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هذا الكتاب هو بالأ�ضل حما�ضرة مت اإلقائها يف الغرفة 
التجارية ال�ضناعية بالريا�ض – بدعوة كرمية من قبل 

جلنة �ضباب الأعمال.
وقد مت حتويلها اإىل كتاب رغبة يف تعميم الفائدة، واهلل 

اأ�ضاأل التوفيق وال�ضداد.

 ))  تمهيد (( 
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امل�ضروع التجاري يبداأ بفكرة ، اإل اأن اأفكارًا كهذه - اأيًا كانت - غالبًا ما تنتهي من حيث 
بداأت ، وقد تتعرث يف منت�ضف الطريق اأو عند اإحدى منعطفاته ما مل يتم بلورتها وحتويلها 

لفر�ض عمل ذات جدوى حقيقية .
وقد ي�ضل الأمر لأن تت�ضاعف خ�ضارة القت�ضاد واملجتمع .. ف�ضاًل عن خ�ضارة من تفتق 
تكون عوامل  الذي  الوقت  الفكرة يف مهدها يف  واأد هذه  يتم  ، عندما  ما  ذهنه عن فكرة 

قابليتها للتطبيق مواتية ووا�ضعة ومتعددة .
والإ�ضرار  بالعزمية  ثم  اهلل  على  بالتوكل  تبداأ   - بب�ضاطة   - فر�ضة  اإىل  الفكرة  حتويل 
يعزز   ، النجاح  تلو  النجاح  اأن يح�ضد  اإل  فلي�ض على �ضاحبها  املتاأين وعندها  وبالتخطيط 

ذلك التوقع قوة ومتانة اقت�ضادنا واأ�ضواقه املفتوحة والكبرية . 
الدكتور خالد بن �ضليمان الراجحي قدم حما�ضرة ناجحة عن " حتويل الفكرة اإىل فر�ضة 

. النجاح  نقاط  عن  والبحث  الرتكيز  اأهمية  " تناولت 
كبري  بح�ضور  حظيت  التي  املحا�ضرة  ت�ضمنتها  التي  والن�ضائح  املعلومات  غزارة  واأمام 
من اجلن�ضني ، ويف اإطار حر�ض جلنة �ضباب الأعمال بغرفة الريا�ض على توفري مثل هذه 

املحا�ضرات القيمة ، فقد راأت الغرفة طباعتها يف هذا الكتيب لتعم الفائدة .
مع �شكرنا وتقديرنا للدكتور خالد الراجحي .

فهد بـن ثنيان بن فهدالثنيان
عـ�ضـــــــــــو مـــجــــــلــ�ض الإدارة
رئي�ض جلنـــــة �ضباب الأعمال

تقديم
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إهداء
والدي: 

تعلمت منك مامل ولن اأجده يف كتب الإدارة وجامعات الدنيا.

والدتي: 
حنانك ودعائك �ضار بي بتوفيق من اهلل اإىل اآخر الطريق.

زوجتي وأبنائي:

مهــا

عبدالملك

نــواف

سلمـان 

طـالل 

بكم تكون الحياة بطعم التوت ....
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المقدمة
حتويلها  ميكن  والتى  الأفكار  من  الكثري  هناك  النا�ض،  من  كثري  عند  هاج�ض  هي  الفكرة 
لها قيمة  لي�ض  اأفكار  تبقى  اأ�ضحابها ولكنها  ويتنوع  الأفكار  وتتنوع هذه  اإىل فر�ض جتارية 
اإذا مل تتبلور وتتحول اإىل فر�ض. وهذه الأفكار اإذا مل تتحول اإىل فر �ض هي لي�ضت خ�ضارة 

ل�ضاحبها فقط! بل هي خ�ضارة للمجتمع ولالقت�ضاد.
وتطويرها  لحت�ضانها  كيانات  لها  وتوؤ�ض�ض  الإهتمام  كل  الأفكار  هذه  تويل  النامية  الدول 
وحتويلها اإىل فر�ض، وهناك اعتقاد اأن التعامل مع هذه الأفكار يخلق الفرق بني الدول، فمن 

