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بكم تكون الحياة بطعم التوت ....
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المقدمة
الفكرة هي هاج�س عند كثري من النا�س ،هناك الكثري من الأفكار والتى ميكن حتويلها
�إىل فر�ص جتارية وتتنوع هذه الأفكار ويتنوع �أ�صحابها ولكنها تبقى �أفكار لي�س لها قيمة
�إذا مل تتبلور وتتحول �إىل فر�ص .وهذه الأفكار �إذا مل تتحول �إىل فر �ص هي لي�ست خ�سارة
ل�صاحبها فقط! بل هي خ�سارة للمجتمع ولالقت�صاد.
الدول النامية تويل هذه الأفكار كل الإهتمام وت�ؤ�س�س لها كيانات الحت�ضانها وتطويرها
وحتويلها �إىل فر�ص ،وهناك اعتقاد �أن التعامل مع هذه الأفكار يخلق الفرق بني الدول ،فمن
يتعامل معها بجدية واهتمام يتطور ومن يتغافل عنها يبقى فى �آخر الركب.
هذا الكتاب هو حماولة للم�ساعدة فى حتويل الفكرة �إىل فر�صة بطريقة علمية �سهلة
موجه �إىل ال�شباب املبادر الراغب فى �أن يكون له دور �إيجابي فى اقت�صاد بالده.
التطبيق ّ
يف هذا الكتاب �سيتم فى البداية عمل اختبار للت�أكد من �أن ال�شخ�ص �صاحب الفكرة مبادر
وبالتايل ميكن �أن يكون مهيئ ًا لأن ينفذ الفكرة بنف�سه ،ثم �سيتم عمل اختبار �آخر للت�أكد �أن
الفكرة نف�سها مهيئة لأن تكون فر�صة ناجحة.
فى حال كان �صاحب الفكرة مبادر وفكرتة قابلة للتطبيق والنجاح يكون �أهم العنا�صر
للنجاح قد حتققت وبالتايل �سيتم ا�ستعرا�ض اخلطوات العلمية والعملية لتحويل الفكرة �إىل
فر�صة كاملة املوا�صفات.
وفى اخلتام �سيتم حت�صني الفكرة ببع�ض امل�شاهدات من التجربة واخلربة مبا يكفل ب�إذن
اهلل جناحها ،وحتويلها �إىل فر�صة ناجحة ،ولنتذكر �أن كل ال�شركات الكبرية بد�أت من �أفكار
�صغرية وتطورت وجنحت و�أ�صبحت من امل�شاريع التي ي�شار لها بالبنان.
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في البدء مهم أن يثار سؤال:
هل تعلم كم نسبة
المشاريع الصغيرة التي تنجح وتستمر؟ !

�إن مفهوم اال�ستمرار علمي ًا هو اال�ستمرار لع�شر �سنوات فمن املمكن �أن تنجح يف م�شروعك
ملدة �سنتني �أو ثالث ثم تتوقف ف�إذا مل تتجاوز الع�شر �سنوات فامل�شروع لي�س م�ستمر وغري
ناجح.
ح�سب الإح�صاءات العاملية � ،إن ن�سبة امل�شاريع اجلديدة ال�صغرية التى تبد�أ وت�ستمر هى
فقط  % 10؟!!.
وهذا بال �شك رقم خميف ويعنى �أن هناك  % 90من امل�شاريع تف�شل� ،أي �أنه �إذا كان هناك
 1000م�شروع جديد �سيف�شل منها  900م�شروع وهو بال �شك رقم كبري.
وبعد معرفة هذه املعلومة ال�س�ؤال املطروح الأن هل نتوقف عن خلق مشاريع
جديدة ؟

إذا توقفنا سيحصل التالي :

� -1سنخ�سر الـ  % 10الناجحة وهي بال �شك �إ�ضافة �إيجابية لالقت�صاد ،لو نفرت�ض
جناح  100م�شروع من �أ�صل  1000م�شروع ف�ستكون لهذه امل�شاريع الناجحة
مردود �إيجابي للمجتمع ككل.
� -2سنخ�سر اخلربة واملعرفة التى �ستجنى من الـ  % 90الفا�شلة ،وجميع هذه
اخلربة من الـ  % 90بالرغم من اخل�سارة املادية واجلهد �إال ان �أي م�شروع
فا�شل هو خربة ومعرفة ووقود مل�شروع ناجح قادم.
 -3والأهم هو �أنه هناك طريقة علمية مب�سطة ليكون م�شروعك ب�إذن اهلل من
�ضمن الـ  ، % 10وبالتايل ممكن �أن تخت�صر الطريق وتكون �ضمن الـ % 10
الناجحني دون �أن تبد�أ بالطريق ال�صعب من �ضمن الـ  % 90الغري ناجحني.
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األفكار كثيرة ومتنوعة
ب�إمكانك الآن مراجعة �أفكارك لتتذكر كم مرة فكرت يف م�شروع ،لكن امل�شكلة تكمن ب�أن
الأفكار �ستبقى �أفكار �إذا مل حتول �إىل فر�ص ،فكم من مبادر لديه فكرة مل يتعامل معها كما
يجب وبعد عدة �سنوات اكت�شف �أن الفكرة مت تطبيقها وتنفيذها من قبل �شخ�ص �أخر
وجنحت ومتيزت.
فما الفرق بينك وبني من نفذها ؟
�أنت �أبقيتها كفكرة فقط دون �أن تقوم بتنفيذها ،فلذلك يجب على املبادر �أن يح�سن التعامل
مع الأفكار املتميزة لأن الأفكار لها قيمة كبرية فى حال حتويلها �إىل فر�ص.
وهذه النقطة تقودنا �إىل نقطة هامة جد�أ وهي الطريقة املثلى للتفريق بني الناجح والفا�شل
من املبادرين �أو بني من يفكر فقط وبني من يفكر وينفذ وينجح ،فهناك فروق �شخ�صية
بينهما.
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الناجح
الفا�شل
فما هو الفرق بين الناجح والفاشل؟
الناجح :لديه قدرة على حتويل الأفكار �إىل فر�ص.
الفاشل :لديه قدرة على حتويل الأفكار �إىل فر�ص.
�إذا كان كالهما لديه نف�س القدرات فما هو الفرق ؟؟

