بدء  ُتدف���ع مرة واحدة.. فلتتعرف على تلك املصروفات بكتابة التكاليف املطلوبة لكل 

بند من البنود اآلتية:

بنـد  التـكلفة
العقار: األثاث والتركيبات واآلالت واملعدات:-------

أ- سعر الشراء- في حالة دفع السعر بالكامل نقًدا -------

ب- املقدم النقدي- عند الشراء وفًقا لعقد-------

ج- تكاليف النقل والتركيب-------

تكاليف الديكور والتجديدات وتغيير التصميمات-------

اإليداعات املطلوبة:-------

أ- املرافق -------

ب- اإليجار-------

ج- أخرى )حددها(-------

الرسوم واألتعاب املطلوبة:-------

أ- قانونية ومحسابية وغيرها-------

ب- التراخيص والتصاريح.. إلخ-------

ج- أخرى )حددها(-------

التكلفة املبدئية لإلعالن والتسويق )مثل: الدعاية واإلعالن 

وخطابات ومكاملات الترويج والكتيبات إلخ…(-------

حسابات املقبوضات )بعد يوم من البيع(-------

الرواتب والسحب من حساب املالك حتى افتتاح العمل

أو إلى احلصول على تدفقات نقدية إيجابية-------

مصروفات متنوعة أخرى:-------

رسوم الغرفة التجارية واجلهات الرسمية-------
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إيجار املعدات ومستلزمات املكتب وخدمات النظافة

وغير ذلك من املستلزمات والالفتات إلخ…-------

املبالغ املدفوعة بسبب االلتزامات الثابتة األخرى-------

املجموع الكلي لتكاليف البدء -------

2-2  قائمة بما يجب عمله عند البدء
1-  حدد نوع العمل الذي تريد البدء فيه وتعلم كل ما ميكنك معرفته عنه.

2-  قيم نقاط ضعف عملك ونقاط قوته، وكن موضوعيا.

3- قم ببحث مفصل عن العمالء احملتملني وعن نوع العمل وعن املنافسة في املجال 

و متطلبات التراخيص والضرائب .

4- حدد نوع الشركة من الناحية التنظيمية )ملكية فردية، أو مساهمة..الخ(.

5- قيم أماكن العمل املتاحة وعاين كل منها ومدى مالءمتها واحلركة املرورية وأماكن 

انتظار السيارات ومتطلبات املرافق والتكلفة. 

6- جهز خطة عمل شاملة والسيما جدول األعمال املطلوبة. 

7-  حدد عدد ساعات عملك.

8- جه���ز رأس املال الضروري )مدخرات ش���خصية، قرض بنك���ي، متويل عائلي.. 

الخ(.

9-  حدد املتطلبات الضرورية من املعدات واألثاث والالفتات واملستلزمات.

10- وظف العاملني مع حتديد توصيف وظيفي ووضع برامج تدريب. 

11- اطبع بطاقات التعريف باسمك وعملك، ومطبوعات، وفواتير احلسابات. 

12- سجل اسم العمل وعقد التأسيس لدى اجلهة احلكومية املختصة.

13- احصل على جميع التصاريح والتراخيص الضرورية.

14- سجل عملك واحصل على السجل التجاري والبطاقة الضريبية. 

15- افتح حس���اًبا لدى البنك )منفصاًل عن احلساب الشخصي(، وابحث عن البنك 

واخلدمات التي تتناسب واحتياجاتك. 

16- إن كنت ش���رعت ف���ي تعيني موظفني قم بتس���جيلهم لدي اجله���ات احلكومية 

املختصة.
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17- أصدر نشرات عن نشاطك وانشر دعاية له. 

لع على القوانني واللوائح لتعرف الشروط القانونية التي تسري عليك.  18- اطَّ

2-3 إعداد خطة العمل
كل خط���ة عمل ناجحة البد أن تتضمن عنصرًا م���ن املجاالت اآلتية حيث تكون هذه 

املجاالت املكونات املهمة خلطة العمل اجليدة: 

1- ملخص تنفي�ذي  2- حتليل للس�وق  3-  وصف الشركة 4- التنظيم واإلدارة 

5- التسويق واستراتيجيات املبيعات  6- خط اخلدمة أو املنتج  7- طلب التموي�ل 

8- املال�ي�ات  9- مل�ح�ق 

الجزء1: الملخص التنفيذي
يقدم نظرة ش���املة مختصرة عن اخلطة بأكملها ونبذة تاريخية عن ش���ركتك. يخبر 

القارئ عن موقع الشركة احلالي وعما تسعى إلى حتقيقه فيها، وإما سيشوق القارئ 

ويدفعه إلى قراءة املزيد، أو س���ينفره ويدفعه إلى ترك اخلطة ونس���يانها. واألهم هو 

إخبار القارئ وإطالعه على السبب وراء اعتقادك في جناح نشاطك . 

ال بد أن يكون امللخص التنفيذي آخر قس���م تكتبه ألنك ستكون أكثر تفهًما لتلخيص 

اخلطة يجب أال يزيد  عدد الصفحات على األربع.

محتويـات الملخص التنفيذي
بيان بالرس���الة: يشرح البيان بالرسالة محور نشاطك باختصار، لذا فقد يتكون من 

كلمتني أو جملتني أو فقرة أو حتى صورة واحدة، لكن ال بد أن يكون مباشرًا ومحدًدا 

و يت���رك لدى القارئ انطباًعا بصورة واضحة عن ماهية عملك ونش���اطك على النحو 

التالي : 

1- تاريخ بدء ممارس�ة النشاط  2- أسماء املؤسسني ووظائفه�م 

3- محل النشاط وأية ف�روع له  4- وصف للمصنع أو مكان ممارسة النشاط 

5- املنتجات التي تصنعها أو اخلدمات التي توفرها 

6- العالقات املصرفية واملعلومات املتعلقة باملستثمرين احلاليني 



31

7- ملخص عن منو الشركة مبا في ذلك العالمات املميزة مالًيا وفي السوق

8- ملخص خلطط اإلدارة املستقبلية 

باس���تثناء بيان الرس���الة الب�د من توضيح املعلومات األخرى املتضمنة في امللخص 

التنفي���ذي حتى وإن وضعته���ا في هيئة نقاط، وتذكر أن هذه املعلومات س���وف ترد 

بش���كل أكثر عمقُا في أجزاء أخرى من اخلطة. وإذا كنت تبدأ النش���اط للمرة األولى 

فم���ن الطبيعي أال جتد العديد من املعلومات لتضعها في املواضع املذكورة س���الفًا، 

والبدي���ل هو التركيز على اخلب���رات واخللفية املعرفية والق���رارات التي أدت بك إلى 

الش���روع في هذا العمل حتديدًا. أضف معلومات عن املش���كالت التي تواجه سوقك 

املس���تهدفة واحللول التي تقترحها وأظهر مدى إمكانية خبراتك في مس���اعدتك على 

شق طريق مؤثر في السوق، أخبر القارئ عما ستفعله بشكل جديد أو بشكل أفضل. 

أقنعه باحلاجة إلى اخلدمة أو املنتج الذي تقدمه. عقب ذلك تناول خططك املس���تقبلية 

للش���ركة. وضع جدواًل باحملتويات عقب امللخص التنفيذي مباشرة، وتأكد من وضوح 

العناوين.

الجــزء 2:  تحــليل الــســوق
الب�د للقسم اخلاص بتحليل السوق من إيضاح معلوماتك عن الصناعة التي متارس 

فيها نشاطك كما يقدم العالمات البارزة والنتائج التي توصلت إليها من خالل بحوث 

التسويق التي جمعتها.

ويتضمن هذا القسم ما يلي وصف الصناعة ونبذة عنها: وصف للصناعة األساسية 

وحج���م الصناع���ة احلالي باإلضافة إل���ى معدل منوها على م���ر الزمن واالجتاهات 

والس���مات املتعلق���ة بالصناع���ة ككل أي النش���اطات التجاري���ة، أم احلكومات، أم 

املستهلكون الخ. 

حتديد السوق املستهدفة: عندما حتدد سوقك املستهدفة من املهم تضييق احلدود إلى 

حجم ميكن التعامل معه، فالعديد من األنش���طة ترتكب خطأ محاولة تقدمي كل ش���ئ 

لكل الناس، وفي معظم األحيان تؤدي هذه الفلسفة إلى الفشل.

في هذا القسم ال بد من جمع املعلومات التي حتدد ما يلى: 

1- الس���مات املميزة للس���وق األساسية أو الكبيرة التي تس���تهدفها: من املمكن أن 
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يتضمن هذا القس���م معلومات عن احتياجات عمالئ���ك املهمة ومدى توافر تلبية هذه 

االحتياجات ف���ي الوقت احلالي من عدمه، والتوزيع اجلغراف���ي لهذه املجموعة. كما 

يتضمن املوقع اجلغرافي للس���وق املس���تهدفة وحتديد صناع القرار الرئيسيني وغير 

ذلك من االجتاهات املوس���مية أو الدورية التي من ش���أنها التأثير على صناعتك أو 

جتارتك. 

2- حجم الس���وق املستهدفة األساس���ية: ال بد من معرفة عدد العمالء املتوقعني في 

س���وقك املستهدفة وعدد مرات الشراء السنوية للمنتجات واخلدمات املماثلة ملا تقدمه 

واملوقع اجلغرافي الذي يعيشون فيه ومنو السوق املنتظر لهذه املجموعة. 

3- مدى إحساس���ك بالقدرة على كس���ب حصة من السوق وأس���باب هذا الشعور: 

حتدد نسبة حصتك من السوق وعدد العمالء الذي تتوقع احلصول عليهم في منطقة 

جغرافية مح���ددة، كما تضع اخلطوط العريضة لألس���لوب املنطقي الذي اتبعته في 

الوصول إلى هذه التقديرات. 

4- تس���عيرتك وأهداف هامش الربح: سوف حتدد هنا تسعيرتك ومستويات هامش 

الربح وأي شكل من أشكال التخفيضات التي تخطط لها.

5- مصادر احلصول على املعلومات املتعلقة بسوقك املستهدفة: تتضمن هذه املصادر 

دليل التليفونات ونشرات الغرف التجارية واملنشورات احلكومية. 

6- وس���ائل اإلعالم التي تستخدمها للوصول إلى جمهورك املستهدف: تتضمن هذه 

الوسائل املنشورات والنشرات اإلذاعية والتليفزيونية وصفحات الفيس بوك وغيرها.

7- دورة الش���راء لعمالئك املتوقعني: حتتاج إلى حتديد احتياجات سوقك املستهدفة 

وعم���ل األبحاث إليجاد احللول الحتياجات العم���الء وتقييمها وأخيرًا حتديد من تقع 

عليه مسئولية احلل النهائي.

8- االجتاهات والتغيرات املتوقعة التي من شأنها التأثير على سوقك املستهدفة. 

9- الس���مات األساسية ألس���واقك الثانوية: س���وف حتتاج إلى حتديد االحتياجات 

واالجتاهات املؤثرة التي من شأنها أن تؤثر على أسواقك الثانوية في املستقبل. 

اختبارات الس���وق: عندما تقوم بإدخال املعلومات عن أي من اختبارات السوق التي 

قم���ت به���ا في خطة عملك تأكد م���ن التركيز على نتائج ه���ذه االختبارات فقط. أما 

التفاصي���ل احمل���ددة فال بد من إدراجه���ا في امللحق. وقد تش���تمل نتائج اختبارات 
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الس���وق على ما يلي: العمالء املتوقعون الذي���ن قمت باالتصال بهم وأية معلومات أو 

عروض قمت بها أمام عمالء مس���تقبليني، ومدى أهمية إش���باع احتياجات الس���وق 

املس���تهدفة وأخيرًا رغبة السوق املستهدفة في شراء منتجك أو اخلدمة التي توفرها.

الوقت البيني: الوقت البيني هو الوقت املنقضي بني تقدم العميل بطلب للشراء والوقت 

الذي يتس���لم فيه العميل املنتج أو اخلدمة، عند كتابة هذا القس���م حتتاج إلى حتديد 

الوقت البيني للطلب األول وللطلبات املكررة وللطلبيات ذات األحجام الكبيرة.