يتعامل معها بجدية واهتمام يتطور ومن يتغافل عنها يبقى فى اآخر الركب.
�ضهلة  علمية  بطريقة  فر�ضة  اإىل  الفكرة  حتويل  فى  للم�ضاعدة  حماولة  هو  الكتاب  هذا 

التطبيق موّجه اإىل ال�ضباب املبادر الراغب فى اأن يكون له دور اإيجابي فى اقت�ضاد بالده.
يف هذا الكتاب �ضيتم فى البداية عمل اختبار للتاأكد من اأن ال�ضخ�ض �ضاحب الفكرة مبادر 
وبالتايل ميكن اأن يكون مهيئًا لأن ينفذ الفكرة بنف�ضه، ثم �ضيتم عمل اختبار اآخر للتاأكد اأن 

الفكرة نف�ضها مهيئة لأن تكون فر�ضة ناجحة.
العنا�ضر  اأهم  يكون  والنجاح  للتطبيق  قابلة  وفكرتة  مبادر  الفكرة  �ضاحب  كان  حال  فى 
للنجاح قد حتققت وبالتايل �ضيتم ا�ضتعرا�ض اخلطوات العلمية والعملية لتحويل الفكرة اإىل 

فر�ضة كاملة املوا�ضفات.
وفى اخلتام �ضيتم حت�ضني الفكرة ببع�ض امل�ضاهدات من التجربة واخلربة مبا يكفل باإذن 
اهلل جناحها، وحتويلها اإىل فر�ضة ناجحة، ولنتذكر اأن كل ال�ضركات الكبرية بداأت من اأفكار 

�ضغرية وتطورت وجنحت واأ�ضبحت من امل�ضاريع التي ي�ضار لها بالبنان.
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اإن مفهوم ال�ضتمرار علميًا هو ال�ضتمرار لع�ضر �ضنوات فمن املمكن اأن تنجح يف م�ضروعك 
ملدة �ضنتني اأو ثالث ثم تتوقف فاإذا مل تتجاوز الع�ضر �ضنوات فامل�ضروع لي�ض م�ضتمر وغري 

ناجح.
اإن ن�ضبة امل�ضاريع اجلديدة ال�ضغرية التى تبداأ وت�ضتمر هى   ، ح�ضب الإح�ضاءات العاملية 

% ؟!!. فقط 10 
امل�ضاريع تف�ضل، اأي اأنه اإذا كان هناك  % من  وهذا بال �ضك رقم خميف ويعنى اأن هناك 90 

1000 م�ضروع جديد �ضيف�ضل منها 900 م�ضروع وهو بال �ضك رقم كبري.
  وبعد معرفة هذه املعلومة ال�ضوؤال املطروح الأن هل نتوقف عن خلق مشاريع 

جديدة ؟ 
إذا توقفنا سيحصل التالي :

1-  �ضنخ�ضر الـ 10 % الناجحة وهي بال �ضك اإ�ضافة اإيجابية لالقت�ضاد، لو نفرت�ض 
الناجحة  امل�ضاريع  لهذه  ف�ضتكون  م�ضروع   1000 اأ�ضل  من  م�ضروع   100 جناح 

مردود اإيجابي للمجتمع ككل.
% الفا�ضلة، وجميع هذه  2- �ضنخ�ضر اخلربة واملعرفة التى �ضتجنى من الـ 90 
% بالرغم من اخل�ضارة املادية واجلهد اإل ان اأي م�ضروع  اخلربة من الـ 90 

فا�ضل هو خربة ومعرفة ووقود مل�ضروع ناجح قادم.
3- والأهم هو اأنه هناك طريقة علمية مب�ضطة ليكون م�ضروعك باإذن اهلل من 
% ، وبالتايل ممكن اأن تخت�ضر الطريق وتكون �ضمن الـ 10 %  �ضمن الـ 10 