الفرق:
�أن الفا�شل يركز تفكريه على العوائق ويتحدث عنها ليل نهار ،ويجعلها عائق للنجاح
ومع الوقت يفقد تركيزه على �أهدافه ويبقى فى دوامة هذه العوائق في�سقط ويف�شل م�شروعه.
بينما الناجح يركز تفكريه على الأهداف ،ال ين�سى العوائق بل يتعامل معها ويعاجلها
ولكن تفكريه مرك ٌز على �أهدافه وبالتايل ينجح بتوفيق اهلل ،قد يكون الفرق ب�سيط ولكن
نتائجه خمتلفة و كبرية جد ًا.
والآن بعد هذه املقدمة لننتقل �إىل منطقة احللول ونبحث عن ال�سبل الكفيلة بنجاح �أفكارنا
وحتويلها �إىل فر�صة .وكما ذكر يف املقدمة هناك اختباران� ،أحدهما لل�شخ�ص نف�سه والآخر
للفكرة.
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االختبار األول :هل أنت مبادر؟
�سيتم عمل اختبار على ال�شخ�ص نف�سة للت�أكد من �أنه مبادر ،وبالتايل يتم الت�أكد �أنه ميلك
ال�صفات املعتمدة للمبادر.
فللمبادر �صفات حمددة
يجب �أن تتوفر فيه ليكون
مبادر ًا فع ًال وهذه ال�صفات
مبنية على درا�سات علمية
فكل مبادر فى العامل يجب
�أن يحمل هذه ال�صفات ،ومن
املهم الت�أكيد ب�أن عدم وجود
هذه ال�صفات يف ال�شخ�ص ال
تعني �أنه �شخ�ص غري ناجح
بل هو غري مبادر.
فالوزير قد يكون ناجح وقد
يكون غري مبادر ،والطبيب
واملهند�س قد يكونا ناجحني
وال يكونوا مبادرين ،ف�صفات املبادرين لي�ست هي الو�صفة الوحيدة للنجاح بل هي
أحد ع�شر �صفة للمبادر وهي:
التى ت ّفرق بني املبادر من غريه فهناك � َ
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 -1الرغبة بالمبادرة.

املبادر دائم ًا لديه الرغبة بامل�ساعدة بتبني الأفكار اجلديدة ،حتى يف اجتماعاته مع
�أ�صدقاءه جتده دائم ًا �سباق لعر�ض خدماته.
فمثال لو كان الأ�صدقاء يرتبون بينهم لرحلة فتجده يبادر بالرتتيب للرحلة ويكون على
ا�ستعداد ليقوم بالدور الأكرب فى الرتتيبات ب�صرف النظر عن ما يقوم به الأخرين ولن
يقلل من رغبته �إحجام البع�ض عن امل�ساعدة فهو م�ستمتع بهذا اجلهد وبال �شك ينتظر من
�أ�صدقائه تقدير هذا اجلهد معنوي ًا فقط ال غري.

 -2االستعداد ألخذ المخاطرة المعتدلة.
املبادر �شخ�ص يهوى املخاطرة ولكن لي�ست املخاطرة الغري حم�سوبة فهو خماطر بحذر
وا�ستعداده جيد لهذه املخاطرة.
فمث ًال لو مت جد ًال الطلب من ثالث �أ�شخا�ص بينهم مبادر للقفز من الدور الثالث يف مبنى
ليح�صل على مكاف�أة من املال:
الأول �سيحجم متام ًا عن القفز ولن يفكر حتى بالقفز و�سيقول ال �أريد املكاف�أة فهو لي�س
مبادر.
�أما الثانى ف�سيقفز مبا�شرة بدون تفكري وبالتايل �سيفقد املكاف�أة لأنه لن يكون على قيد
احلياة(غالب ًا) فهو �أي�ض ًا لي�س مبادر.
�أما الثالث ف�سيقوم باال�ستعدادات و �سيذهب وينظر
للأ�سفل ويح�سب الإرتفاع ويجهز املكان فى الأ�سفل مثل
�إح�ضار م�سبح متحرك �أو �أي �شيء �آخر لي�ضمن �أن القفزة
�ستكون ب�شكل �سليم ويح�صل على املكاف�أة فهو مبادر.
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 -3الثقة بالنفس.

يجب �أن يكون املبادر على ثقة فى نف�سه وقدراته على �أن ال ي�صل ذلك �إىل حد الغرور،
فهناك �شعرة تف�صل بني الثقة بالنف�س والغرور ،املبادر يعرف قدراته جيد ًا ومدرك لها
ويثق بها.
الثقة بالنف�س داعم �إيجابي للإجناز والتقدم فى �سبيل حتقيق الأهداف ف�إذا مل يكن
ال�شخ�ص على ثقة بنف�سه بال �شك �سيكون مرتدد وبالتايل لن ي�ستطيع حتقيق �أهدافه.

 -4اعتمادية عالية على النفس.

املبادر يحتاج �إىل العالقات ويبنيها ب�شكل متميز ولكن ال يعتمد عليها ،فهو متجه وبقوة
لتحقيق �أهدافه بدون النظر لدعم الأخرين.
ال مينع �أن يجد املبادر الدعم من الأقارب والأ�صدقاء ولكنه ال يعتمد على هذا الدعم
ك�أ�سا�س لنجاحه ،فنجاحه مرتهن بعد اهلل فى اعتماده على نف�سه وقدرته.
فمثا ًال على ذلك قد يبد�أ �شخ�ص م�شروعه بحيث يكون مرتبط جناحه مب�شروع قريب
�أو �صديق فيكون جناح م�شروعه مرتهن بهذا القريب �أو ال�صديق فهذا خمالف ل�صفات
املبادر ،فاملبادر ال يرتبط جناحة بقريب �أو �صديق.

 -5اإلصرار:
قد يف�شل املبادر �أكرث من مرة وقد يتكرر ف�شله ولكنه ال يكل وال ميل فى �سبيل الو�صول �إىل
�أهدافه بالتايل ينجح وال يف�شل واليتوقف ب�سهولة ،من ال�صعب �أن ينجح املبادر من �أول
حماولة ،ولأنه مبادر �سي�ستمر فى املحاوالت و�سينجح ب�إذن اهلل.
راجع �سري املبادرين الناجحني �ستجد جناحهم بنى على جتارب لهم فا�شلة ومنها انطلقوا
�إىل النجاح ،وهذا �أمر هام وت�أثريه مهم فى �إيقاد �شعلة النجاح يف املبادر.
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 -6الرغبة بالنتائج

يتميز املبادر عن غريه برغبتة يف ر�ؤية نتائج �أعماله ،فال يكفيه �أن يقوم بالعمل وينهيه بدون
معرفة نتائجه.
مثال على ذلك �أن :املوظف فى ال�شركات الكبرية قد يقوم ب�إنهاء عمله كامل بدون �أن يهتم ملا
نتج عن هذا العمل فاملهم �إنهائه فقط� ،أما املبادر فال يكفية ذلك فهو يحب �أن يعرف نتيجة
�أي عمل يقوم به وبالتايل يبد�أ عمله اخلا�ص لي�ستطيع حتقيق هذه الرغبة.

 -7المبادر ذو طاقة عالية
من �صفات املبادر �أن لدية طاقة عالية
فمن الدرا�سات �أن املعدل العاملي لعمل
املبادرين هو � 16ساعة يومي ًا وقد ي�صل
�إىل � 20ساعة يومي ًا.
فالعمل الوظيفي وهو � 8ساعات ال يتطابق
�إطالق ًا مع املبادر وال ي�شعره بالإجناز
فلذلك جتده يبحث عن عمل ي�ستطيع �أن
يحول هذه الطاقة �إىل �أمر �إيجابى.
ومن املالحظ عادة على املبادر �أنه قد
يعمل �أيام ًا بدون نوم كايف و�أحيان ًا بدون
نوم وكذلك قد يتجاوز الأكل لينهي �أعماله
املهمة بدون �أن ي�شعر باجلوع �إطالق ًا حيث
�أن تركيزه الذهنى يف العمل يبعد عن
ذهنة الرغبة يف الأكل �أو النوم.
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 -8تنافسي الطباع

املبادر بطبعه يحب املناف�سة حتى يف هواياته جتده دائما يريد �أن يكون الأول وال يتنازل �أو ال
يتقبل الهزمية ب�سهوله ،وهذا ينعك�س على �أداءِه فى م�شروعه ،فرغبته ب�أن يكون الأول وحبه
للمناف�سة تعطيه الطاقة للإجناز وبالتايل النجاح.