حتليل املنافس���ة: عند حتليل املنافسة س���وف حتتاج إلى حتديد املنافسة وفًقا خلط 

اإلنتاج أو اخلدمة التي توفرها وفًقا لقطاع الس���وق حيث تقّيم نقاط القوة والضعف 

وحتدد أهمية الس���وق املستهدفة ملنافس���يك وأية حواجز قد تعوقك أثناء الدخول في 

السوق.

وتأكد من حتديد كل منافس���يك األساس���يني، وذلك لكل منتج من منتجاتك على حدة 

وللخدمات التي توفرها أيضًا. ثم ابحث لتعرف حصة كل منافس أساسي في السوق 

على أن تقيم املدة التي يستغرقها دخول منافسني جدد في السوق.

إن ق��وة منافسيك ت��أخذ العدي�د م�ن األشكال: 

1- القدرة على إرضاء احتياجات العميل. 

2- حصة كبيرة من السوق ووعي العمالء املصاحب لهذه احلصة.

3- سجل نظيف وسمعة طيبة. 

4- موارد مالية يعتمد عليها والقدرة على البقاء التي تترتب على تلك املوارد. 

5- أما نقاط الضعف فهي: هل عجز املنافس���ون ع���ن إرضاء احتياجات عمالئهم؟ 

هل يفتقرون إلى إمكانية اختراق الس���وق؟ هل س���جلهم العملي أو سمعتهم سيئة؟ 

ه���ل إمكانياته���م وقدراتهم املالية محدودة؟ هل يعجزون ع���ن احلفاظ على موظفيهم 

اجليدين؟.. كل تلك األمور قد تكون إشارات حمراء بالنسبة ألي نشاط.

إذا وجدت مناطق ضعف لدى من ينافس���ونك فحاول أن تتعرف على أسباب وقوعهم 

في املشاكل، بهذه الطريقة ميكنك جتنب األخطاء التي وقعوا فيها. 

إذا لم تكن س���وقك املستهدفة مهمة بالنسبة ملنافس���يك فسوف جتد املجال مفتوًحا 

أمامك على األخص إن كان نشاطك جيدًا. أما إن كانت املنافسة ضارية في سوقك 

املس���تهدفة فاس���تعد لتخطي بعض العقبات، ومن بني العقب���ات التي قد تواجه أي 
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سوق: 

1- تكلفة االستثمار العالية. 

2- استغراق وقت طويل لإلعداد.

3- التكنولوجيا املتغيرة. 

4- نقص أعداد العاملني املؤهلني.

5- مقاومة العمالء للشراء .

6- وجود براءات اختراع وعالمات جتارية ال ميكنك التعدي عليها. 

القي���ود التنظيمية: آخر املج���االت التي البد من بحثها في هذا القس���م عند قيامك 

بالبح���ث، هو القي���ود التنظيمية التي تتضمن املعلومات املتعلق���ة بالعميل احلالي أو 

املتطلبات التنظيمية احلكومية وغير ذلك.

الجــزء 3 : وصــف الـشـركـة
ال بد لهذا القس���م أن يتضم���ن نظرة على قدر عاٍل من العمق بش���أن كيفية ارتباط 

العناصر املختلفة لنشاطك ببعضها البعض. يجب أن يشتمل اجلزء اخلاص بوصف 

الش���ركة على املعلومات املتعلقة بطبيعة نش���اطك على العوامل األساسية التي تعمل 

على إجناح عملك، ويذكرها على سبيل احلصر. عند حتديد طبيعة نشاطك )أو سبب 

ممارس���تك له( تأكد من وضع قائمة باحتياجات السوق التي حتاول تلبيتها والطرق 

التي تخطط الس���تغاللها في تلبية هذه االحتياجات باس���تخدام منتجك أو خدمتك. 

وأخي���رًا ضع قائمة باألفراد احملددين أو املنظم���ات التي منا إلى علمك احتياجاتها 

هذه. ومن بني عوامل النجاح األساسية القدرة اخلارقة على تلبية احتياجات عمالئك 

واألس���اليب ذات الفاعلية الكبيرة ف�ي تقدمي منتجاتك أو خدماتك ووجود طاقم مؤهل 

من العاملني وممارسة النشاط من مركز رئيسي.

الجـزء 4 : التنـظـيـم واإلدارة
ال بد لهذا اجلزء أن يتضمن: هيكل شركتك التنظيمي وتفاصيل امتالكك للشركة ونبذة 

عن فريق إدارتك ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة. ما وظيفة كل فرد في نش���اطك؟ ما 

اخللفيات التي أتوا منها وما سبب تعيينك لهم كأعضاء ملجلس اإلدارة أو كعاملني لديك؟ 



35

ما حدود مسؤولياتهم؟ قد تبدو هذه أسئلة غير مهمة في شركة تتكون من فرد أو اثنني 

ولكن من يقرأ خطة عملك سوف يريد أن يعرف من املسئول فأخبرهم.

ضع شرًحا مفصاًل عن التقسيمات واإلدارات الداخلية ووظائف كل منها. ال بد لهذا 

القسم أن يتضمن أسماء أعضاء املجلس )إن كان لديك مجلس إدارة( والرواتب التي 

تدفعها ملوظفيك وغير ذلك من املزايا واحلوافز التي تقدمها لهم والترقيات. ضع هذه 

املعلومات بطريقة توضح للقارئ أن األشخاص املعينني في طاقم العمل لديك ليسوا 

مجرد أسماء على ورق.

الهي���كل التنظيمي: من الطرق الس���هلة والفعالة في الوقت نفس���ه في توضيح هيكل 

شركتك وضع رس���م تنظيمي مع ملحق كتابي لوصف هذا الرسم. األمر الذي يثبت 

عدم تركك أمًرا للمصادفة، فقد فكرت ملًيا فيمن يقوم بكل وظيفة كما أن هناك فرًدا 

مسئوال عن كل وظيفة من الوظائف في شركتك بحيث لن يسقط شئ سهوًا منك ولن 

يتكرر أداء عمل ثالث أو أربع مرات حيث يعد هذا األمر مهًما بالنس���بة ملس���تثمر أو 

موظف في شركتك.

المعلومات المتعلقـة بملكيـتك للنشاط
 يجب أن يتضمن هذا القسم الهيكل القانوني لنشاطك بجانب املعلومات املترتبة عليه 

املتعلقة بامللكية. هل أسس���ت شركتك؟ من بني املعلومات املهمة املتعلقة بامللكية التي 

يجب أن تشتمل عليها خطة عملك ما يلي من بيانات: 

1- أسماء املالك 2- حصة كل منهم 3- مدى عالقاتهم بالشركة 4- شكل امللكية 

5- مقاب���ل األجزاء املتبقية من رأس املال )اخليارات، أو الضمانات، أو الس���ندات 

القابلة للتحويل إلى أسهم(.  6- األسهم العادية )مصرح بها أو مصدرة(.

نبذة عن اإلدارة
 يتفق اخلبراء على أن واحًدا من أقوى عوامل جناح منو ش���ركة ما هي املقدرة على 

ممارس���ة النشاط والسجل العملي ملالكها/ إدارتها، لذا فمن الواجب عليك أن تعرف 

القارئ باألفراد الرئيس���يني في ش���ركتك وخلفياتهم، مع إضافة السير الذاتية التي 

تشتمل على املعلومات اآلتية: 
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1- االسم   2- الوظيفة     3- التعليم    4- اخلبرة واملهارات املتفردة

5- أساسيات حتديد الراتب ومستوياته وبتقديرات معقولة.

6- تأكد من حتديد اإلجنازات حتديًدا كمًيا )أدرت فريق مبيعات يتكون من عش���رة 

أش���خاص  أو رفعت اإليرادات بنس���بة 15% في الستة أشهر األولى أو توسعت في 

منافذ البيع القطاعي مبعدل منفذين اثنني في الس���نة الواحدة أو حس���نت من خدمة 

العم���الء بالدرجة املرضية للعمالء من 60% إل���ى 90%(. ووض�ح للقارئ كيف ميكن 

لألشخاص احمليطني بك تكميل املهارات التي تتمتع بها.

مؤهالت مجلس اإلدارة
الفائدة األساس���ية من وجود مجلس استشاري غير مدفوع األجر هي إمكان توفير 

اخلبرة التي ال ميكن لشركتك احلصول عليها بشكل آخر. حيث ترفع قائمة أصحاب 

األعمال أو مديريها املعروفني من مصداقية شركتك ومن منظور اإلدارة.

وإذا كان لدي���ك مجل���س إدارة تأكد من جمع املعلومات اآلتي���ة عند وضع اخلطوط 

العريضة خلطة العمل: 

1- األسماء 2- وظيفتهم في املجلس 3- مدى اشتراكهم في العمل داخل الشركة 

4- اخللفية  5 - اإلسهام املستقبلي في جناح الشركة.

الجزء 5: استراتيجـيات التسويق والمبيعات
التس���ويق هو عملية خلق وإيجاد العمالء، وعنصر العمالء عنصر أساسي لنشاطك. 

وال توجد طريقة واحدة صحيحة لتناول استراتيجية التسويق. بل ال بد من أن تكون 

اس���تراتيجية تسويقك جزًءا من عملية تقييم ذاتي مستمرة وتنفرد بها شركتك. ولكن 

هناك عدًدا من اخلطوات التي ميكنك إتباعها.

1- استراتيجية اختراق السوق. 

2- اس���تراتيجية لتنمية نشاطك: وقد تشتمل اس���تراتيجية داخلية مثل كيفية زيادة 

مواردك البش���رية، أو اس���تراتيجية التوس���ع في مجال النش���اط، مثل شراء شركة 

أخرى، أو استراتيجية حق استغالل االسم التجاري من أجل افتتاح فروع أكثر، أو 

اس���تراتيجية أفقية حيث توفر املنتج نفسه ملستخدمني آخرين، أو استراتيجية رأسية 
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حيث تستمر في توفير املنتج نفسه ولكن على مستويات مختلفة.

3- استراتيجية قنوات التوزيع: ميكن الختيارات قنوات التوزيع أن تتضمن مصنعي 

املعدات األصليني أو فريق املبيعات الداخلي أو املوزعني أو جتار التجزئة. 

4- اس���تراتيجية االتصال: كيف تصل إلى عمالئ���ك؟ عادة ما يؤتي مزيج من اآلتي 

بنتائج جيدة: الترويج واإلعالن والعالقات العامة والبيع الشخصي واملطبوعات.

فور حتديد استراتيجيتك التسويقية ميكنك حتديد استراتيجية البيع: ما هي خططك 

للبيع الفعلي ملنتجاتك؟

يمكن لخطة مبيعاتك العامة أن تتضمن : 
اس���تراتيجية خاصة بفريق املبيعات: إذا كنت س���ُتكون فريًقا للمبيعات، فهل تخطط 

لالس���تعانة مبندوبي مبيعات مستقلني من خارج املؤسس���ة أم من داخلها؟ كم عدد 

مندوبي املبيعات الذين س���تعينهم؟ ما نوع اس���تراتيجية التعيني التي تتبعها؟ كيف 

ستدرب فريق املبيعات؟ ماذا عن أجر العاملني في فريق املبيعات؟ 

أنش���طة املبيعات: عند حتديد اس���تراتيجية املبيعات من املهم تفصيل األنشطة التي 

تتكون منها. على س���بيل املثال حتتاج إلى حتديد عمالئك املستقبليني، وفور انتهائك 

منها، عليك بوضع أولويات لها. ثم حدد عدد مكاملات املبيعات في فترة زمنية محددة. 

ومن هنا س���تحتاج إلى حتديد متوسط عدد املكاملات لتحقيق البيع الواحد ومتوسط 

الدخل منه ومتوسط حجم البيع للبائع الواحد.