% الغري ناجحني. الناجحني دون اأن تبداأ بالطريق ال�ضعب  من �ضمن الـ 90 

في البدء مهم أن يثار سؤال:

هل تعلم كم نسبة
المشاريع الصغيرة التي تنجح وتستمر؟ ! 
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باأن  تكمن   امل�ضكلة  لكن  لتتذكر كم مرة فكرت يف م�ضروع،  اأفكارك  الآن مراجعة  باإمكانك 
الأفكار �ضتبقى اأفكار اإذا مل حتول اإىل فر�ض، فكم من مبادر لديه فكرة مل يتعامل معها كما 
اأخر  �ضخ�ض  قبل  من  وتنفيذها  تطبيقها  مت  الفكرة  اأن  اكت�ضف  �ضنوات  عدة  وبعد  يجب 

وجنحت ومتيزت.
  فما الفرق بينك وبني من نفذها ؟ 

اأنت اأبقيتها كفكرة فقط دون اأن تقوم بتنفيذها، فلذلك يجب على املبادر اأن يح�ضن التعامل 
مع الأفكار املتميزة لأن الأفكار لها قيمة كبرية فى حال حتويلها اإىل فر�ض.

وهذه النقطة تقودنا اإىل نقطة هامة جداأ وهي الطريقة املثلى للتفريق بني الناجح والفا�ضل 
اأو بني من يفكر فقط وبني من يفكر وينفذ وينجح، فهناك فروق �ضخ�ضية  من املبادرين 

بينهما.

األفكار كثيرة ومتنوعة
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الفا�ضل
فما هو الفرق بين الناجح والفاشل؟

 الناجح: لديه قدرة على حتويل الأفكار اإىل فر�ض.

 الفاشل: لديه قدرة على حتويل الأفكار اإىل فر�ض.
اإذا كان كالهما لديه  نف�ض القدرات فما هو الفرق  ؟؟

الفرق:
 اأن الفا�شل يركز تفكريه على العوائق ويتحدث عنها ليل نهار، ويجعلها عائق للنجاح 
ومع الوقت يفقد تركيزه على اأهدافه ويبقى فى دوامة هذه العوائق في�ضقط ويف�ضل م�ضروعه.
 بينما الناجح يركز تفكريه على الأهداف، ل ين�ضى العوائق بل يتعامل معها ويعاجلها 
اأهدافه وبالتايل ينجح بتوفيق اهلل، قد يكون الفرق ب�ضيط ولكن  ولكن تفكريه مركٌز على 

نتائجه خمتلفة و كبرية جدًا.
والآن بعد هذه املقدمة لننتقل اإىل منطقة احللول ونبحث عن ال�ضبل الكفيلة بنجاح اأفكارنا 
وحتويلها اإىل فر�ضة. وكما ذكر يف املقدمة هناك اختباران، اأحدهما لل�ضخ�ض نف�ضه والآخر 

للفكرة.

الناجح
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�ضيتم عمل اختبار على ال�ضخ�ض نف�ضة للتاأكد من اأنه مبادر، وبالتايل يتم التاأكد اأنه ميلك 
ال�ضفات املعتمدة للمبادر.

حمددة  �ضفات  فللمبادر 
ليكون  فيه   تتوفر  اأن  يجب 
ال�ضفات  وهذه  فعاًل  مبادرًا 
علمية  درا�ضات  على  مبنية 
يجب  العامل  فى  مبادر  فكل 
اأن يحمل هذه ال�ضفات، ومن 
املهم التاأكيد باأن عدم وجود 
هذه ال�ضفات يف ال�ضخ�ض ل 
ناجح  غري  �ضخ�ض  اأنه  تعني 

بل هو غري مبادر.
وقد  ناجح  يكون  قد  فالوزير 
والطبيب  مبادر،  غري   يكون 
ناجحني  يكونا  قد  واملهند�ض 

ول يكونوا مبادرين، ف�شفات املبادرين  لي�ضت هي الو�ضفة  الوحيدة للنجاح بل هي 
التى تّفرق بني املبادر من غريه فهناك اأحَد ع�ضر �ضفة للمبادر وهي:

االختبار األول: هل أنت مبادر؟
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1- الرغبة بالمبادرة.