 -9ينظر للمستقبل

املبادر يتحدث قلي ًال عن املا�ضي وقلي ًال عن احلا�ضر وكثري ًا عن امل�ستقبل ،ي�ستمتع باحلديث
عن ما �سيكون ويتوقعه بعد �سنوات ملجتمعه ولنف�سه.
املبادر كثري التوقع ملا �سيكون عليه الو�ضع م�ستقب ًال لي�ستطيع خلق مو�ضع له فى هذا امل�ستقبل
ومن ثم يبد�أ فى ر�سم خطته للو�صول لهذا امل�ستقبل ،فال ي�ستمر باحلديث والأحالم فقط.

 -10لديه القدرة على التنظيم
القدرة على التنظيم خا�صة فيما يتعلق بالوقت ف�إن مل ت�ستطع تنظيم الوقت فكن على علم
بان الوقت �سوف ي�ضيع من بني يديك ،و من �أهم �صفات املبادر فبدون التنظيم لن يكون
ب�إمكانه �إجناز الكثري ،ومن �أهم جوانب التنظيم الإهتمام و�إدراة الوقت ،ف�إدارة الوقت
ت�ساعد على ترتيب الأولويات
وبالتايل ترفع م�ستوى الإجناز .املبادر منظم جد ًا ولديه قدرة على اال�ستفادة الق�صوى من
يومه فلو ح�سبت ما ي�ستطيع �إجنازه فى يومه ومقارنته مع غريه �ستفاجئ بحجم الإجناز
الذي ميكن �أن يقوم به.
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 -11يهتم باإلنجاز أكثر من المال:
من �أهم ال�صفات كذلك �أن املبادر يريد املال ويهتم به ولكن
�أكرث ما يغريه هو الإجناز ،يبحث عن ا�سم لنف�سه ومل�شروعه
يريد �أن يكون ما يقوم به م�شاهد ومرحب به فى املجتمع.
لو خري املبادر فى فر�صة جتارية يك�سب منها � 100ألف ريال �أو
م�شروع يك�سب منه ا�سم و�سمعة و � 50ألف ريال �سيختار الثاين
بال �شك.
بنا ًء على هذه ال�صفات ميكن �أن يتم تقييم ال�شخ�ص لنف�سه
�إذا كان مبادر �أو غري مبادر ،واعتقد �أنه من ميلك �سبعة /
ثمانية و�أكرث من هذه ال�صفات يكون قد دخل فى منطقة
املبادرة وبالتايل هو مبادر.
ويكون بذلك قد مت جتاوز االختبار الأول وهو �أن �صاحب الفكرة
مبادر ومهي�أً �أن يكون من �أ�صحاب املبادرات الناجحة.
ومن املهم ب�أن تعلم ب�أنك �إن مل تكن مبادر ًا فتوقف والتبادر وقم مبراجعة نف�سك قبل �أن تبادر.

وتربز هنا نقطتان مهمة:

الأوىل� :أن ال�شخ�ص ذاتة هو �أف�ضل من يقيم نف�سه وي�ستطيع بالتايل حتديد �إذا كان
مبادر �أو غري مبادر.
الثانية� :إجابة على ال�س�ؤال املتكرر وهو :هل املبادر يولد مبادر �أم �أن ال�صفات املذكورة
مكت�سبة ؟
املبادر يولد ب�صفات املبادر ولكن ذلك ال يكفي فيجب �أن ي�صقل املبادر هذه ال�صفات يف
نف�سه ليكون مبادر متميز.
مثال على ذلك ،الرغبة باملخاطرة املعتدلة ،ي�ستطيع املبادر باحل�صول على دورات �أو من
خالل اخلربة �أن يطور قدراته على تقييم املخاطر على �أن يعمل بحد�سه فقط.
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االختبار الثاني
هو الت�أكد من �أ�صلية الفكرة نف�سها فقد يكون ال�شخ�ص مبادر بامتياز ولكن
تكمن امل�شكلة بالفكره ذاتها  ،بالتايل وللت�أكد من �أن الفكرة قابلة للنجاح �سيتم
اختبارها بال�س�ؤال التايل:

هل لديك (أيها المبادر) في فكرتك

ميزة نسبية؟

وقبل التعليق على هذا اجلواب لنتحدث عن تعريف امليزة الن�سبية:
لو قمنا بجمع الأفكار ومراجعتها لوجدناها �أفكار ًا مكررة فالأفكار التي المتلك ميزة
ن�سبية وتناف�سية تدخل �ضمن امل�شاريع الـ  % 90الفا�شلة.
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تعريف الميزةالنسبية:

هي �أي ميزة يف م�شروعك متيزك عن مناف�سيك،
وال ميكن ب�سهولة تقليدها من املناف�سني .فامليزة
هي عن�صر �أو جمموعة عنا�صر متيز م�شروعك عن
املناف�سني وتت�صف ب�أنها ال ميكن تقليدها ب�سهولة،
فهي عن�صر �إيجابي خمتلف عن املناف�سني ولن
ي�ستطيع املناف�سني تقليدها ب�سهولة ،ف�إذا كانت
الفكرة خالية من العن�صرين �إذ ًا �أنت المتلك ميزة
ن�سبية و�إذا مل متلك امليزة الن�سبية فلي�س لديك
فكرة.
وللميزة الن�سبية �أ�شكال متعددة ميكن تلخي�صها
بالعنا�صر الثالث التالية:

 -1مزايا طبيعية (موقع  ،مواد أولية ،غاز.....إلخ ).

وميكن �أن ي�ضرب مثال للم�شاريع ال�صغرية بهذة امليزة الن�سبية بالتايل:
لو ح�صل �أحد املبادرين على �إن�شاء مطعم �أو مقهى يف �أحد اجلامعات �أو املراكز الطبية ب�شكل
ح�صري فهذه تعترب ميزة ن�سبية فى املوقع.

 -2مزايا تشغيلية ( خدمة العمالء  ،الجودة ،
السعر ....إلخ ).
وهذه امليزة ميكن ب�سهولة التفوق بها من قبل املبادرين يف امل�شاريع ال�صغرية فيمكن ب�سهولة
ال�سيطرة على التكلفة مث ًال �أو تقدمي خدمة مميزة للزبائن بحكم �صغر عددهم وبالتايل
ميكن �أن حتقق ميزة ن�سبية للم�شروع.
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 -3مزايا فكرية ( براءة اختراع )
�أكرث االخرتاعات يف العامل يقدمها املبادرون وبالتايل يح�صل املبادر على امليزة
الن�سبية الفكرية ويح�صل على حماية لها ملدة ترتاوح بني � 10إىل � 15سنة.
وهناك �أنواع �أخرى من املزايا الن�سبية وما ذكر هو �أهمها.