الـجــزء 6: خــط المنـتـج أو الخـدمــة
ماذا تبيع؟ في هذا القسم تصف اخلدمة أو املنتج الذي تقدمه مع التأكيد على مزاياه 

للعمالء احلاليني واملس���تقبليني. ركز على املجاالت التي تتميز فيها. وحدد املش���كلة 

في س���وقك املستهدفة التي تعمل خدمتك أو منتجك على توفير حل لها. امنح القارئ 

قرائن واضحة على إقبال األش���خاص على دفع نقودهم لشراء احلل الذي تقدمه في 

مقابل امتناعهم عن الش���راء من اآلخرين. ض���ع التفاصيل املتعلقة باملوردين ومدى 

تواف���ر املنتجات أو اخلدمات وتكلفتها، باإلضافة إلى املعلومات املتعلقة باخلدمات أو 

املنتجات اجلديدة التي ستقوم بإضافتها خلط الشركة.
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وبشك�ل عام ال ب�د لهذا القس�م أن يتضمن: 

1- وص���ف تفصيلى عن منتجك أو خدمتك: هنا س���تحتاج إلى وضع معلومات عن 

املزايا احملددة ملنتجك أو خدمتك، ورمبا تريد التحدث عن قدرة املنتج أو اخلدمة على 

تلبية احتياجات عميلك أو املزايا التي يتمتع بها وال توفرها املنافسة 

2- املعلوم���ات املتعلقة بدورة حياة املنتج: تأكد من وضع معلومات عن وضع منتجك 

أو خدمتك في دورة حياته باإلضافة إلى أية عوامل أخرى أن تؤثر في املستقبل. 

3- معلومات تتعلق بحقوق تأليف أو براءات أو أس���رار جتارية ذات صلة: هنا ال بد 

من وضع املعلومات املتعلقة بطلب تس���جيل حقوق التأليف أو براءات االختراع قائمة 

أو معلقة أو متوقعة باإلضافة إلى أية س���مات أساسية أخرى تتميز بها منتجاتك أو 

خدماتك، وال تس���تطيع احلصول على حق براءة اختراع أو حماية لها. وهذا القس���م 

هو املكان الذي ال بد أن يتضمن اجلوانب األساس���ية املتعلقة مبنتجاتك أو خدماتك 

التي ميكن تصنيفها على أنها أس���رار جتارية. تأكد من إضافة أية معلومات تتعلق 

باتفاقات قانونية مثل اتفاقات عدم اإلفصاح عن املعلومات أو عدم املنافسة. 

4- أنش���طة األبحاث والتطوير التي تشترك فيها أو تعتزم االنضمام إليها: تتضمن 

أنش���طة البحث والتطوير أية عمليات داخلية أو أنش���طة مس���تقبلية خاصة بتطوير 

منتجات وخدمات جديدة. كما يتضمن هذا القس���م معلومات عن توقعاتك عن نتائج 

أنش���طة البحث والتنمية. يج���ب عليك حتليل مجهودات البحث والتس���ويق اخلاصة 

بأصحاب األعمال اآلخرين املنافسني لك. 

الـجـزء 7: طلـب التمـويـل 
في هذا القس���م س���وف تطلب التمويل الذي حتتاجه من أجل البدء أو التوس���ع في 

نش���اطك. إذا دعت الضرورة ميكنك وضع تص���ورات متويل مختلفة ولكن تذكر أنك 

س���وف حتتاج الحًقا في اجلزء املالي إلى دع���م طلب التمويل والتصورات املتعلقة به 

ببيانات مالية. س���وف حتتاج إلى وضع ما يلي في هذا القس���م: املتطلبات احلالية 

للتمويل واملتطلبات املس���تقبلية للتمويل للس���نوات اخلمس القادمة. كيف س���توظف 

األموال التي حتصل عليها وغير ذلك من االستراتيجيات طويلة األمد التى تخطط لها 
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ويكون من شأنها التأثير على طلبك التمويل.

عند وضع اخلطوط العريضة اخلاصة مبتطلبات التمويل احلالية واملستقبلية تأكد من 

حتديد املبلغ الذي تريده واملبلغ الذي س���تحتاج إليه في املستقبل واملدة التي تغطي 

كل طلب ونوع التمويل الذي تريد احلصول عليه أي على صورة أس���هم أو س���ندات 

والشروط التي ترغب في تطبيقها. 

كيفية توظيفك للتمويل من اجلوانب املهمة التي يلزم للجهات املانحة للقروض معرفتها، 

هل تقدمت بطلب التمويل لزيادة رأس املال؟ أم لرأس املال العامل؟ أم للتوس���ع؟ أًيا 

ما كان األمر، يجب عليك التأكد من كتابة الغرض من طلب التمويل في هذا القسم. 

وأخيًرا تأكد من كتابة أية معلومات اس���تراتيجية تتعلق بنش���اطك، يكون من شأنها 

التأثير على وضعك املالي في املس���تقبل مثل: طرح أس���هم الشركة في األسواق أو 

شراء نشاط متميز أو دمج شركتك في شركة أخرى أو الطريقة التي ستتبعها خلدمة 

الدين، أو إذا ما كنت تفكر في بيع نشاطك في املستقبل أم ال. 

الـجـــزء 8: المالــيات
ال بد من حتديد املاليات بعد حتليلك للس���وق وحتدي���د أهداف واضحة، عندها فقط 

ميكنك تقسيم مواردك بفعالية وكفاءة. وما يلي قائمة بالبيانات املالية املهمة التي يجب 

وضعها في خطة عملك:

البيان���ات املالية التاريخية: إذا كنت متلك عماًل قائًما بالفعل فيجب عليك تقدمي بيانًا 

بدخل الشركة وامليزانية وبيانات بالتدفقات النقدية عن كل سنة قضيتها في النشاط 

)عادة ما بني 3 إلى 5 س���نوات(. عادة ما يهت���م املقرضون بأية منقوالت قد متلكها 

وميكن استخدامها لضمان القرض بغض النظر عن املرحلة التي مير بها نشاطك.

البيانات املالية املتوقعة: يجب على كل األنش���طة سواء املستقرة أو الناشئة أن تقدم 

البيانات املالية املتوقع���ة، حيث يرغب املقرضون في معظم األحوال في التعرف على 

ما تتوقع من ش���ركتك الوصول إليه في الس���نوات اخلمس القادمة. البد أن تتضمن 

الوثائق اخلاصة بكل س���نة بياًنا بالدخل املنتظ���ر وامليزانية وبياًنا بالتدفقات النقدية 

وميزانية املصروفات الرأس���مالية. وبالنس���بة لبيانات الس���نة األولى، يجب أن تقدم 

تقديرات ش���هرية أو ربع س���نوية ثم تكتفي بتقديرات سنوية أو ربع سنوية عن الفترة 
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بني الس���نتني األوليني واخلامس���ة. تأكد من تناس���ب تقديراتك مع مطالبك التمويلية 

ألن املقرضني س���يبحثون عن نقاط االختالف، لذا فإنه من األفضل لك أن تعثر على 

األخطاء قبل أن يعثر عليها املقرضون وإن كنت قد بنيت التقديرات على أساس بعض 

االفتراضات، فال بد من تلخيص ما افترضته.

أخيًرا ضع حتلياًل مختصًرا للمعلومات املالية، مثل حتليل االجتاهات عن كل البيانات 

املالي���ة التي تقدمها )التاريخية واملتوقعة(. ومبا أن الصور صوتها أعلى من الكلمات 

فقد حتتاج إلى إضافة الرسوم البيانية لتحليالت االجتاهات

الـجــزء 9: الملحــق
يجب تخصيص قس���م امللحق للقراء وفًقا حلاجتهم إليه. مبعنى آخر ال تضعه كجزء 

أساس���ي من خطة عملك ألن خطة عملك ه���ي أداة تواصلك وتلك هي نظرة اآلخرين 

لها. بعض املعلومات في القس���م اخلاص بالنش���اط لن تك���ون متاحة للجميع إال أن 

بعض األفراد احملددين )مثل املقرضني( قد يريدون احلصول عليها حتى يتمكنوا من 

التوصل إلى اتخاذ القرار بإقراضك أو حجب القروض عنك، لذا فمن األهمية مبكان 

حتضير ملحق للخطة يكون دائًما في متناول يدك.

يتضمن امللحق ما يلي: 

1- تاريخ القروض اخلاصة بك وباملؤسسة.        2- السيرة الذاتية للمديرين.

3- ص�ور املن�ت�ج�ات .  4- خطاب�ات التوص�ي�ة.   5- تفاصيل دراسات السوق.

6- مقاالت املجالت ذات الصلة أو املقاالت املوجودة في الكتب .

7- التراخيص أو التصاريح أو براءات االختراع .

8- الوثائ�ق القانوني�ة.   9- صور عقود اإليج�ار.     10- صور من التراخيص.

11- ال�ع�ق�ود.            12- قوائم مبستشاري العمل .
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1      احتياجات السوق الكبرية يحفز طالب الهندسة على تأسيس شركة »سوليرتك« 
2      من فكرة ولدت فى زحام الطريق إىل مشروع يشرتك به 380 ألف شخص

3      رحلة البحث عن طبيب تلهم الصديقني فكرة مشروع ناجح لدليل طبى إلكرتونى
Silgenix 4      أستاذ اإللكرتونيات وتلميذه النجيب يؤسسان شركة

5      استغرق 8 شهور فى تنفيذه.. مشروع  يريح املوظفني يف شراء احتياجاتهم املنزلية
6      رغم حداثة سنه.. اخرتق هيثم األسواق الخارجية

7      روح ريادة األعمال بداخلهم دفعتهم لالستقالة وإنشاء مشروع للتعليم اإللكرتونى 
8      كونك طالبا فى الجامعة ال يمنع من أن تصبح مديرًا تنفيذيا 
9      الزوجان شادى وإيمان يتشاركان فى مشروع العمر »تاجيبيديا« 

10      قصة نجاح »شهبندر التجار«.. محمود العربي

الجزء الثالث:
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1- احتياجات السوق الكبيرة للموبايالت يحفز طالب الهندسة 
على تأسيس شركة »سوليترك« 

إن وصول عدد املوبايالت فى مصر إلى نحو 92 مليون وأكثر.. فقد أوحى هذا  لهم 

بفك���رة  منتج مصرى  يتعامل مع هذه الس���وق الكبيرة،  والب���د أن هذا املنتج يلبى 

احتياًجا أساس���ًيا  للمواطنني،  وبعد دراسة متأنية  الحظوا أن  أهم مشكلة تواجه 

مس���تخدمى احملمول هو ش���حن جه���از املوبايل، وتكرار هذه العملية بس���بب كثرة 

اس���تخدام التطبيقات  وتش���غيل امليديا وملفات أخرى، ولهذا فقد  اتضحت الفكرة 

أنها يجب أن تكون منتًجا  عبارة عن شاحن شمسى Solar Charger، وسيكون 

عبارة عن حقيبة صغيرة جدا  س���هلة احلمل، ويتميز بس���هولة استخدامه فى شحن 

األجهزة االلكترونية بواس���طة اليو إس بى USB مثل أجهزة املوبايل وأجهزة ال� إم 

 digital وجهاز األي بود والكاميرا الرقمية MP4 وال� إم بى فور MP3 بى ثرى

cameras وغيرها من األجهزة، ثم بدأت خطوات تنفيذ مش���روع شركة إلنتاج هذا 
املنتج حتت اسم »سوليترك«، أما عن مكونات الشاحن فهو مكون من عدة أجزاء عبارة 

عن لوح الطاقة الشمس���ية قاموا باس���تيرادها من الصني لعدم وجود مصانع منتجه 

له في مصر ومت  تزويد الش���احن  ببطاريات »حجارة قلم« للش���حن أثناء الليل  ثم 

جتهي���زه بعدة مخارج تصل���ح جلميع أنواع املوبايالت، واجل���زء اآلخر وهو احلقيبة 

نفسها وخوًفا على الفكرة، فإنه مت تسجيلها كبراءة اختراع في شهر مارس 2012.  

وحس���ب ما أوضحته ندى زكي، نائب املدير التنفيذي للش���ركة واملسئولة عن املوارد 

البش���رية، أن التحاقهم مبس���ابقة »إجناز مصر«  هو الذي ساعدهم وشجعهم على 

اس���تكمال فكرتهم وحتويلها إلى مشروع ناجح  حيث كانوا من العشر فرق الفائزين 

فى املس���ابقة النهائية وهذا ما ساعدهم على عمل شركة يعملون حتت اسمها وأنهم 

بصدد التفكير فى أجهزة تلبى احتياجات فئات مختلفة من الشعب ولكن باستخدام 

الطاقة الشمسية.