املبادر دائمًا لديه الرغبة بامل�ضاعدة بتبني الأفكار اجلديدة، حتى يف اجتماعاته مع 
اأ�ضدقاءه جتده دائمًا �ضباق لعر�ض خدماته.

على  ويكون  للرحلة  بالرتتيب  يبادر  فتجده  لرحلة  بينهم  يرتبون  الأ�ضدقاء  كان  لو  فمثال 
الأخرين ولن  به  النظر عن ما يقوم  الأكرب فى الرتتيبات ب�ضرف  بالدور  ليقوم  ا�ضتعداد 
يقلل من رغبته اإحجام البع�ض عن امل�ضاعدة فهو م�ضتمتع بهذا اجلهد وبال �ضك ينتظر من 

اأ�ضدقائه تقدير هذا اجلهد معنويًا فقط ل غري.

2- االستعداد ألخذ المخاطرة المعتدلة.
بحذر  خماطر  فهو  حم�ضوبة  الغري  املخاطرة  لي�ضت  ولكن  املخاطرة  يهوى  �ضخ�ض  املبادر 

وا�ضتعداده  جيد لهذه املخاطرة.
فمثاًل لو مت جدًل الطلب من ثالث اأ�ضخا�ض بينهم مبادر للقفز من الدور الثالث يف مبنى 

ليح�ضل على مكافاأة من املال: 
 الأول �ضيحجم متامًا عن القفز ولن يفكر حتى بالقفز و�ضيقول ل اأريد املكافاأة فهو لي�ض 

مبادر.
 اأما الثانى ف�ضيقفز مبا�ضرة بدون تفكري وبالتايل �ضيفقد املكافاأة لأنه لن يكون على قيد 

احلياة)غالبًا( فهو اأي�ضًا لي�ض مبادر.
وينظر  �ضيذهب  و  بال�ضتعدادات  ف�ضيقوم  الثالث  اأما   
مثل  الأ�ضفل  فى  املكان  ويجهز  الإرتفاع  ويح�ضب  لالأ�ضفل 
القفزة  اأن  لي�ضمن  اآخر  �ضيء  اأي  اأو  متحرك  م�ضبح  اإح�ضار 

�ضتكون ب�ضكل �ضليم  ويح�ضل على املكافاأة فهو مبادر.

 صفات
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 المبادر
3- الثقة بالنفس.

الغرور،  اإىل حد  ي�ضل ذلك  ل  اأن  على  وقدراته  نف�ضه  فى  ثقة  املبادر على  يكون  اأن  يجب 
لها  ومدرك  قدراته جيدًا  يعرف  املبادر  والغرور،  بالنف�ض  الثقة  بني  تف�ضل  �ضعرة  فهناك 

ويثق بها.
يكن  مل  فاإذا  الأهداف  حتقيق  �ضبيل  فى  والتقدم  لالإجناز  اإيجابي  داعم  بالنف�ض  الثقة 

ال�ضخ�ض على ثقة بنف�ضه بال �ضك �ضيكون مرتدد وبالتايل لن ي�ضتطيع حتقيق اأهدافه.

4- اعتمادية عالية على النفس.
وبقوة  متجه  فهو  عليها،  يعتمد  ل  ولكن  متميز  ب�ضكل  ويبنيها  العالقات  اإىل  يحتاج  املبادر 

لتحقيق اأهدافه  بدون النظر لدعم الأخرين.
الدعم  هذا  على  يعتمد  ل  ولكنه  والأ�ضدقاء  الأقارب  من  الدعم  املبادر  يجد  اأن  مينع  ل 

كاأ�ضا�ض لنجاحه،  فنجاحه مرتهن بعد اهلل فى اعتماده على نف�ضه وقدرته.
قريب  مب�ضروع  جناحه  مرتبط  يكون  بحيث  م�ضروعه  �ضخ�ض  يبداأ  قد  ذلك  على  فمثاًل 
ال�ضديق فهذا خمالف ل�ضفات  اأو  القريب  بهذا  اأو �ضديق فيكون جناح م�ضروعه مرتهن 

املبادر، فاملبادر ل يرتبط جناحة بقريب اأو �ضديق.