وبناء على خالصة االختبار الثاني يمكن أن نلخص
ً
النتائج إلى:
�إذا ات�ضح �أن للفكرة ميزة ن�سبية من خالل هذا االختبار فتكون الفكرة جاهزة للخطوات العلمية
لتحويلها �إىل فر�صة كاملة املوا�صفات.
مهم �أن ن�ؤكد �أن فى حال عدم وجود ميزة ن�سبية للفكرة فهي مر�شحة وبقوة لتكون من
�ضمن امل�شاريع الـ  % 90الفا�شلة.
من الأجدى والأ�سلم �أن توفر جهدك ومالك وال تبد�أ هذا امل�شروع وابحث عن فكرة
�أخرى تتوفر فيها امليزة الن�سبية.

عندما تكون قد اختربت ذاتك وت�أكدت ب�أنك مبادر ومن ثم اختربت فكرتك
وثبت متيزها عن غريها وتبني �أن فيها ميزة ن�سبية جتعل من فر�ص جناحها
مكتملة ،ميكن الآن �أن ننتقل �إىل اخلطوات العملية والعلمية التي ميكن �أن
حتول الفكرة �إىل فر�صة.

هذه اخلطوات لي�ست على الإطالق من بنات �أفكاري بل هي خطوات علمية جمربة ومدرو�سة
ويفرت�ض �أن جتدها فى غري قليل من الكتب الإدارية ،ما يجعلها خمتلفة هنا �أنها مب�سطة
و�سهلة التطبيق حيث �أين ال �أ�ؤمن �إطالق ًا بتعقيد اخلطوات ،بل �أ�ؤمن ب�شدة ب�أن تب�سيط
الإجراءات واخلطوات من القدرات التى متيز من يريد النجاح.
�أما عن اخلطوات فهي ع�شر خطوات �ستنقل فكرتك بكل ب�ساطة من الفكرة الهالمية �إىل
واقع ملمو�س ،وقبل البدء �أ�ؤكد على �ضرورة �أن تكتب اخلطوات وال يعتمد فى تطبيقها على
الذاكرة فقط.
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أو ًال :وضوح الرؤية والرسالة :
الرؤية:

احللم القابل للتطبيق بجهد م�ستمر ومكثف ،فالر�ؤية حلم لكنها
قابلة للتطبيق فاحللم الذي ال ميكن �أن يطبق لي�س بر�ؤية ،ولكن
ال ميكن تطبيقه بجهد ب�سيط �أو ق�صري بل يجب �أن يبذل اجلهد
لتطبيقه وهذا اجلهد يجب �أن ي�ستمر لفرتات طويلة.
فمن �أهم �صفات الر�ؤية �أنها بعيدة وقريبة بنف�س الوقت ،بعيدة على
من ال يرغب لأي �سبب ًا كان لبذل اجلهد �أو لي�س لديه قدرة على �أن يكون جهده م�ستمر.

الرسالة:
وهي عبارة عن طريقتك اخلا�صة لتحقيق الهدف على �أن تكون متوافقة مع قيم ومبادئ
املجتمع.
فى �سبيل حتقيقك لر�ؤيتك يجب �أن يكون لك طريقة خا�صة لذلك وطريقة خمتلفة وفعالة
وتتوافق مع قيم ومبادئ املجتمع .فلكل �شخ�ص �أو منظمة �أ�سلوب خا�ص ومتميز لتحقيق
الأهداف وكل ما كانت هذه الطريقة فعاله ومتوافقة مع املجتمع كل ماكان حتقيق الأهداف
�أ�سهل و�أ�ضمن ب�إذن اهلل.
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ثاني ًا :األهداف :
بعد حتديد الر�ؤية والر�سالة للم�شروع
يتطلب �أن يتم حتديد الأهداف التى �سيبنى
عليها امل�شروع وجدي ٌر بالذكر فى هذه
املرحلة �أن يو�ضح �أن اخلطوات الع�شر ال
يتطلب �أن تتم بهذه اخلطوات حتديد ًا فقد
يتم تعديل اخلطوات واملهم �أن تكون خطة
العمل متكونة من جميع هذه البنود.
وكذلك ال مينع من العودة على �أي من
اخلطوات وتعديلها بعد �إنهاء جميع
اخلطوات ل�ضمان ات�ساق الأهداف مثال مع اال�سرتاتيجية وغريها من اخلطوات.
عودة للأهداف فهناك خم�سة عنا�صر لهذه الأهداف لتكون �أهداف حقيقة ولي�ست �أمنيات،
فهناك خلط دائم بني الأمنيات والأهداف فكل الأهداف التي ال تكتب ب�شكل علمي و مدرو�س
ال ميكن �أن تعترب �أهداف.
وهناك كلمة باللغة الأجنليزية ت�سهل تذكر العنا�صر الأ�سا�سية للأهداف وهى()SMART
والتي يجب �أن تبني �أهدافك عليها وهي:

 -1محددة (:)Specific
�أول عن�صر من عنا�صر الأهداف هو �أن تكون الأهداف حمددة ويعني ذلك �أن ال تكون
الأهداف غري وا�ضحة املعامل مثل �أن يكون الهدف �أكرب �أو �أف�ضل فهي عبارات غري حمددة
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 -2قابلة للقياس (: )Measurable
�إكما ًال للعن�صر ال�سابق فيجب �أن يكون الهدف قابل للقيا�س �أي عند نهاية املدة ميكن قيا�س
ن�سبة الإجناز وبالتايل ن�سبة النجاح لتحقيق الهدف ،لو نفرت�ض مثا ًال �إنك قمت بتحديد
فرعني مل�شروعك يف مدينة الريا�ض فب�إمكانك قيا�س ذلك بعد فرتة �إن كنت حققت ذلك
�أم ال.

 -3محددة المسؤولية (: )Assignable
ال بد �أن يكون هناك م�س�ؤول محٌ دد للهدف حتى الت�ضيع امل�س�ؤولية فى حال عدم حتقيق
الهدف وكذلك ليتم متابعة الهدف وتطور حتقيقه على مدار املدة املحددة لتطبيقه.

 -4قابلة للتحقيق (: )Reachable

�أي هدف غري قابل للتطبيق فهو حلم وهو �إحباط للعاملني ،فلو �شعر العاملني با�ستحالة
حتقيق الهدف فقد ي�صابون بالإحباط ،وال يعني ذلك ب�أن يكون الهدف �سهل التحقيق بل
يكون ممكن التطبيق بجهد ا�ستثنائى ،لأن �سهولة حتقيق الهدف حمبط �أي�ض ًا مثل ا�ستحالة
حتقيقه.