الفريق الذى أسس الشركة ضم خليطاً من طالب هندسة حلوان وهندسة القاهرة وجميعهم 

تخصصات مختلفة،  وبلغ خمس���ة أعضاء حتى اآلن، واستمر برنامج إجناز فى توفير 

الدعم املادي له، كما س���اعدهم فى  التسويق للمشروع، والشركة اآلن  تقوم بالتحضير 

ملنتج آخر عبارة عن  منزل يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية في منطقة عرابي .
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2- من فكرة ولدت فى زحام الطريق إلى مشروع يشترك به 
380 ألف شخص ويحصد جائزة المليون   

»بيقولك« مصطلح دارج على ألسنة الكثير منا نتلفظ به عندما نريد إلقاء خبر ما على 

مس���امع املتلقي له، استعار هذا املصطلح شاب مصري مستغاًل حالة املرور السيئة  

في القاهرة ليطلقه مع أصدقائه على موقع إلكترونى ليس���تطيعوا من خالله  حتقيق 

انتشار واسع فى مصر واختراق  فيما بعد األسواق اخلارجية كاألردن واليونان.  

فكرة هذا املوقع بدأت في يوليو 2010 ولكنها لم تنفذ عملًيا إال في شهر أكتوبر من 

العام نفس���ه، وكان الهدف من تصميمة هو تقدمي خدمة عن طريق الهاتف احملمول 

لتبادل املعلومات عن حالة الطرق واحملاور الرئيسية، ليتمكن مستخدمو احملمول من 

تفادي حاالت الزحام فى الشوارع. 

وليد مصطفى محمود، أحد األعضاء املؤسس���ني لهذا املش���روع، يبعث برسالة إلى 

جميع الش���باب »الفش���ل.. قربنا« ألنه تعرض نفس���ه قبل هذا املشروع لفشل كبير 

عندم���ا حاول  في املاضي عم���ل موقع إلكترونى يخدم أولي���اء األمور يتم فيه جمع 

بيان���ات املدارس ووضع ش���روط القبول وميعاد التقدمي لكنها لألس���ف لم تنجح، ثم 

قاده هذا الفشل الحقا إلى النجاح الذي حتقق فى مشروع »بيقولك«؛ ألنهم اكتسبوا 

من جتربتهم السابقة خبرة كبيرة في معرفة خطوات ريادة األعمال مثل كيفية إنشاء 

موقع، وتأسيس شركة، والتسويق للمشروع وغيرها . 

قريق املش���روع مكون من 6 أقارب إال فقط من وليد فهو صديق العائلة  وقد قسموا 

أنفس���هم إلى مجموعتني األولى وتعم���ل على جمع البيانات عن الش���وارع والطرق 

الرئيس���ية واألخ���رى تعم���ل في تصمي���م وتنفيذ الفك���رة إلى أن انطلق���وا بها يوم 

2010/10/10، وكانت بداية االنتش���ار عندما أرسلوا لكل أصدقائهم رابط املوقع 

االلكتروني، وهم بدورهم أرس���لوه ألصدقائهم حت���ى أنه في أول يوم ومن خالل 17 

ف���ردا فوجئوا بأن 7000 زائر قاموا بعمل »داونلود« للتطبيق، ويذكروا أنهم قد تلقوا 

في اليوم التالي رس���الة مفادها التهنئة وطلب التعاون من ش���ركتي فودافون وكوكا 

كوال، ولكن سرعان ما توقف املشروع بسبب انقطاع اإلنترنت طيلة أيام ثورة يناير، 

وكان هذا حتدًيا كبيرًا أمامهم، وما أن مت تشغيل اخلدمة حيث قرروا حتويل النشاط  

من حالة املرور إلى حالة الش���ارع األمنية من حيث جتمع الثوار وهل حالة الشوارع 

واحملاور الرئيسية هادئة أم مشتعلة؟ واشتهرت هذه اخلدمة بشكل كبير بني أوساط 
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الشباب إلى أن عاد فريق العمل مرة أخرى الحقا إلى التطبيق الرئيسى، و قد بدأوا 

ه���ذا املوقع االلكترونى  بعدد 14 طريقا حتى وصلوا اآلن إلى 98 طريقا ولم يكتفوا 

بالقاهرة فقط بل وصلوا إلى اإلسكندرية والساحل الشمالي وقريًبا محافظات أخرى 

وقد وصل عدد املستخدمني اآلن 380000 عن طريق املوبايل، وجناح اخلدمة يعتمد 

على كل املشتركني ومقدار مشاركتهم باملعلومات عن ظروف الطرق التي يواجهوها، 

وتشكل قدرة املوقع على إظهار املزيد من املناطق، ويصبح أكثر دقة في حتديد درجة 

الزحام من خالل جدول به أس���ماء الش���وارع حس���ب التوزيع اجلغرافي، وأمام كل 

شارع دائرة يتغير لونها بني 5 درجات متدرجة من اللون األخضر وحتى األحمر وفقا 

لدرجة الزحام، على س���بيل املثال: األخض���ر الغامق يعني أن الطريق »آخر حالوة«، 

واألخض���ر الفاحت »الطريق لذيذ«، واألصفر »ال زحمة وال فاضي« البرتقالي »زحمة«، 

واألحمر »مفيش أمل« .

فريق املوقع مؤخًرا ش���ارك في التصفية النهائية ملسابقة »ابدأ« التي أطلقتها شركة 

»جوج���ل« والتي تقدم له���ا 400 فريق إلى أن مت تصفيتهم ليص���ل عددهم إلى 20 

مش���روًعا ووصل���وا إلى النهائيات وحصل���وا فيها على املرك���ز األول وكانت جائزته 

»200 أل���ف« دوالر، هذا على املس���توى احمللي، أما على املس���توى الدولي، فقد مت 

اختيار املشروع  من أحسن 60 مشروًعا على مستوى العالم، كما مت اختياره ضمن 

املشروعات احملتضنة في مركز اإلبداع بالقرية الذكية، وأصبحوا اآلن يستفيدون منه 

جتارًيا عن طريق اإلعالنات إلى أن كبر الفريق ليصبح 15 عضوًا ومن فكرة مجانية 

لم يعقها التمويل ولدت من رأس أحدهم وأوجدت فرص عمل لهم، وهو مشروع قابل 

للنمو واالنتشار بعد إدخال مدن اجلمهورية املختلفة. 

3- رحلة البحث عن طبيب تلهم الصديقين فكرة مشروع ناجح 
لدليل طبى إلكترونى 

»اكش���ف« كلمة سهلة وبسيطة نقولها ألي ش���خص تنتابه أعراض مرض ما، ولكن 

مع سهولتها وبساطتها فإنها تخفي وراءها الكثير من اإلرهاق في كيفية البحث عن 

طبيب مناس���ب حلالة املريض من حيث التخصص، املكان، والزمان الذي يتواجد فيه 

الطبيب، وأيًضا سعر الكشف.

  ألهمت هذه الكلمة الش���اب »مصطفى جني���ب«، والذي عانى مثلما يعاني غيره في 
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البحث عن طبيب لوالده املريض عندما اس���تغرقت رحلة بحثه أكثر من س���اعة حتى 

اس���تطاع أن يصل للطبيب املناس���ب حلالة والده، عندئذ عقد العزم واستشار أقرب 

األصدقاء إليه وهو »محمد هنداوي« زميله في نفس التخصص بكلية علوم احلاس���ب 

جامعة القاهرة في  فكرة إنش���اء شركة ناشئة بعد تخرجهما يكون هدفها عمل دليل 

طبي إليكتروني يضم األطباء الراغبني في االش���تراك بتخصصاتهم املختلفة شاماًل 

مواعيد تواجدهم وأماكنهم وأسعار الكشف وكذا إمكانية احلجز املسبق حتى يسهل 

على املريض أو ذويه الوصول إلى مرادهم بس���رعة ودون عناء وبالفعل عندما تخرًجا 

عام 2011 بدًءا التنفيذ في فكرتهم وتطبيقها عملًيا على أرض الواقع .

ويقوم املوقع على مبدأ مشاركة املعرفة فبداًل من االكتفاء بدائرة معارفك للسؤال عن 

طبيب كفء، يضم املوقع مجااًل للبحث عن األطباء باالسم أو املكان أو مواعيد العمل، 

ويستطيع كذلك املس���تخدم معرفة األطباء املوصى بهم من األصدقاء على الشبكات 

االجتماعية مثل فيس���بوك، كما يستطيع املس���تخدم أيضا تقييم اخلدمة الطبية التى 

يقدمه���ا الطبيب، وقراءة تعليقات املس���تخدمني وآراء األصدقاء فى اخلدمات الطبية 

املختلفة، كما يستطيع األطباء أيضا تسجيل تخصصاتهم وإضافة تفاصيل عياداتهم 

على املوقع حتى يبدءوا في احلصول على التوصيات من مستخدمى املوقع.

كان���ت هن���اك صعوبات قد واجهتهما في بداية الطري���ق متثلت في التأكد من صحة 

املعلومات التي يدلي لهما بها الطبيب مثل إذا كان )استشاري، أو أستاذ، أو حاصل 

على درجات علمية مثل املاجس���تير أو الدكتوراة، أو زمالة جامعة أجنبية(، وهذا ما 

كان يستلزم منهما الرجوع إلى وزارة الصحة للتأكد .

وأيضًا من ضمن الصعوبات متثلت في التعامل مع مسئول العيادة أو التمرجي ألنه 

قلما كانوا يجدوا بينهم من يجيد التعامل مع الكمبيوتر من األس���اس حتى ميدوهما 

باملعلوم���ات اجلديدة، وكذلك الصعوبة في االس���تقرار على اختيار األدوات والبرامج 

 Java( املراد استخدامها للنهوض باملوقع ولكنهما استقرا على استخدام أدوات مثل

Web, MySQL, Python( واستخدام تقنيات احلوسبة السحابية .
وقد مت إطالق هذا املوقع في ش���هر أغسطس 2012 ويبلغ عدد زياراته  من 70 إلي 

100 زيارة يوميًا، و يتم جتديد البيانات فيه بصورة مستمرة .

األس���باب التى دفعتهما إلى العمل اخلاص هو إطالعهما على جتارب الش���باب في 

أمريكا وذلك من خالل املش���اركة في مسابقة »مايكروسوفت« بوالية نيويورك بأمريكا 
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عندم���ا كان���ا طالبني في الفرق���ة الرابعة ، وبالرغم من أنه  كان���ت هناك صعوبة في 

احلص���ول على مرك���ز  متقدم حيث كانت تضم 67 فريقًا وع���دم توافر اآلليات التي 

تساعدهما على الفوز اال إزدادا أنها إصرارا من واقع التجربة على جناح مشروعهم، 

وصلوا إلي نفس النتيجة الس���ابقة »الفش���ل.. يقربنًا«  وينسبون الفضل الى دعمهم 

فى هذا املش���روع إلي مس���اندة مركز اإلبداع التكنولوجي بالقرية الذكية لهم  وبعد 

ان تقدما بطلب احتضان إلى املركز في ش���هر مارس 2012 ومتت املوافقة عليه في 

ش���هر يوليو، وقد وفر لهم املركز الدعم املالي  واملكان املالئم من غرفة تضم 6مكاتب 

وأجهزة احلاسبات والكول سنتر، مما جعل الصديقني يتوسعا فى فريق العمل ليشمل 

زمالء جدد .

4- أســـتاذ اإللكترونيات وتلميذه النجيب يؤسســـان شـــركة 
»Silgenix«

طيلة فترة حياته كان يعمل أس���تاذا باجلامعة فقط، ولم يكن فى نيته العمل اخلاص 

بتاًتا، لكن فكرة املش���روع جاءته عندما وجد أن معظم الش���باب حديثي التخرج من 

قسم الهندس���ة اإللكترونية يجدون صعوبة في العمل بتخصصهم نظرًا لعدم  توافر 

هذا املجال في مصر بكثرة .