5- اإلصرار:
قد يف�ضل املبادر اأكرث من مرة وقد يتكرر ف�ضله ولكنه ل يكل ول ميل فى �ضبيل الو�ضول اإىل 
اأول  املبادر من  ينجح  اأن  ال�ضعب  ب�ضهولة، من  وليتوقف  يف�ضل  ول  ينجح  بالتايل  اأهدافه 

حماولة، ولأنه مبادر �ضي�ضتمر فى املحاولت و�ضينجح باإذن اهلل.
راجع �ضري املبادرين الناجحني �ضتجد جناحهم بنى على جتارب لهم فا�ضلة ومنها انطلقوا 

اإىل النجاح، وهذا اأمر هام وتاأثريه مهم فى اإيقاد �ضعلة النجاح يف املبادر.
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6- الرغبة بالنتائج
يتميز املبادر عن غريه برغبتة يف روؤية نتائج اأعماله، فال يكفيه اأن يقوم بالعمل وينهيه بدون 

معرفة نتائجه. 
مثال على ذلك اأن: املوظف فى ال�ضركات الكبرية قد يقوم باإنهاء عمله كامل بدون اأن يهتم ملا 
نتج عن هذا العمل فاملهم اإنهائه فقط، اأما املبادر فال يكفية ذلك فهو يحب اأن يعرف نتيجة 

اأي عمل يقوم به وبالتايل يبداأ عمله اخلا�ض لي�ضتطيع حتقيق هذه الرغبة.

7- المبادر ذو طاقة عالية
عالية  طاقة  لدية  اأن  املبادر  �ضفات  من 
لعمل  العاملي   املعدل  اأن  الدرا�ضات  فمن 
ي�ضل  وقد  يوميًا  �ضاعة   16 هو  املبادرين 

اإىل 20 �ضاعة يوميًا.
فالعمل الوظيفي وهو 8 �ضاعات ل يتطابق 
بالإجناز  ي�ضعره  ول  املبادر  مع  اإطالقًا 
اأن  ي�ضتطيع  عمل  عن  يبحث  جتده  فلذلك 

يحول هذه الطاقة اإىل اأمر اإيجابى.
قد  اأنه  املبادر  على  عادة  املالحظ  ومن 
بدون  واأحيانًا  كايف  نوم  بدون  اأيامًا  يعمل 
نوم وكذلك قد يتجاوز الأكل لينهي اأعماله 
املهمة بدون اأن ي�ضعر باجلوع اإطالقًا حيث 
عن  يبعد  العمل  يف  الذهنى  تركيزه  اأن 

ذهنة الرغبة  يف الأكل اأو النوم.

 صفات
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 المبادر
8- تنافسي الطباع 

املبادر بطبعه يحب املناف�ضة حتى يف هواياته جتده دائما يريد اأن يكون الأول ول يتنازل اأو ل 
يتقبل الهزمية ب�ضهوله، وهذا ينعك�ض على اأداِءه فى م�ضروعه، فرغبته باأن يكون الأول وحبه 

للمناف�ضة تعطيه الطاقة لالإجناز وبالتايل النجاح.

9- ينظر للمستقبل
املبادر يتحدث قلياًل عن املا�ضي وقلياًل عن احلا�ضر وكثريًا عن امل�ضتقبل، ي�ضتمتع باحلديث 

عن ما �ضيكون ويتوقعه بعد �ضنوات ملجتمعه ولنف�ضه.
املبادر كثري التوقع ملا �ضيكون عليه الو�ضع م�ضتقباًل لي�ضتطيع خلق مو�ضع له فى هذا امل�ضتقبل 
ومن ثم يبداأ فى ر�ضم خطته للو�ضول لهذا امل�ضتقبل، فال ي�ضتمر باحلديث والأحالم فقط.