 -5محددة المدة (: )Time

�أي هدف مفتوح املدة فهو مدعاة للت�سيب وعدم التحقيق ،فال بد �أن يعلم العاملني املدة
املتاحة لتحقيق الهدف حتى ميكن حما�سبتهم على ن�سبة الإجناز.
مرة �أخرى و�أي �أهداف ال تت�صف بهذه العنا�صر فهي لي�ست �أهداف بل �أمنيات ال ميكن
�إلزام �أحد بتحقيقها وال حما�سبة �شخ�ص على عدم حتقيقها.
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ثالث ًا :تحليل المنافسين :

حتليل املناف�سني هو قلب اال�سرتاتيجية وبالتايل قلب خطة العمل الناب�ض وهي نقطة
االنطالق لأي م�شروع ،وان�صح دائم ًا بق�ضاء �أكرب وقت ممكن يف حتليل املناف�سني لأنها
بر�أيي املدر�سة التى يتعلم منها املبادر ،ففي حتليل املناف�سني ميكن �أن تعرف امليزة الن�سبية
وكذلك الإ�سرتاتيجية الأن�سب.
وحتليل املناف�سني يعطي �صورة كاملة عن القطاع الذي �ستدخلة لذلك �أن�صح دائم ًا �أن يقوم
املبادر بنف�سة بعمل حتليل املناف�سني وال يعتمد على الغري �أو على املعلومات الثانوية املوجودة
فى الإنرتنت �أو من خالل الدرا�سات ال�سابقة ،ال مينع �أن يتم الإ�ستعانه بهذه املعلومات ولكن
لي�س الإعتماد عليها.
�سيتم عر�ض جمموعة من الأ�سئلة والتي فى حال الإجابة عليها �ستكون قد قمت كما يجب
بعمل حتليل كامل للمناف�سيني  ،وهذه الأ�سئلة هي:
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من هم المنافسين الرئيسيين؟

ال�س�ؤال الأول هو عن املناف�سني ومن هم ،فمعرفة املناف�سني كلهم �سواء املحليني �أو
امل�ستوردين.
فيجب �أن تعرف من هم الالعبني الرئي�سني يف ال�سوق وكم احل�صة ال�سوقية لكل واحد
منهم ،وعاد ًة يو�ضع يف عني االعتبار املناف�سني الذين ميلكون جمتمعني  % 70من احل�صة
ال�سوقية.

ماهى عناصر ضعفهم وقوتهم؟
يجب �أن يتم معرفة �ضعفهم وقوتهم حيث �أن بتحليل �ضعف وقوة املناف�سني ت�ستطيع �أن تتعلم
من القوة كيف تكون قوي ًا يف ال�سوق ومن ال�ضعف كيف �أن تتحا�شى ال�ضعف الذى يوجد عند
مناف�سيك.
هذا التحليل يجب �أن يعمل لكل املناف�سيني الرئي�سني فى ال�سوق ك ًال على حدة ومن ثم يعمل
حتليل لكامل ال�سوق حتى يتكون لديك �صورة كاملة عن ال�سوق.

ماهى استراتيجياتهم؟
لكل مناف�س �أ�سلوب خا�ص به فمنهم من يركز على اجلودة ك�أ�سا�س ال�سرتاتيجيته ومنهم
من يركز على ال�سعر و�آخر على التواجد فى كل مكان ،فيجب معرفة كل هذه املعلومات عن
جميع املناف�سني وهذه املعلومات �ست�ساعد ب�شكل مهم لت�شكيل ا�سرتاتيجيتك.
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ماهى الصورة الذهنية عنهم؟

يجب �أن تعرف من امل�ستهلكني ال�صورة الذهنية عن كل مناف�س من املناف�سني ،وما هو ر�أي
امل�ستهلكني عنهم فمعرفة ر�أي املناف�سني مهم لتحديد َمن ِمن املناف�سني الذي يجب �أن يتم
اال�ستفادة من �صورته الذهنية الإيجابية ومن لديه �صورة ذهنية �سلبية ،ويجب �أن يتم
حتا�شي م�سببات هذه ال�صورة الذهنية لتحا�شي الوقوع فى نف�س ال�صورة ال�سلبية الذي وقع
بها.

هل هم ناجحين؟
مهم �أن نعرف َمن ِمن املناف�سني ناجح لنتعلم من جناحه وم�سببات جناحه وقد يكون هناك
مناف�س م�شهور ولديه ح�صة كبرية فى ال�سوق ولكن غري ناجح فيجب �أن ال يتم االعتماد
ٌ
على �شهرة املناف�س واعتبارة ناجح ،فالنجاح يعني �أن املناف�س يحقق �أرباح منطقية �إذا كان
املناف�س فا�شل فنتعلم من ف�شله و�أ�سباب ف�شله.

ماهى الفرص التى لم يستغلوها؟

وهذا ال�س�ؤال هو �أهم �س�ؤال من هذه الأ�سئلة  ،حيث �أن اجلواب عنه بكل دقة �سيمكن املبادر
من معرفة ما مل يعمله املناف�سون ومل ي�ستغلوه وبالتايل معرفة امليزة الن�سبية التى ميكن �أن
ي�ستخدمها لنجاح م�شروعة.
وللتذكري� ،أنه وكما ذكر يف البداية ب�أن وجود امليزة الن�سبية تعني �أن لديك فكرة قابلة
للنجاح وعدم وجود هذه امليزة يعني �أن فكرتك لي�ست جديرة بالتنفيذ ،ف�إذا مل يتمكن
املبادر من �إيجاد هذه الفر�ص ومل ي�ستطيع الإجابة على هذا ال�س�ؤال فمن االف�ضل �أن يتوقف
عند هذا احلد.
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رابع ًا :استراتيجية المشروع:
من املهم يف هذه املرحلة �أن ن�ؤكد على �أن اال�سرتاتيجية كلمة مهمة ولكنها �أخذت �أكرث من
حجمها من ناحية ت�صويرها ب�أنها عملية معقدة و�صعبة التنفيذ علم ًا ب�أن عمل اال�سرتاتيجية
للم�شاريع ال�صغرية عملية لي�ست بال�صعبة وميكن بجهد مقنن �أن يتم عمل ا�سرتاتيجية تكفل
للفكرة النجاح ب�إذن اهلل.

واالستراتيجية هي:

معرفة الطريق وتوقع العقبات فى ال�سبيل للو�صول �إىل الهدف.
وكما ذكر فى حتليل املناف�سني ميكن ب�سهولة �إذا مت حتليل املناف�سني وحتديد الفر�ص التي
مل ي�ستغلوها وبالنظر �إىل ا�سرتاتيجيات املناف�سني حتديد الطريق الذى يجب �أن ي�سلك
لتحقيق الهدف ويجب �أن يكون الطريق املتبع منطقي ومتطابق مع عنا�صر القوة وال�ضعف
مل�شروعك ،وحتديد اال�سرتاتيجية عمل مهم ملعرفة الطريق الأمثل فيجب حتليل جميع
اخليارات املتاحة للو�صول �إىل نف�س الهدف ومن ثم اختيار �أف�ضلها للو�صول.
ويجب �أن تكون لديك خطة بديلة حتى ت�ضمن جتاوز العقبات من خالل اخلطة البديلة.
مثال على ذلك :لو كان هدفنا اخلروج من جامعة اليمامة يف مدينة الريا�ض
التي تقع يف طريق الق�صيم متجهني �إىل وزارة
الداخلية فهناك جمموعة من الطرق للو�صول
�إىل الوزارة ،هذه اخليارات قد ت�صل �إىل
الع�شرات ولكن بال �شك هناك طريق �أمثل من
ناحية ق�صر امل�سافة و�سالمة الطريق وبالتايل
�سن�صل ب�أق�صر وقت و�أقل تكلفة .فهذا ي�سمى
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الطريق الأمثل �أو اال�سرتاتيجية الأف�ضل لتحقيق هدف الو�صول للوزارة.
هناك نقطة مهمة وهي �أنه فى �سبيل الت�أكد من الو�صول للهدف يجب �أن ال يتم االعتماد
على خطة واحدة للو�صول �إليه فقد يقع �إ�شكال فى الطريق وال ت�صل �أو ت�صل بعد فوات
الأوان ،فلو �أكملنا نف�س املثل ونحن فى طريقنا لوزارة الداخلية ووجدنا الطريق الذي مت
اختياره مقف ًال ،فال يجب العودة �إىل مكان الإنطالق.
بل يجب �أن يكون لدينا خطة بديلة  -خطة ب � -أي جمرد ما وجد الطريق مغلق يتم
ا�ستخدام الطريق البديل قد تت�أخر قلي ًال �أو تتكلف �أكرث قلي ًال ولكن ال تخ�سر كل جمهودك
وبالتايل حتقق الهدف.
�أي بعبارة �أخرى اجعل لك �أكرث من خيار ال�ستثمار الإمكانيات وعدم �صرف اجلهد واملال
يف طريق قد ال يو�صلك للهدف.