وأثن���اء س���فره باخلارج وجد تعاون بني األس���اتذة وتالميذهم في عمل مش���روعات 

صغي���رة  وأنهم قادرون على هذا، لكن في البداية يحتاجون  حلوافزمادية ونفس���ية. 

وكان لديه  طالب متفوق  يقوم بتحضير رسالة املاجستير وعمل باخلارج في الواليات 

املتحدة األمريكية ملدة سنة في شركة إنتل في تخصص الدوائر املنظمة للجهد، وهذه 

الدوائرع���ادة تكون منفصلة عن  الدوائر املتكامل���ة التى تغذيها، وكانت الفكرة هى: 

ملاذا ال يتم دمج دوائر تنظيم اجلهد داخل الدوائر املتكاملة نفسها؟ فهذا التكنيك لو 

قدر له النجاح سيكون له تأثيراته االيجابية على صناعة  الهواتف احملمولة، وأجهزة 

الالب توب، والعديد من األجهزة والنظم اإللكترونية، وس���يعمل على حتس���ني أدائها 

بشكل كبير . 

األس���تاذ هو الدكتور وفيق جندي، أستاذ مس���اعد هندسة إلكترونية بجامعة النيل، 

وال���ذى قرر هو وتلميذه النجيب لؤي س���الم تبنى هذه الفكرة  كأس���اس لش���ركتهم 

املش���تركة في أوائل عام 2011 ، والتى س���تنجح بال ش���ك فى إطالة فترة استخدام 



49

البطارية وجتعلها أفضل وأرخص، لكن  تبا للمشكالت  التى عادة تظهر فى  البداية،  

فاالستاذ وتلميذه  دراساتهما وخبرتهما منصبة فقط حول الهندسة والبحوث العلمية 

بعيدا عن ريادة األعمال.. فقررا أن يطورا من أنفس���هم في مجال ريادة األعمال من 

خالل الكورس���ات في كيفية إنشاء شركة، وكورسات تسويق وإدارة أعمال ومهارات 

االتصال، وكان الهدف اخلروج بخطة عمل متكاملة.

وبالفعل مت ذلك وقبل البدء في املش���روع مت الترويج للفكرة وأخذ التعليقات عنها من 

خ���الل آراء الناس واملتخصصني في هذا املجال، وفوجئ���وا برد فعلهم عنها، والقت 

ترحيًبا كبيرًا من جانبهم، وجنحت الفكرة في جذب الطلب عليها من الشركات.

وبعد وضع خطة العمل مت بناء الش���ركة في آخر عام 2011، بعدها تقدموا ملسابقة 

جامع���ة »MIT« وهي أكبر جامعة تكنولوجي ف���ي العالم بالواليات املتحدة  وكانت 

عن تخطيط األعم���ال »Business map communication«، وكان املتقدم 

للمس���ابقة أربعة آالف وخمس���مائة خطة عمل من أنحاء العالم مت تصفيتهم إلى 50 

فكرة، وبفضل الله وحده  كان املشروع اخلاص بهم من بينهم .

وس���اق لهم القدر فرصة نادرة فقد حصلوا عل���ى تدريب على مدار يومني على خطة 

األعمال، والتسويق، والتصميم وكيفية إدارة مشروع، والتمويل، وكل ما يخص كيفية 

بناء شركة، وكان شرط املسابقة بعد التدريب تقدمي خطة عمل مكونة من 20 صفحة، 

ومت تقيمها  من جلنة حتكيم عالية املس���توى في هذا املجال، وبالفعل اختاروا أفضل 

14 خطة عمل وكانت شركة Silgenix من بينهم، وكان الشرط الثاني عرض الفكرة 

وش���رح جميع تفاصيلها في أق���ل من 7 دقائق، وكان ه���ذا مبثابة حتدى قوي لهم 

إلقناع اآلخرين باملش���روع  وبالفعل أجن���زوا ذلك بنجاح، ولم يتوقفوا عند هذا احلد 

بل س���لكوا طرًقا أخرى إلى أن تواصلوا مع أكبر الشركات العاملية مثل »تكساس«، 

و»استرومنس«.

 أيض���ا كان ملركز اإلبداع التكنولوجي بالقري���ة الذكية  دور فى دعمهم فقد وفر لهم 

امل���كان وأجهزة الكمبيوتر الالزمة ووفر لهم االس���تفادة من مرك���ز تصميم الدوائر 

اإللكتروني���ة مبركز اإلبداع، واألكثر من ذلك فرصة التواصل مع احلضانات األخرى 

املوجودة خارج مصر، واآلن هم بانتظار صناعة أول منوذج أولى قائم علي فكرتهم، 

وهو النموذج الذي ينتظره الكثير من الشركات العاملية .  
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5 - استغرق 8 شهور لتنفيذه.. مشروع  يريح الموظفين في 
شراء احتياجاتهم المنزلية

جاءتهم الفكرة عندما كانوا يعمل في إحدى الشركات بالقرية الذكية، وكانت تواجههم 

كعاملني بالقرية مش���اكل في ش���راء احتياجاتهم  من املطاع���م أو البقالة خصوًصا 

املتزوج���ني والنس���اء العامالت، ففكروا في نقل احملالت لتك���ون داخل القرية الذكية 

بداًل من أن يش���تروا احتياجات بيوتهم اليومية وه���م عائدون في الطريق، خصوًصا 

مع الزحمة واملس���افة الطويلة، ولكن بطريقة جديدة أقل في التكلفة وأسهل، وأطلقوا 

على املش���روع اسم »اشترى«، فِأنشأوا سوبر ماركت مشابها متاًما للسوبر ماركت 

الطبيع���ي  لكن منتجاته تعرض عل���ى هيئة صور، وكل منتج له كود خاص به، ويقوم 

املوظفون بالقرية بقراءة الكود من خالل تليفونهم  احملمول وتنفيذ طلب الشراء، لتقوم 

الشركة بتوصيل الطلب إلى املكان الذي يحدده املشتري.

وقد اس���تغرق تنفيذ املش���روع، فى تقدير محمد شعبان املدير التنفيذى له، 4 أشهر 

للتخطيط و4 أش���هر أخرى للخروج بأول إصدار م���ن تطبيق املوبايل اخلاص بهم  

والذى مت تنفيذه على منصات مختلفة للتش���غيل مثل )اندرويد وويندوز( وعبر أجهزة 

مختلفىة هى )ايفون وبالكبيري ونوكيا(.

كما س���اندت فريق العمل بالش���ركة الوليدة ماليا شركة )س���واري( وكانت أول من 

اس���تثمر في املشروع ثم شركة فودافون، وأيضًا حصلوا على دعم من شركة نوكيا. 

وكانت تكمن املش���كالت التي اعترضتهم  في تقبل السوق للفكرة خصوصًا من جهة 

الش���ركات ولكنهم تغلبوا عليها مبحاولة التعاقد مع موردين لهم عالقة بالتكنولوجيا.. 

كما أنهم  ش���اركوا في مس���ابقة startup weekend Alexandria في عام 

2011 وكسبوا جائزة مادية ساعدتهم  في  بداية مشوار إنشاء الشركة.

 ومش���روع  »اش���تري«  فى نظرهم  يقدم مفهوًما جديًدا للتسوق من خالل املوبايل،  

حيث ميكن لألفراد التفاعل مع كتالوجات حائطية أو ورقية أو التس���وق مباشرة من 

خالل التطبيق، وفي كل األحوال املنتج يظهر بجانبه »كيو آر كود« أو رمز مربع يحمل 

جميع بيانات املنتج وباس���تخدام  كاميرا املوبايل  أو عن طريق االتصال الالس���كى  

ميكن التعرف على هذه البيانات وشراء املنتج مباشرة؛ ليصل على عنوان الشخص، 

وقد بدأ املشروع بلتبية طلبات األكل السريع والبقالة والزهور والفاكهة.

كل م���ا ه���و مطلوب من الزبون  حتميل تطبيق »اش���تري« مجاًنا من على املوقع، أو 
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من أس���واق تطبيقات املوبايل، وعند وجود كتالوج حائطي أو ورقي ميكن استخدام 

الكامي���را ملس���ح رمز الكي���و آر املربع، أو االقت���راب باملوبايل لالتصال الالس���لكي 

باس���تخدام تكنولوجيا NFC ، ثم إرسال طلب شراء ليصلك املنتج في الوقت وعلى 

العنوان الذي حتدده على التطبيق، وجميع الكتالوجات حائطية س���وف تبدأ بالفتات 

ف���ي األماكن التالية: »فودافون« بالقرية الذكية«، وش���ركة »آي تي ووركس« باملنطقة 

احلرة و اجلامعة األمريكية بالتجمع اخلامس ومكتب نوكيا.

6- رغم حداثة سنه.. اخترق هيثم األسواق الخارجية
كان اهتمامه بالعلم وأفالم الرسوم املتحركة واضًحا طوال طفولته، حيث كان يقضي 

معظم وقته في ورشة منزله يقوم بتفكيك األلعاب ودراسة أجزائها، وبينما كان يعمل 

عل���ى أحد مش���اريعه لتطوير ف���أرة كمبيوتر تعمل باللمس على ش���كل خامت قرر أن 

ينطلق باختراعه هذا إلى املستوى التالي، وتطوير ملصقات استشعار تعمل باللمس،  

واستهوته فكرة العمل اخلاص وريادة األعمال ورغم حداثة سنه استطاع أن  ينشئ 

ش���ركة Vivi Fi وهى إحدى الشركات الناش���ئة التي  يتم احتضانها داخل مركز 
اإلب���داع التكنولوجي والتي تعمل في ال� Touch Sticker،  واس���تطاع املهندس 

»هيثم محمد دسوقي« خريج كلية الهندسة جامعة األزهر قسم اتصاالت والكترونيات 

بهذا املنتج الس���احر أن يجذب إليه كبار املستثمرين في مصر وفي دول عربية منها 

قطر والسعودية وافتتح لنفسه فيهما فروًعا لشركته، كما استطاع في وقت وجيز أن 

يغزو الس���وق الصيني. بل وافتتح لنفس���ه أيًضا فرًعا فيها، وهو اآلن بصدد افتتاح 

مقرًا لشركته في دبي . 

 وقد اش���ترك  فى عدد من املس���ابقات الدولية واحمللية وفاز فيها، منها:املركز األول 

فى برنامج ) جنوم العلوم( املوس���م الثالث 2011، واملركز األول وميدالية ذهبية في 

املهرج���ان العربي للش���باب 2008، واملركز األول في مع���رض االختراعات بالكويت 

2007، درع وميدالية ذهبية وش���هادة تقدير من املعرض العلمي لإلبداع واالختراع  

)الس���ودان 2007(   وشهادة االمتياز والوسام الذهبي من املعهد الياباني لالبتكار 

واالختراع 2004 .

ويعتمد Touch Sticker على أس���لوب جديد في الطاقة الكهروس���تاتيكية التي 
ميكن تطبيقها على األس���طح العازلة، مثل اخلش���ب والبالس���تيك والرخام والزجاج 
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والقماش، وكان الهدف من هذا االختراع هو حتويل األسطح العازلة بسماكة محددة 

)اخلش���ب، والزجاج، وغيرها( إلى أجهزة استشعار للمس أو شاشات مع ملصقات 

ش���فافة يتم تثبيتها على اجلانب اآلخر من واجهة التشغيل  يتمثل إنتاج الشركة في 

.Touch Stickers تصميم وإنتاج تطبيقات مختلفة للملصقات

 مفاتيح كهرباء تعمل باللمس .

 مفاتيح مياه تعمل باللمس .

 مشغل mp3  داخل احلائط يعمل باللمس .

 وضع مشغل mp3  على املالبس .

وتقوم شركة ViVi Fi ببيع منتجها بالتعاون مع شركائها، كشركة تصميم الديكور 

ومصنعي ال� Corian، ومصنعي األجهزة امليكانيكية، ومصنعي املالبس، كما تقوم  

اآلن بتسويق منتجها من خالل املعارض احمللية والدولية واإلنترنت واالتصال املباشر، 

وتهدف الش���ركة من خالل منتجها أن تقدم إلى الس���وق منتًجا صحًيا وآمًنا وميكن 

تغيير ش���كله وطريقة تطبيقه حس���ب طلب املس���تهلك، وله الكثير من التطبيقات في 

مختلف املجاالت، حيث يتعامل مع س���وق كبيرة من املستشفيات واملدارس والفنادق 

واملنازل وحتى ش���ركات صناعة الس���يارات واملالبس. كما يتميز منتجها أن تكاليفه 

منخفضة مقارنة  بالسوق، مما يسمح للشركة إمكانية التوسع بشكل كبير في السوق 

العربية واألجنبية .