DO NOT
ENTER
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خامس ًا  :االستراتيجية التسويقية :

وهي جزء من اال�سرتاتيجية العامة ،و اال�سرتاتيجية الت�سويقية تعطى يف الغالب حجم �أكرب
من الطبيعي وهذا لي�س تقلي ًال من �أهميتها بل �إعطائها حجمها الطبيعي فيه م�صلحة كبرية.
تتكون الإ�سرتاتيجية الت�سويقية من �أربع عنا�صر رئي�سية فى حال مت حتديدها ب�شكل وا�ضح
ومرتابط يكون لدينا ا�سرتاتيجية ت�سويقية حمكمة  ،و العنا�صر هي:
املنتج :يجب حتديد ا�سرتاتيجية املنتج و�أي منتج �سنقوم بانتاجه هل هو الرخي�ص �أو
ذو اجلودة العالية� ...إلخ.
ال�سعر :ماهو امل�ستوى ال�سعري املقبول والذي يتنا�سب مع جودة املنتج والذي ميكن �أن
يقبله ال�سوق ويجعل من منتجي مناف�س ومربح بنف�س الوقت.
التوزيع� :سيا�سة التوزيع مبا يتنا�سب مع املنتج و�سعره ،فال ميكن �أن يتم توزيع منتج
مرتفع ال�سعر فى البقاالت ال�صغرية مث ًال.
الرتويج :ا�ستخدام الو�سائل الرتويجية املنا�سبة للمنتج فال ميكن �أن يتم الإعالن فى
جملة ن�سائية مث ًال عن منتجات مواد بناء.
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اخلال�صة:

ت�أكد �أنه يجب �أن تتطابق الأربع ا�سرتاتيجيات و�إذا تغريت �إحداها
يجب �أن تتغري الأخرى.
مثال :لديك منتج ذو جودة عالية وو�ضعت له �سعر مرتفع ،فال تقوم بالإعالن عنه من خالل
الأوراق املوزعة �أو الرب�شورات بل اخرت و�سائل �أف�ضل من ذلك حتى تربز فخامة منتجك
�أي�ض ًا يف التوزيع الميكن ا�ستخدام منافذ البيع العادية بل ا�ستخدم له منافذ بيع تليق بجودة
و�سعر املنتج.
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بعد األنتهاء من عمل اال�سرتاتيجية الت�سويقية ،هناك طريقة للت�أكد �أن ما مت
عمله هو فع ً
ال ا�سرتاتيجية ت�سويقية وهي جمموعة �أ�ســئل ــة جمموع ــة بـ ــ5 Ws and(:
.)How
�أو ًال :من هم امل�ستهلكني( : )Whoيجب �أن يت�ضح من خالل اال�سرتاجتية الت�سويقية من
هم امل�ستهلكني امل�ستهدفني ب�شكل وا�ضح وحمدد.
ثاني ًا� :أين مواقعهم ( : )Whereال بد �أن تعرف �أين ميكن �أن جتد امل�ستهلكني امل�ستهدفني
ليتم اختيار الو�سيلة املنا�سبة للو�صول لهم.
ثالث ًا :متى ي�شرتون ( : )Whenمهم �أن نعرف الوقت املنا�سب لل�شراء ليتم �إيجاد املنتج
فى هذا الوقت حتديد ًا.
رابع ًا :ماذا ي�شرتون ( :)Whatمهم �أن نعرف ماذا ي�شرتون ليتم مطابقة املنتج
لرغباتهم ،ف�إن كانوا يف�ضلون العبوات الكبرية مث ًال فننتجها لهم.
خام�س ًا :ملاذا ي�شرتون( :)Whyمعرفة �سبب ال�شراء مهم فقد نفاجئ با�ستخدامات
خمتلفة للمنتج ،ومعرفة �سبب ال�شراء قد متنحنا �سبب �إ�ضايف لتح�سني املنتج.
�ساد�س ًا :كيف ي�شرتون( :)Howهل هم الذين ي�شرتون ب�أنف�سهم ،وهل ي�شرتون املنتج
لوحده �أو مع منتجات �أخرى ،وهل الزوجة �أو الزوج �أو كالهما الذي ي�شرتى ؟
�إذا كانت �أجوبة الأ�سئلة ال�ستة موجودة ف�إن لديك ا�سرتاتيجية ت�سويقية مكتملة  ،ويف حال مل
تكن موجودة فقم مبراجعتها وتعديلها حتى ت�صبح مكتملة  ،لأن ا�سرتاتيجتك غري مكتملة.
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سادس ًا  :اإلدارة
في اإلدارة يجب التركيز على أمرين رئيسيين :
أو ًال :استثمر بالعاملين وأكسب والئهم:
من �أهم و�أ�صعب التحديات �أن تك�سب والء العاملني وال يتم ذلك �إال يف جعلهم ي�شعرون
ب�أنهم �شركاء فى العمل ،واخلق لهم نظام يكفل ت ّكون هذا ال�شعور لديهم من حوافز وح�سن
تعامل وتقبل لآرا ِئهم ،فمن ال�سهل �شراء الآلآت
واملعدات ،ولكن والء العاملني الي�شرتي باملال،
بل يكون بالتعامل وبطريقة االهتمام فيهم
وتدريبهم وتطويرهم.
وا�ستثمر بهم لي�شعروا ب�أن هذا العمل هو
حياتهم امل�ستقبلية ويتوقعون بالتايل تطورهم
ال�شخ�صى مع تطور العمل.