أه���م التحديات التي واجهت  »هيثم« في بداية مش���روعه،  كان���ت تتمثل في تكوين 

الفريق املس���اعد له حيث ال بد وأن يتوفر فيهم عنصر اخلبرة واملهارة لس���رعة إنشاء 

الش���ركة، فاالختراع إذا لم ينفذ فور اإلعالن عنه يتعرض للفش���ل، ألن غيره سينفذ 

نفس الفكرة وعلى وجه السرعة، مما يعرض املشروع للفشل واخلسارة ما.

أم���ا التحدي اآلخ���ر فيتمثل في الدعم امل���ادي والذي ال بد أن يكون كبيًرا لش���راء 

أحدث املاكينات التي تقوم بصناعة هذا االستيكر، وتغلب عليه بأن قام بتنفيذ بعض 

األفكار وتقدميها إلى السوق الصيني حتى يستفيد بعائده ملشروعه األصلي، كما قام 

باالتصال املباشر بكبار املستثمرين في السعودية ومنهم من تعاقد معه بالفعل وكذلك 

في الس���وق القطرية، وهو ما أدر دخاًل كبيرًا للش���ركة استطاع من ورائه أن ينهض 

بالشركة حتى دارت العجلة وعرف السوق العربية والصينية شركته . 
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7- روح ريادة األعمال بداخلهم دفعتهم لالســـتقالة وإنشـــاء 
مشروع للتعليم اإللكترونى للتالميذ

»نفه���م« موق���ع إلكتروني تعليمي مجاني يس���تهدف جميع الطلب���ة املصريني بكافة 

مراحله���م التعليمي���ة، ويوفر لهم املناهج املصرية املعتمدة م���ن الوزارة ولكن بطريقة 

تعتمد على الفهم والتطبيق والتجارب العملية. ويس���اهم موقع »نفهم« في ردم فجوة 

ضعف املتابعة واالهتمام بالطالب عن طريق بيئة إلكترونية تفاعلية.

مصطفى فرحات أحد الشركاء املنفذين للموقع ومسئول عن التسويق وإدارة العمليات 

يتض���ح من كالم���ه أن الهدف من فكرة املوقع أنها نابعة م���ن إميانه هو وفريقه بأن 

التعليم في مصر يعيش أزمة حقيقية، وهو ما دعاهم للتفكير في إنشاء موقع »نفهم«، 

حي���ث إن الفصل الواحد أصبح يتع���دى 60 و70 طالًبا مع أنه في األصل  مصمم 

ليس���توعب 40 فقط، واملنظومة التعليمية التي تس���توعب هذا الكم من الطالب اجلدد 

سنويًا )1.1مليون( غير قادرة على أن توفر لهم الرعاية واالهتمام بالتعليم املناسب،   

فهذه املنظومة فقط ما توفره للطالب املصري 100 دوالر سنويًا بينما نفس املنظومة 

ف���ي املقابل توفر 10000 دوالر أمريكي للطال���ب األمريكي، باإلضافة إلى تضاعف 

عدد الطالب سنويًا مبصر خالل 5 سنوات )2.2مليون( وهو ما يدق ناقوس اخلطر 

لتعليم يعاني أصاًل، باإلضافة إلى الدروس اخلصوصية التي متثل 17% من ميزانية 

األسرة املصرية.

املش���روع يعتمد على مشاركة املدرسني واملهتمني بشرح مواد علمية معينة من منهج 

ال���وزارة عن طريق األفالم أو طرق إبداعية أخرى. ويس���عى خللق ثقافة جديدة عند 

الطالب وه���ي حب العلم وفهمه، ويخدم املوقع أيضًا أولياء األمور اذ ميكنهم متابعة 

أبناءه���م من خالل تقارير دورية يرس���لها املوقع، ويوفر املوق���ع بيئة اجتماعية )مثل 

Facebook( جلذب الطلبة ورفع نسبة مشاركتهم وارتباطهم به.
وقد راعي املوقع حقيقتني عند إنشائه وهما االولى : أهمية دور اإلنترنت املتزايد في 

مص���ر بعد ثورة 25 يناير، ولعل هذا العامل ما يعتمد عليه الفريق لتحقيق انتش���ار 

أوسع للموقع وقابلية لنجاحه، والثانية:  هي أن اإلنترنت تعتبر أداة تعليمية أساسية 

ف���ي جميع النظم التعليمية الناجحة، وهو ما ال يتوفر حتى اآلن في النظام التعليمي 

املصري، ولكن موقع »نفهم«  يوفر ذلك بل ويزيد عليه في معاجلة باقي القصور مؤقتًا 

حلني نهضة التعليم املصري، ويأمل فريق »نفهم« في التواصل مع مؤسسات حكومية 
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من شأنها تسهيل وتذليل العقبات  الكبيرة أمام هذا املشروع .

 وحتى يتفرغ اجلميع ملواجهة التحديات  فقد استقال  الفريق من عمله وتفرغ متامًا 

ألن روح ريادة األعمال كانت الغالبة بداخلهم وهي قاسم مشترك بينهم. فقد راودتهم 

باس���تمرار فكرة  تأسيس شركة  تتبنى حلول لتنشئة وتربية األطفال املصريني على 

نهج مناسب.

8- كونك طالبا فى الجامعة ال يمنعك هذا من أن تصبح مديًرا 
تنفيذيا لشركة »ريسيكلوبيكيا«

رغم أنه لم يزل طالًبا بكلية هندسة طنطا قسم اتصاالت وإلكترونيات إال أنه  فكر جدًيا 

فى إنش���اء وتأسيس شركة لتدوير املخلفات اإللكترونية بعد متابعته لهذا النشاط على 

ش���بكة اإلنترنت ومشاهدته ملقاطع الفيديو املختلفة  التي تعرض كيفية تدوير األجهزة 

اإللكترونية واستخراج معادن غالية منها مثل الذهب والفضة والنحاس، واستغالل هذه 

املواد في تصنيع أشياء أخرى. هذا الطالب هو مصطفى حمدان، املدير التنفيذي وأحد 

املؤسسني لشركة »ريسيكلوبيكيا« في فبراير 2011 ، والتى يعمل بها حاليا 20 طالًبا 

من كليتي الهندسة والتجارة بجامعة طنطا من مختلف التخصصات واخلبرات. 

وتقوم فكرة الش���ركة على إع���ادة تدوير املخلفات اإللكترونية التالف���ة )مثل التلفزيون 

واألق���راص الصلبة واللوحات االلكترونية واملوباي���الت وغيرها .. إلخ(،  والتي يحتوي 

بعضها على أجزاء سليمة، فتقوم الشركة بإعادة استخدام األجزاء السليمة من جديد، 

وإعادة تدوير األجزاء التالفة متاما بطريقة صديقة للبيئة، وذات منفعة اقتصادية، ويتم 

ش���راء املخلّفات أو جمعها مجاًنا، وذلك بناء على طبيعة الترتيب الذي مت التوّصل إليه 

م���ع  االطراف املختلفة، وتباع األجهزة التي ميكن إع���ادة صيانتها لتجار جتزئة في 

الس���وق احمللية والذين بدورهم يبيعونها إلى زبائن محليني، بينما يتم جتميع املخلفات 

الباقية وبيعها ملعمل إعادة تدوير في اخلارج، وكانت أولى باقورة من عمل الشركة تتمثل 

في الشحنة األولى، والتي احتوت على  2.5 طن من املخلفات اإللكترونية، مت شحنها  

ملعمل إعادة تدوير في الصني. 

تتولى الشركة بتجميع هذه املخلفات من مصادر مختلفة منها الشركات واملنظمات التي 

تتخلص من تلك األجهزة اإللكترونية بشكل دوري، وكذلك من محالت الصيانة املختلفة،  

ولك���ن االهتمام األكبر ينصب على املس���تخدمني األفراد الذين يعانون من تكدس تلك 
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املخلفات في املنازل دون فائدة، فيتم أخذ  هذه املخلفات منهم ومنحهم هدايا في املقابل 

عن طريق حملة تدور في مختلف احملافظات توعى الناس بخطر التخلص من املخلفات 

بطريقة غير سليمة وتبني لهم فائدة التدوير، حيث يستخرج من تلك املخلفات مواد قيمة 

مثل الذهب والفضة والنحاس، وبالتالي تعود الفائدة على اجلميع من أفراد وشركات .

الفريق الذى يعمل بالش���ركة يؤكد أنهم مروا مبراحل صعبة ولكنهم تخطوها باإلرادة، 

وأولى هذه الصعاب متثلت في تس���جيل الشركة واس���تخراج أوراق رسمية لها حتى 

يتسنى لهم العمل في التصدير واالستيراد، وبسبب السن اضطر مصطفى حمدان إلى 

اللجوء إلى صديق مت تسجيل الشركة باسمه، هذا غير صعاب أخرى كثيرة مت التغلب 

على معظمها، حيث بدأوا أيضا بدون رأس مال تقريًبا، وواجهتهم  مشاكل إدارية في 

فترة ما بعد الثورة باألخص ألنهم يعملون على تصدير تلك املخلفات، كما أن املنافسة 

الوحيدة للش���ركة تتمثل في السوق غير الرسمي، فجامعو القمامة في مصر يجمعون 

مختل���ف أن���واع املخلّفات من املكّبات ويقومون بعملية إع���ادة تدوير غير صحية وغير 

صديقة للبيئة من خالل بيع مخلفات إلكترونية في السوق السوداء .

وهم يش���عرون باالمتنان الى الدور الذي قام به مركز »إجناز«  جتاههم  الذى س���عى 

الى  توفير فرص استثمار بعض الشركات معهم ومنها على سبيل املثال  شركة »إنتل«، 

والتي اس���تثمرت فى شركة »ريسيكلوبيكيا« مببلغ 820 ألف جنيه، مما ساعدهم على 

إنشاء مقر للشركة، وتوفير مخزن كبير يتم فيه استالم األجهزة وتصنيفها مع مراعاة 

عامل األمان .

9- الزوجـــان شـــادى وإيمـــان يتشـــاركان فى مشـــروع العمر 
»تاجيبيديا« ويطمحان في الوصول به للعالمية

عمل بعد تخرجه من اجلامعة عام 2005 بشركة »فاليو« الفرنسية لصناعة برمجيات 

الس���يارات، إلى أن جاءته فكرة إنش���اء ش���ركة »تاجيبيديا«  و طلب من زوجته أن 

تعاونه فيها، وكان هو مسئول عن اجلانب التقنى وزوجته إميان مسئولة عن الناحية 

اإلداري���ة، والفكرة قائمة على كيفي���ة جعل الهواتف احملمولة تتفاعل مع األحداث من 

حوله���ا اعتماًدا عل���ى تكنولوجيا RFID، وهي تكنولوجيا تس���مح ألجهزة الهواتف 

التفاع���ل مع األجهزة األخرى من خ���الل موجات الراديو، وفى ع���ام 2007 وجدوا 

ه���ذا التوقيت غير مُجدي لبناء الفكرة، خاصة أنه كان ال يوجد س���وي هاتف واحد 
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فقط ميك���ن من خالله تطبيق الفكرة عليه، لكنهم اس���تعاضوا عن هذه التكنولوجيا،  

بتكنولوجي���ا أخري حينما وجدوا أن كامي���رات الهواتف احملمولة متكنهم من حتقيق 

اله���دف للتعرف على املنتج���ات، فقاموا بتغيير فكرة املوضوع إلى كيفية اس���تغالل 

كامي���رات الهوات���ف احملمولة في التعرف على املنتجات  اعتم���اًدا على تقنية كيو آر 

كود، و ب� »كيو أر كود« ظهرت عام 1994م واخترعتها ش���ركة دينس���و في اليابان، 

وهى ش���فرات الكمبيوتر ثنائية األبعاد وهي تعني رمز االستجابة السريعة، ويصعب 

فك تشفير كيو آر كود بالعني املجردة، ولكن ميكنك قراءته بواسطة الكاميرا املدمجة 

ف���ي الهاتف احملم���ول،  ويعتبر ال� » كيو آر كود«، هو تطوي���ر للباركود، ومبجرد ان 

يص���وب إليه كاميرا الهاتف احملم���ول واملدعم ببرنامج )قراءة األكواد(،  فيظهر على 

الهاتف سلس���لة من املعلومات واخلدمات املتعلقة بهذا املنتج ، مبعني اذا كنت داخل 

متجر س���تصل إليك معلومة تتضمن البيانات الكاملة عن الس���لعة أو املنتج وخريطة 

للم���كان، حتدد ل���ك مكان وقوفك ومكان احلصول على الكثير من الس���لع واخلدمات 

األخرى التى ترغب بها باملتجر . وعلى هذا املنوال ميكن تكرار سيناريو التفاعل بني 

احملمول واألش���ياء احمليطة في أماكن ومواقع أخرى مثل املتاحف لشرح محتويات 

املتحف، وقراءة الباركود على اسم التمثال  يعطى بيانات  غزيرة اخرى عنه، ويقترح 

على السائح مجموعة من األماكن التى  ميكن زيارتها، واحلصول على شرح مفصل 

عن هذه اآلثار  باستخدام الصور و مقاطع الفيديو، وهذا التطبيق مت اجنازه بالفعل 

فى األقصر  وافتتح وزير السياحة هذا املشروع  في مارس 2011.