ثاني ًا :استقطب من يعلمك وليس من تعلم:
من �أكرب الأخطاء �أن تبدء م�شروعك بعاملني لي�س لديهم �أي خربة اال �إذا كانت لديك
�شخ�صي ًا اخلربة املطلوبة ،و�إذا مل تكن خبري ًا بها فيجب �أن تختار من يعلمك وت�ستفيد �أنت
وم�شروعك من خربته.
مثال على ذلك :تريد �إن�شاء م�شروع للقهوة(كويف �شوب) و�أنت التعرف كيفية �إعداد القهوة،
وا�ستقطبت عاملني اليعرفون �أي�ض ًا كيف يعدون القهوة ،ف�إذا ف�شل امل�شروع فانت ال�سبب يف ذلك،
فا�ستقطب من يعلمك �إذا مل تكن متخ�ص�ص يف ذلك ،وال ت�ستقطب من تعلمه.
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سابع ًا  :الموازنة :

وفيها ثالث عناصر مهمة جد ًا يجب اإلنتباه لها :
أو ًال :تأكد من فرضياتك بل كن متحفظ ًا :
من �أ�سوء الأخطاء هو �أن تكون فر�ضياتك مبالغ
بها مثل �أن تفرت�ض ال�سعر مرتفع ًا مبا يعك�س
نتائج م�شجعة �أو �أن تخف�ض تكلفة الإنتاج لنف�س
ال�سبب.
املطلوب فى هذه املرحلة �أن تكون متحفظ ًا جد ًا
فى الفر�ضيات وب�أن تخف�ض ال�سعر �أقل من
ال�سوق وترفع التكلفة كذلك ليتم الت�أكد ب�أن
امل�شروع �سريبح فى �أ�صعب الظروف.

ثاني ًا :تأكد بأن لديك مصادر
تمويل أكثر مما تحتاج:
من الطبيعي �أن يكون لديك ماحتتاج من متويل
قبل البدء مب�شروعك ولكن للأ�سف فى كثري من احلاالت ال يفي ماحتتاج بالغر�ض فالتجربة
واخلربة تقول �أنه عند التطبيق دائم ًا تظهر بع�ض العوامل والتى جتعلك فى احتياج �أكرب
من املخطط له.
ومثا ًال على ذلك :لو افرت�ضنا �أنك �ستذهب �إىل منطقة الق�صيم من الريا�ض عن طريق
الرب وقدرت احتياجك للرحلة ب  50ريال للوقود ،و  5ريال للماء ،و 5ريال للقهوة وال�شاي،
بالتايل يكون ماحتتاجة للرحلة  60ريال.
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وعند الإنطالق بالرحلة حدث �أن تعطل �إطار ال�سيارة وتكلفة �إ�صالحه  10رياالت ،فهذا
احلدث مل يكن خمطط له عندها �ست�ضطر للت�ضحية �إما باملاء �أو القهوة �أو قد ي�صل الأمر
�إىل العودة لعدم وجود متويل كايف للرحلة.
لذلك دائما يجب �أن ت�ضع بحد �أدنى  % 10متويل �إ�ضايف جاهز لأي طاريء وبذلك ت�ضمن
ب�إذن اهلل �أنك لن تتوقف يف منت�صف الطريق �أو امل�شروع.

ثالث ًا  :ال تضيع أموالك بالدراسات:
ي�صرف كثري من املبادرين �أموا ًال يف الدرا�سات والتي دائم ًا ما تكون مكلفة وفى حال توقف
امل�شروع ال ميكن �أن تكون لها �أي قيمة.
�أن�صح املبادر �أن يقوم بعمل الدرا�سات بنف�سه والإعتماد على بع�ض اجلهات التى قد يكون
لديها بع�ض الدرا�سات املجانية مثل:
الغرف التجارية.
وبع�ض اجلهات احلكومية التمويلية.
�أو حتى من خالل الإنرتنت فب�إمكانك �أن جتد يف الإنرتنت كثري من الدرا�سات التي
ميكن �أن ت�ستعني بها،وتذكر �أنه عندما تقوم بالبحث عن املعلومات من تلقاء نف�سك فهذا
كفيل ب�أن يجعلك قوي ًا ويجعل منك �شخ�ص متمكن من م�شروعك ب�شكل �أكرب.
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اآلن تكون قد انهيت خطة العمل
ولكن ليس بعد ان تختبر هذه الخطة
وتتأكد من أنها فع ً
ال خطة عمل
مكتملة العناصر وقابلة للتطبيق.
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ثامن ًا  :ثالث اختبارات مهمة :
بعد االنتهاء من خطة العمل هناك اختبارات ميكن �أن تعمل للت�أكد من وجود خطة عمل
فع ًال لديك ،والتي ميكن �أن تقوم بعملها وفى حال اجتيازها ميكنك �أن تت�أكد ب�أن لديك
خطة عمل حمكمة.

االختبار األول  :اختبار أن السوق حقيقي :
فهناك كثري من الأفكار تبنى على ت�صور معني عن ال�سوق قد ال يكون حقيقي وبالتايل يتم
االكت�شاف �أنه ال يوجد �سوق للمنتج �أو اخلدمة ،ويجب �أن تتاكد من وجود �سوق دائم ولي�س
م�ؤقت
مثال :كثري من الفر�ص التجارية تاتي يف وقت احلروب والأزمات ولكن بال �شك هي فر�ص
م�ؤقتة ولي�ست دائمة.
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االختبار الثاني  :اختبار أن المشروع منافس:

يجب �أن تت�أكد من �أنك وجدت امل�شروع مناف�س بعد عمل حتليل املناف�سني ،فقد يتم عمل
التحليل وال تت�ضح قدرة امل�شروع على املناف�سة وبالتايل ال يجب �أن ينفذ �أو قد ال جتد ميزة
ن�سبية وا�ضحة مل�شروعك.

االختبار الثالث :اختبار أن المشروع ذو عائد:

من الطبيعي �أن يكون امل�شروع ذو عائد جمزي مقارنة بغريه من امل�شاريع ،ويتيح لك الربح
وي�سمح لك بتطوير �أعمالك ومي ّكنك من مواجهة �أي م�شاكل طارئة يف ال�سوق ،و�أي�ض ًا يجب
�أن يقارن مبا يعطيه البنك مرابحة على اال�ستثمارات.
قد يهتم املبادر يف الفكرة ويهتم بتنفيذها حتى لو مل يكن العائد جمزي ولكن ذلك لن يجعل
الفكرة قابلة للتطوير والنمو فلذلك �أيا كان احلما�س للفكرة يجب �أن يكون العائد مقبول
ومنطقي.
إذا تجاوزت االختبارات الثالث ال�سابقة ف�أنت جاهز
للبدء يف م�شروعك و�إذا مل تتجاوزها فتوقف عن البدء يف
امل�شروع.
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تاسع ًا  :مالن تجده فى كتب اإلدارة
من خالل الإحتكاك برجال الأعمال ال�سابقني ومن خالل اخلربة �أي�ض ًا،
مت ا�ستنباط �أن هناك عوامل للنجاح لي�ست من ما يكتب فى كتب الأدارة،
وا�سميها بالكنز وهي فع ًال كنز لأنها �ستفيدك يف حياتك وعملك ولي�ست لها
عالقة بالنظريات الإدارية ولكن لها ت�أثري �إيجابي علي املبادر وعلى م�شروعه
وكما يقال قد جتعل الربكة يف امل�شروع ويتوفق ب�إذن اهلل.
أو ًال :بر الوالدين :