وشادي حسن س���يد هو خريج كلية هندس���ة االتصاالت وااللكترونيات جامعة عني 

ش���مس، دفعة 2005، ويتولى حاليا املدير التنفيذي لشركة تاجيبيديا  والذى جاءته 

فرص���ة االنضمام ملركز اإلب���داع التكنولوجي عام 2009 عن طريق مس���ابقة ريادة 

األعمال فقام هو وزوجته بتقدمي دراس���ة جدوي حصلوا فيها على املركز األول، وقام 

باالتصال مبعهد تكنولوجيا املعلومات ليرس���ل لهم عدًدا من  الراغبني فى االنضمام 

إلى الشركة بشرط أن يتوافر بهم املواصفات املطلوبة، وقام بعمل لقاءات مع خريجني 

املعهد وكانت اللقاءات صعبه حلد ما وكانت املواهب والكوادر ليست بكثيرة، وواجهته 

صعوبة في وجود فريق لديه اخلبرة بكيفية استخدام البرامج احلديثة  إال انه جنح فى 

النهاية بضم  ستة افراد إلى الشركة وأصبح الفريق كله ثمانية أفراد .

الصعوبات التى واجهته فى البداية ان مجال دراستهم كان بعيدا عن ريادة األعمال 
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فق���ام هو وزوجته بتطوير أنفس���هم باحلص���ول على كورس���ات ودورات تدريبية عن 

كيفية تطوي���ر البرامج على الهواتف » mobile development«، ثم درس���وا 

بالتفصيل عن نظم تش���غيل »اندرويد« و»ويندوز فون« و»س���يمبيان« ، وكيفية إنشاء 

مواقع  الكترونية، وخدمات الويب، ونظم احلوس���بة الس���حابية، واستخدموا أدوات 

مايكروسوفت لدعم الشركات الناشئة على رأسهم برنامج pizspark املجانى.

وقد اضطر الفريق إلى عمل بحث س���وقي لدخول السوق وبيع املنتج النهائي، ويرى 

ش���ادى أن مرحلة دخول السوق واالنتش���ار  فيه كانت من اصعب اخلطوات،  وأنه 

تعلم من هذه اخلطوة عدم طرح املنتج  وبكامل خصائصه في الس���وق  دفعة واحدة 

ب���ل يجب أن يأخ���ذ الناس خطوه بخطوه جتاه هذا املنتج حلني تفاعل الس���وق معه 

، وعليه أن يقيس مدي استجابة السوق له  كما أنه يجب فى كل األحوال طرح املنتج 

اجلديد بشكله  األولي وليس بشكله النهائى املعقد . 

ومن الصعوبات البالغة التى وجدها الفريق  عدم إدراك احلكومة بتطور املشروع،  ولذلك 

فهم اخذوا توجها جديدا وهو االتصال بشركه مايكروسوفت  ومت استخدام العالقات 

الش���خصية معها ومت اقناعهم بأهمية املش���روع حتي تقوم بتسويق عملي له . وكما 

ذكرنا مت تنفيذ املشروع فى األقصر بالتعاون مع وزارة السياحة بوضع باركود علي 

األثر الس���ياحى هناك مثل التماثيل  وكان البد م���ن وضع قائمة بالهواتف احملمولة 

التى لها مواصفات محددة حتي ميكن اس���تخدام التطبيق من خاللها منها ) نوكيا 

 )hi space( ويتواجد التطبيق في ايكونة ) ب���الك بيري - معظم الهواتف الذكيه -

وميكن أيضا حتميل التطبيق مجانًيا. 

10- قصة نجاح »شهبندر التجار«.. محمود العربي
بدأ برأس���مال نصف جنيه حتى أصبح من الكبار دون أن ينظر إلى أموال البنوك.. 

لم يعثر علي خامت س���ليمان.. ولم يكتش���ف مغارة علي بابا.. بل يرى أنه توصل إلي 

كلمة الس���ر التي حتقق ما هو أكثر من ذلك..«كلمة الشرف«.. »نفذ ما قلت ولو علي 

رقبتك«.. »احترم وع���دك ولو هلكت«.. إنها عملة صعبة في زمن صعب.. لكنها تبقي 

عملة محترمة. 

بدأت حياته العملية عام 1932 في قرية مجهولة من قري املنوفية اس���مها أبو رقبة.. 

ووصلت ب���ه إلي التربع علي عرش إمبراطورية صناعي���ة متميزة بجانب لقب محبب 
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إليه.. لقب«ش���هبندر التج���ار«.. والده كان فقيرا.. ال ميتل���ك األرض التي يزرعها.. 

خمسة أفدنة باإليجار.. فلم يكن أمامه سوي إرسال أبنائه إلي الكتاب.. حلفظ القرآن 

علي يد »َسيدنا«.. لكن.. في سن اخلامسة عبرت موهبة التجارة عن نفسها أول مرة.. 

فقد دفع حتويش���ة السنة التي ال تزيد علي ثالثني قرشا لقريب له يعمل في املوسكي 

كي يش���تري ل���ه بها »مُبب وبخت وملبِّس وزمامي���ر«.. كان يبيعها ألطفال القرية في 

العيد ويكسب عشرين قرشا.

ض���اق الرزق في القرية فليذه���ب الصبي القاهرة..  لكنه رف���ض العمل في مصنع 

عط���ور.. واجته بغريزته إلي محل خردوات في حي احلس���ني يبيع صاحبه بالس���عر 

الرخيص الذي ينتهي مبكس���ب كبي���ر.. علي أن صاحبه يس���تمتع بتعذيب الزبائن 

بتكش���يرة ال تفارقه.. سعر رخيص.. لكن.. مع سوء معاملة.. فكان الزبائن ينتظرون 

حت���ي يخرج من احمل���ل ليتعاملوا مع صبيه محمود العربي الذي رفع راتبه من 120 

إلي 320 قرشا في شهور قليلة..

يقول: في عام 1964 قررت أن أكون صاحب محل رغم أنني لم أكن أملك رأس املال 

املطلوب.. لكنني كنت أمتلك ما هو أهم منه.. اخلبرة.. والس���معة..  دخلنا ش���ركاء.. 

النصف اآلخر كان ألصحاب الفلوس.. دفعنا ألفي جنيًها »خلو رجل« في احملل الذي 

ال أزال أحتفظ به والذي يصل سعره اليوم إلي مليوني جنيه.. وقرأنا الفاحتة. 

ل���م أصرف مليًما من باق���ي رأس املال.. فالبضاعة باألجل.. نبيعها مبكس���ب قليل 

ونسدد ثمنها يوما بيوم.. كنا نهتدي بحديث رسول الله: »أنا ثالث الشريكني«.. ورغم 

أن شريكي الذي دخل معنا باملجهود قد تعرض ألزمات نفسية حادة استدعت عالجه 

ف���ي مصحات خاصة إال أنني لم أقبل خروجه من الش���ركة وبعد رحيله ربيت أوالده 

حتى وصلوا إلي مناصب عليا محترمة. 

لك���ن.. كي���ف حتولت من اخل���ردوات إلي األجه���زة الكهربائية.. وم���ن التجارة إلي 

الصناعة؟.. يقول:«وقف حالنا متاما عندما قرر الرئيس جمال عبد الناصر أن يوزع 

الكراسات مجانا علي التالميذ والطلبة.. لم جند ما نبيعه سوي البضائع التي كانت 

تأتي من أسواق عربية مثل غزة.. ثم ليبيا والكويت والسعودية فيما بعد..  كنا نربح في 

املروحة عشرة قروش.. نربح في التليفزيون جنيهًا.. نربح في جهاز التسجيل عشرين 

قرش���ا«.  االستيراد ممنوع.. مرفوع من اخلدمة.. والتوكيالت التجارية معطلة.. علي 

أن األمور بدأت تتغير بعد سياسة االنفتاح التي تبناها الرئيس أنور السادات.
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ف���ي عام 1974 كان يعيش بيننا في املوس���كي رجل يابان���ي يتعلم اللغة العربية في 

اجلامع���ة األمريكية.. وقد الحظ أننا نبيع كميات هائلة م���ن بضائع بالده.. وعندما 

س���عت شركة توش���يبا للبحث عن وكيل لها رش���حنا لذلك.. لكن.. مسئولي الشركة 

عندما جاءوا من طوكيو وزارونا وجدوني أبيع بنفس���ي في احملل وليس لدينا فاكس 

أو تليف���ون دولي فرفضوا منحنا التوكيل.. لكن.. طلبوا أن يجربوني س���نة.. وبالفعل 

ذهبت إلى بيروت وفتحت اعتمادات في بنوكها لصفقاتي األولي مع اليابان.. فلم تكن 

البنوك املصرية مستعدة ملثل هذه لعمليات االئتمانية بعد«. 

دخلت الصناعة من باب التجارة.. الصانع الذي ال يعرف كيف يبيع ما ينتج سيخسر 

حتمًا.. وجدت طلبا علي املراوح فأنتجتها.. ثم انتقلت إلي الثالجات.. والتليفزيونات.. 

والسخانات.. وأجهزة التكييف.. »الطلب علي السلعة يخلق صناعتها«. شركة توشيبا 

بدأت في ورشة صغيرة ثم أصبحت بعد ستني سنة امبراطورية تضم 180 ألف عامل.. 

ومؤسس شركة شارب بدأ بأقالم الرصاص.. ثم وصل للصناعات اإللكترونية الدقيقة.. 

أنا مش���يت علي خطاهما.. وبعد 36 سنة من التعامل معهما أسعي للحاق بهما.. أن 

أرفع نسبة املكون املصري في كل جهاز أنتجه إلي أكثر من تسعني في املائة«.

برنامج إنجاز مصر
إجن���از مص���ر منظمة تعليمية غير هادفة للربح،  مس���جلة حتت رقم 592 لس���نة 

2010، تعمل من أجل القضاء على الفجوة بني النظام التعليمي والقطاع اخلاص 

فيما يختص مبعايير مهارات القوى البش���رية، وقد أسست بالشراكة مع شركات 

متعددة اجلنس���يات وش���ركات قومية من أجل خلق جيل رائد من الش���باب يتمتع 

بالتِمكني والقوة، وتعبر املؤسس���ة من إحدى أعضاء مؤسس���ة إجناز العرب والتى 

توجد فى أكثر من 10 دول عربية .  

وتعمل إجناز مع الش���باب من س���ن 18 – 22 سنة، وقد استطاعت الوصول إلى 

222,000 طال���ب وطالب���ة خالل األعوام املاضية، وذلك م���ن خالل املتطوعني من 

القطاع اخلاص فى 22 محافظة مبصر .

ويس���تند منهج إجناز على ثالث محاور رئيس���ية وهما »االستعدادية للعمل »ريادة 

األعمال« »الثقافة املالية«.

مراكز وبرامج رائدة في ريادة األعمال
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»TIEC « مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال
يه���دف  إلى تعزي���ز اإلبداع وريادة األعم���ال في قطاع االتص���االت وتكنولوجيا 

املعلومات بهدف دعم االقتصاد الوطني ، وقد أعلن عن بدء العمل رسميا في املركز 

بالقرية الذكية يوم ال�27 من سبتمبر 2010 .

الرؤي���ة املس���تقبلية  للمركز:  التح���ول إلى مركز إقليمي يناف���س عامليا في مجال 

اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال. مهام املركز: إقامة  اقتصاد قائم على اإلبداع 

وذلك عبر وضع اإلستراتيجيات، تقدمي التسهيالت والترويج لإلبداع وريادة األعمال 

وإرساء مفهوم امللكية الفكرية في االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها .

أه���داف املركز: العمل كمحفز بني احلكوم���ة، القطاع اخلاص واجلامعات و إدارة 

املكون���ات املختلفة لبيئة العمل و حتديد وإدارة وتنس���يق البرامج املختلفة املوجودة 

باإلس���تراتيجية باالش���تراك مع أصحاب املصالح املختلفني والتركيز في احلصول 

عل���ى أرباح عبر تس���ويق االبتكارات وتراخيص امللكي���ة الفكرية و العمل على حل 

املش���اكل التي تواجه مصر حاليا والترويج ملص���ر كمنافس عاملي في اإلبداع ذي 

القيمة املضافة .

برنامج »بادر« لريادة األعمال
هو برنامج قومي يهدف إلنش���اء منظومة وطنية متكاملة لتشجيع اإلبداع واالبتكار 

وريادة األعمال بني جموع الش���عب املصري وتنمية االقتصاد املصري، من خالل 

دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة.

- أهداف البرنامج: نش���ر ثقافة ريادة األعمال بني جموع الش���عب والقضاء على 

مش���كلة البطالة و تش���جيع الشباب على إنشاء ش���ركاتهم وعدم انتظار الوظائف 

احلكومية، و إتاحة الفرصة لتأس���يس وإنشاء ش���ركات صغيرة ومتوسطة، وتوفير 

الدع���م املالي والفني والتقني واالس���تثمارات الالزمة و تفعيل دور ش���بكات رواد 

األعمال على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.

- فعاليات البرنامج: تنظيم مس���ابقة ألفضل األفكار واملشروعات  وتنظيم جوالت 

للتعريف بريادة األعمال ومجموعة من الدورات التدريبية للشباب وإنشاء حاضنات 

تكنولوجية في مختلف أنحاء اجلمهورية و إنش���اء صناديق استثمار لدعم األفكار 

املتميزة
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ملحق: عناوين ومواقع إنـترنـت تهمـك 
هذه قائمة ببعض اجلهات في الدول العربية، وأخرى دولية ميكن أن تساعدك  فى أن 

حتقق حلمك كرائد اعمال.. دراسات جدوى.. متويل.. دعم فني.. إداري.. تسويقي.. 

إلى آخره.

أواًل: جهات مختارة في بعض البلدان العربية:

     http://www.tiec.gov.egمركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمالم��ص���ر

Egypreneur  - الريادي املصريhttp://egypreneur.com

جمعية الدلتا لريادة األعمال وتكنولوجيا 

املعلومات 

www.deltait.org

صعيدي جيكس – منصة رواد األعمال في 

صعيد مصر

http://ar.s3geeks.com

مجموعة ابدأ مشروعك وال تتردد على الفيس 

بوك

http://www.facebook.com/

groups/No.Hesitation5

http://www.baderegypt.orgبرنامج بادر لريادة األعمال

 Arab دار املستثمر العربي

Entrepreneur House
www.arenho.com

جمعية تنمية الصناعات الصغ�يرة واملتوسطة 

باملدن اجلديدة

www.tortp.gov.eg/arabic/

 small.htm

جمعية رجال األعمال باإلسكندري�ة-  مشروع 

الصناع�ات الصغ�يرة واحلرفية

http://www.aba-services.
com

http://www.nahdetmasr.orgنهضة احملروسة

Plug and Play - Egypthttp://plugandplayegypt.
com

Flat6Labshttp://www.flat6labs.com

Tahrir²http://www.tahrir2.com

 http://www.elmashrou3.tvمسابقة برنامج املشروع لتلفزيون الواقع

www.nabil-shalaby.comمقاالت وإصدارات مفيدة
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www.riyadah.com.saمعهد ريادة األعمال الوطني ) ريادة (ال�سعودي�ة

www.tcf.org.saصندوق املئوية لدعم مشاريع الشباب

www.hrdf.org.saص�ن�دوق تنم�ي�ة امل�وارد البش�ري�ة

www.chamber.org.saغرف�ة الشرق�ي�ة

www.riyadhchamber.comالغرف�ة التجاري�ة الصناع�ي�ة بالري�اض

www.jcci.org.saالغرف�ة التجاري�ة الصناع�ي�ة بج�دة

www.sedc.org.saمركز تنمية الصادرات

مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع اإلمارات

الشباب أبراج اإلمارات -  دبي

www.sme.ae
هاتف: 043302222 فاكس 043303839

ص.ب 12332 دبيوحدة تنمية املشاريع الصغيرة

هاتف: 042020206  فاكس: 42020244

ص.ب 13223 دبي هاتف: 2229922 م�ش�روع إنط�الق

2020208 –
فاكس: 2020253 – 2020244

smes@dubaided.com

.www.jordaninvestmentم�ؤس�س�ة تشج�ي�ع االستثماراألردن
com

www.nafes.org.joالص�ن�دوق الوطني لدع�م املؤس�س�ات

www.jlgc.comاملؤس�سة األردنية لضمان ال�ق�روض

املشروع األوروبي األردني لتحديث 

الصناعات الصغيرة واملتوسطة

www.ejada.jo

املركز الفلسطيني لتطوير املشاريع الصغيرةف�ل�س�طني

العنوان: ص ب 51035- ش. خالد بن 

الوليد - القدس  هاتف:  97226282408

فاكس: 97226281703

البريد اإللكتروني 

pcmd@palnet.edu

وزارة املؤسسات والصناعات الصغيرة واملتوسطةاجلزائ�ر

العنوان: 2 طريق أحمد بي – البيار-اجلزائر

هاتف 213021697363+

فاكس 213021230094+
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مملك���ة 

البحرين

www.social.gor.bhوزارة التنمية  االجتماعية

غرفة جتارة وصناعة البحرين

هاتف: 229555

فاكس: 224985

www.bahrainchamber.org.

bh

سلطنة 

عمان

برنامج س�ن�د

وزارة القوى العاملة – مسقط

هاتف: 009687716308 – 

009689417721

Wamdawww.wamda.com

The MENA 100 Business Plan 
Competition
National Net Ventures

n2v.com

TechWaditechwadi.org

Arab Technology Business 
Plan Competition

www.tbpc.astf.net

YallaStartupwww.yallastartup.org

Global Entrepreneurship 
Week

unleashingideas.org

ثانيًا: جهات إقليمية ودولية
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مجلة                     للكمبيوترتعريف بالمؤلف
واإلنترنت واالتصاالت

http://www.youtube.com/
user/loghatalasr

http://www.facebook.com/
ahramtech

http://loghatalasr.ahram.org.eg
http://tech.ahram.org.eg

سكرتيرا التحرير

مصطفى الدمـرداش
أحمــــد عبدالبــاقى

ساهم فى إعداد الكتاب

أحمد حازم
سيد الفرماوى

بوىس عبدالجواد
خلود العرىب

رشوق الليثى

تدقيق لغوى

محمـد حسن مختـار

مدير التحرير الفنى 

 نبيـــل  الطــاروطــى

e-mail: loghatalasr@ahram.org.eg الدكت���ور نبي���ل محم���د ش���لبي، مؤس���س 

ورئي���س دار املس���تثمر العرب���ي للخدمات 

االستش���ارية، وعضو مجلس إدارة مجلس 

املشروعات الصغيرة وريادة األعمال الشرق 

أوسطي، وعضو مجلس إدارة جمعية عصر 

العل���م، وعضو مجل���س اإلدارة املؤس���س 

جلمعي���ة الدلتا لريادة األعم���ال وتكنولوجيا 

املعلومات، ومستشار رائد األعمال املصري 

Egypreneur، ومستشار جلنة الصناعات 
الصغي���رة باحت���اد الصناع���ات املصرية.

قام بتأليف العدي���د من الكتب واإلصدارات 

في مج���ال ريادة األعمال وتنمية املنش���آت 

الصغيرة واملتوس���طة وحاضن���ات األعمال 

والتكنولوجيا وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واألس���ر املنتجة، أبرزها كتاب 

»ابدأ مش���روعك وال تتردد« )س���ت طبعات( 

وكت���اب »أف���كار ذهبية ألفضل الش���ركات 

العربية«، وكتاب »إدارة املشروعات« وكتاب 

رؤية  والتكنولوجي���ا..  األعم���ال  »حاضنات 

جديدة للتنمية االقتصادية«، لديه خبرة أكثر 

من عش���رين عاًما في هذا املضمار، أسس 

وأدار أول مركز لتنمية املنش���آت الصغيرة 

واملتوس���طة بالسعودية، وس���اهم في إنشاء 

أكث���ر من عش���رين مركًزا مماث���اًل مبنطقة 

اخلليج.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة األهرام 2013





التي  مايكروسوفت  ومنصات  أدوات  لكل  وسهولة  بسرعة  الوصول  املبادرة  لك  تتيح   >
حتتاجها لتصميم تطبيقاتك البرمجية وتطويرها واختبارها وعرضها. 

ومراكز  جامعات،  BizSpark: طالب  على شبكة  من 2000 شريك  بأكثر  االتصال   >
جامعية حاضنة، ومراكز استضافة، وهيئات حكومية، ومستثمرون، واستشاريون، ومدونون، 

ومؤسسات مالية بإمكانهم تقدمي اإلرشاد والتعليم واملوارد.

< التدريب على اإلنترنت وإرسال الدعوات  بالبريد االلكتروني للمناسبات والفعاليات التقنية لرواد 
Microsoft Silve rو Window 8  األعمال الذين يتعاملون مع التقنيات اجلديدة مثل

.Microsoft SQL Server 2008و Window Azureو light
< تقدمي خدمات املجموعات اإلخبارية املدارة واملكتبات اإللكترونية على اإلنترنت، وخدمة 

اإلرشاد على اإلنترنت، والنشرات اإلخبارية.

< تقدمي الدعم التقني مرتني مجانا لكل شركة بادئة أو ناشئة.
الترويج العاملي للشركات الناشئة أمام املستثمرين والعمالء والشركاء من خالل وصف الشركة 

ونشر العروض والفعاليات في موقع التواصل اإللكتروني BizSpark Connect على اإلنترنت. 

Microsoft.com/ في موقع »BizSpark وقد يتم إبراز الشركات وتسليط الضوء عليها في

BizSpark وصفحات BizSpark في مواقع الوسائط االجتماعية.
شروط التأهيل للشركة الناشئة:

لكي تتأهل ملبادرة BizSpark يجب أن تتوفر الشروط التالية في شركتك الناشئة:

< أن تعمل في مجال تطوير البرمجيات
<  أن تكون مملوكة ألفراد

< لم ميض على تواجدها في السوق 5 سنوات
< أن حتقق إيرادات سنوية أقل من مليون دوالر أمريكى

مبادرة BizSpark® من مايكروسوفت
تقدم األدوات والبرمجيات وخدمات الدعم والترويج 

للشركات الجديدة والناشئة في مجال تطوير البرمجيات

Microsoft BizSpark ليس هناك أية رسوم لالشتراك والتسجيل في مبادرة

www.microsoft.com/bizspark يرجى زيارة املوقع BizSpark ملزيد من املعلومات عن مبادرة