ال يحتاج هذا العن�صر �إىل كثري من النقا�ش فدعوة واحدة من قبل والديك قد تفتح لك كنوز
الدنيا وحتل لك جميع م�شاكلك ،فحقوق الوالدين كبرية والرب هو رد احلق لهما ولو بالقليل
وبالتايل توفيق اهلل.
ثاني ًا  :الزكاة بـ (المال ،البدن ،والعلم):

زكاة املال معلومة يف الإ�سالم وهي زكاة للمال وحفظ ًا له ،وزكاة البدن �أن تزكيه بالعمل
يف الأعمال اخلريية لأهلك وملجتمعك ،وزكاة العلم �أن متنحة لالخرين دون اخلوف من
م�شاركة الآخرين مبا تعلم لأن ذلك بال �شك �سيزيد علمك ويرفع �ش�أنك.
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ثالث ًا :الصدقة:

عود نف�سك على ال�صدقة حتى لو كانت قليلة فهي ب�إذن اهلل تدفع عنك كل مكروه.
رابع ًا :الدعاء:

ال حترم نف�س الدعاء ليل نهار و�أوقات اال�ستجابة املعلومة  ،فقد وعدنا �سبحانة بالإجابة،
قال تعاىل " وقال ربكم ادعونى �أ�ستجب لكم " ،فال عليك �إال الدعاء.
خامس ًا :االستخارة:

بعد فعل كل ماذكر التن�سى اال�ستخارة ،فلن يدلك اهلل �سبحانه وتعاىل �إال �إىل ما فيه
م�صلحتك.
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عاشر ًا  :انطلق على بركة اهلل ولكن!!

تذكر �أن النجاح من �أول جتربة هو من الأمنيات ال�صعبة التحقيق ،فجميع النا�س قد
ف�شلوا ومروا بالف�شل وا�ستطاعوا النجاح بعد ذلك ،وال ت�أخذ هذا الأمر على �أنه حمبط ،
بل يجب �أن تنظر له نظرة �إيجابية ،واعلم �أن ف�شلك يف املرة الأوىل �سوف يدفعك للقيام
واال�ستمرار وعدم التوقف.
وتذكر �أن النجاح مير من خالل جتارب فا�شلة  ،ولتكن على علم ب�أن التجارب الفا�شلة
هي وقود النجاح.
وتذكر �أنه مل يخلق بعد من مل يف�شل فى م�شروع ،وب�إمكانك �أن ت�س�أل �أف�ضل رجال
الأعمال يف العامل و�سوف جتد ب�أن لديهم م�شاريع قد ف�شلوا فيها ،فف�شلك يف م�شروع
اليعني ب�أن لديك م�شكلة.
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ختام ًا :ابتسم
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ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﻄﺒﺎع

ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﻤﺒﺎدر ذو ﻃﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻻﻧﺠﺎز
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل

َ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ؟
اي ﻣﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻚ ﺗﻤﻴﺰك ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻚ

“

“

اﻟﻤﻴﺰة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ..

ﻣﺰاﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)ﻣﻮﻗﻊ ،ﻣﻮاد اوﻟﻴﺔ(

ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﻜﺮﻳﺔ

)ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع(

)اﻟﺠﻮدة ،اﻟﺴﻌﺮ(

اﻻن..ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ؟
1

2

اﻻﻫﺪاف

3

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ

وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ
و اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

4

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع

5

6

اﻻدارة

اﻛﺴﺐ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﺳﺘﻘﻄﺐ ﻣﻦ ﻳُﻌﻠﻤﻚ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

7

اﻟﻤﻮازﻧﺔ

 ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ  :ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻚ ،اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -ﻻﺗﻀﻴﻊ اﻣﻮاﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت

9

ﺑﺮاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ/اﻟﺰﻛﺎة
اﻟﺼﺪﻗﺔ/اﻟﺪﻋﺎء
اﻻﺳﺘﺨﺎرة

10

اﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻠﻪ

د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮاﺟﺤﻲ

8

ﺛﻼث اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻬﻤﻪ

)اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.ان اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺎﻓﺲ
ان اﻟﻤﺸﺮوع ذو ﻋﺎﺋﺪ(

للتوا�صل :
• خالد بن سليامن بن عبدالعزيز الراجحي
• متزوج وله خم�سة �أبناء .
• حا�صل على درجة دكتوراه يف تخ�ص�ص " �إدارة الأعمال  /التجارة العاملية " من �إدارة العلوم الإدارية والتجارية بجامعة
"جال�سجو" – بريطانيا  2008م .
• حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف العلوم الإدارية من معهد "هالت" العاملي للعلوم التجارية العاملية – كلية بو�ستون الواليات
املتحدة الأمريكية  1989م .
• ح�صل على �شهادة البكالوريو�س يف علوم الإدارة ال�صناعية من جامعة البرتول واملعادن – اململكة العربية ال�سعودية  1986م.
@khalid_alrajhi

الخربات العملية:
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة الراجحي القاب�ضة � -إبريل 2010/حتى الآن .
• ا�ستاذ م�ساعد يف جامعة اليمامة فرع الريا�ض (دوام جزئي) .
• الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سليمان العبدالعزيز الراجحي و�أوالده (دواجن الوطنية) من يناير 1991/م حتى �إبريل  2010/م.
• نائب املدير العام للت�سويق واملبيعات ل�شركة �سليمان العبدالعزيز الراجحي و�أوالده (دواجن الوطنية) من �أكتوبر1989/م
حتى يناير1991/م .
عضويات اللجان:
• ع�ضو جمل�س �إدارة الربيد ال�سعودي ( قطاع حكومي ) .
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت اليمامة �سابق ًا .
• ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ملعايل وزير العمل �سابق ًا .
• ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية التعاونية ملنتجي الدواجن حتى عام  2010م .
• رئي�س اللجنة الوطنية الزراعية مبجل�س الغرف ال�سعودية �سابق ًا .
• رئي�س جلنة التطوير  -اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض « �إن�سان « حتى عام  2012م.
• ع�ضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض (�سابق ًا) .
• ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني «نقاء» حتى عام  2012م .
• ع�ضو جلنة التحكيم يف م�شروع مبادر  -التابع للغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض .
• رئي�س جلنة الأوقاف – الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض .
خربات أكادميية :
• ا�ستاذ م�ساعد يف جامعة اليمامة وحما�ضر بتخ�ص�ص �إدارة الأعمال والت�سويق .
• ع�ضو اللجنه الت�أ�سي�سيه وامل�شرف العام على جامعة �سليمان الراجحى حتى مت بد�أ الدرا�سة بها .
• ع�ضو فى جمل�س كلية ادارة الأعمال يف جامعة اليمامة .
• امل�شاركه فى حلقة النقا�ش فى ندوة الت�سويق (القيم القائدة للت�سويق -الت�سويق احلقبة الثالثه) بتاريخ  2010 -10-12م
مع الربوف�سور فيليب كاتلر املنعقدة يف فندق الفي�صلية بالريا�ض .
املؤمترات والدورات:
• �إلقاء جمموعة من املحا�ضرات .
• ح�ضور عدة حما�ضرات وم�ؤمترات عاملية عقدت يف دول خمتلفة .
رقم اإليداع1433 /4712 :

ردمك978-603-01-0069-9 :