10- لديه القدرة على التنظيم
القدرة على التنظيم خا�ضة فيما يتعلق بالوقت فاإن مل ت�ضتطع تنظيم الوقت فكن على علم 
بان الوقت �ضوف ي�ضيع من بني يديك، و من اأهم �ضفات املبادر فبدون التنظيم لن يكون 
الوقت  فاإدارة  الوقت،  واإدراة  الإهتمام  التنظيم  جوانب  اأهم  ومن  الكثري،  اإجناز  باإمكانه 

ت�ضاعد على ترتيب الأولويات
وبالتايل ترفع م�ضتوى الإجناز. املبادر منظم جدًا ولديه قدرة على ال�ضتفادة الق�ضوى من 
يومه فلو ح�ضبت ما ي�ضتطيع اإجنازه فى يومه ومقارنته مع غريه �ضتفاجئ بحجم الإجناز 

الذي ميكن اأن يقوم به.
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11- يهتم باإلنجاز أكثر من المال:
اأن املبادر يريد املال ويهتم به ولكن  اأهم ال�ضفات كذلك  من 
ومل�ضروعه  لنف�ضه  ا�ضم  يبحث عن  الإجناز،  هو  يغريه  ما  اأكرث 

يريد اأن يكون ما يقوم به م�ضاهد ومرحب به فى املجتمع.
لو خري املبادر فى فر�ضة جتارية يك�ضب منها 100 األف ريال اأو 
م�ضروع يك�ضب منه ا�ضم و�ضمعة و 50 األف ريال �ضيختار الثاين 

بال �ضك.
 بناًء على هذه ال�ضفات ميكن اأن يتم تقييم ال�ضخ�ض لنف�ضه 
 / �ضبعة  اأنه من ميلك  واعتقد  مبادر،   اأو غري  مبادر  كان  اإذا 
منطقة  فى  دخل  قد  يكون  ال�ضفات  هذه  من  واأكرث  ثمانية  

املبادرة وبالتايل هو مبادر.
ويكون بذلك قد مت جتاوز الختبار الأول وهو اأن �ضاحب الفكرة 

مبادر ومهياأً اأن يكون من اأ�ضحاب املبادرات الناجحة.
ومن املهم باأن تعلم باأنك اإن مل تكن مبادرًا فتوقف ولتبادر وقم مبراجعة نف�ضك قبل  اأن تبادر.

 وتربز هنا نقطتان مهمة:
 الأوىل: اأن ال�ضخ�ض ذاتة هو اأف�ضل من يقيم نف�ضه وي�ضتطيع بالتايل حتديد اإذا كان 

مبادر اأو غري مبادر.
 الثانية: اإجابة على ال�ضوؤال املتكرر وهو: هل املبادر يولد مبادر اأم اأن ال�ضفات املذكورة 

مكت�ضبة ؟
املبادر يولد ب�ضفات املبادر ولكن ذلك ل يكفي فيجب اأن ي�ضقل املبادر هذه ال�ضفات يف 

نف�ضه ليكون مبادر متميز.
مثال على ذلك، الرغبة باملخاطرة املعتدلة، ي�ضتطيع املبادر باحل�ضول على دورات اأو من 

خالل اخلربة اأن يطور قدراته على تقييم املخاطر على اأن يعمل بحد�ضه فقط.
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االختبار الثاني
 هو التاأكد من اأ�ضلية الفكرة نف�ضها فقد يكون ال�ضخ�ض مبادر بامتياز ولكن 

تكمن امل�ضكلة بالفكره ذاتها ، بالتايل وللتاأكد من اأن الفكرة قابلة للنجاح �ضيتم 
 هل لديك )أيها المبادر( في فكرتك اختبارها بال�ضوؤال التايل:

ميزة نسبية؟
وقبل التعليق على هذا اجلواب لنتحدث عن تعريف امليزة الن�ضبية:

لو قمنا بجمع الأفكار ومراجعتها لوجدناها اأفكارًا مكررة فالأفكار التي لمتلك ميزة 
ن�ضبية وتناف�ضية تدخل  �ضمن امل�ضاريع الـ 90 % الفا�ضلة.
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تعريف الميزةالنسبية: 
اأي ميزة يف م�ضروعك متيزك عن مناف�ضيك،  هي 
فامليزة  املناف�ضني.  من  تقليدها  ب�ضهولة  ميكن  ول 
هي عن�ضر اأو جمموعة عنا�ضر متيز م�ضروعك عن 
املناف�ضني وتت�ضف باأنها ل ميكن تقليدها ب�ضهولة، 
ولن  املناف�ضني  عن  خمتلف  اإيجابي  عن�ضر  فهي 
كانت  فاإذا  ب�ضهولة،  تقليدها  املناف�ضني  ي�ضتطيع 
الفكرة خالية من العن�ضرين اإذًا اأنت لمتلك ميزة 
لديك  فلي�ض  الن�ضبية  امليزة  متلك  مل  واإذا  ن�ضبية 

فكرة.
تلخي�ضها  ميكن  متعددة  اأ�ضكال  الن�ضبية  وللميزة 

بالعنا�ضر الثالث التالية:

1- مزايا طبيعية )موقع ، مواد أولية، غاز.....إلخ (.
وميكن اأن ي�ضرب مثال للم�ضاريع ال�ضغرية بهذة امليزة الن�ضبية بالتايل:

ب�ضكل  الطبية  املراكز  اأو  اأحد اجلامعات  اأو مقهى يف  اإن�ضاء مطعم  املبادرين على  اأحد  لو ح�ضل   
ح�ضري فهذه تعترب ميزة ن�ضبية فى املوقع.

2- مزايا تشغيلية ) خدمة العمالء ، الجودة ، 
السعر.... إلخ (.

وهذه امليزة ميكن ب�ضهولة التفوق بها من قبل املبادرين يف امل�ضاريع ال�ضغرية فيمكن ب�ضهولة 
ال�ضيطرة على التكلفة مثاًل اأو تقدمي خدمة مميزة للزبائن بحكم �ضغر عددهم وبالتايل 

ميكن اأن حتقق ميزة ن�ضبية للم�ضروع.
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3- مزايا فكرية ) براءة اختراع (
اأكرث الخرتاعات يف العامل يقدمها املبادرون وبالتايل يح�ضل املبادر على امليزة 

الن�ضبية الفكرية ويح�ضل على حماية لها ملدة ترتاوح بني 10 اإىل 15 �ضنة.
وهناك اأنواع اأخرى من املزايا الن�ضبية وما ذكر هو اأهمها.

نلخص  أن  يمكن  الثاني  االختبار  خالصة  على  وبناًء 
النتائج إلى: 

 اإذا ات�ضح اأن للفكرة ميزة ن�ضبية من خالل هذا الختبار فتكون الفكرة جاهزة للخطوات العلمية  
لتحويلها اإىل فر�ضة كاملة املوا�ضفات.

 مهم اأن نوؤكد اأن فى حال عدم وجود ميزة ن�ضبية للفكرة فهي مر�ضحة وبقوة لتكون من 
�ضمن امل�ضاريع الـ 90 % الفا�ضلة.

فكرة  عن  وابحث  امل�ضروع  هذا  تبداأ  ول  ومالك  جهدك  توفر  اأن  والأ�ضلم  الأجدى  من   
اأخرى تتوفر فيها امليزة الن�ضبية.

عندما تكون قد اختربت ذاتك وتاأكدت باأنك مبادر ومن ثم اختربت فكرتك 
وثبت متيزها عن غريها وتبني اأن فيها ميزة ن�ضبية جتعل من فر�ض جناحها 
اأن  التي ميكن  والعلمية  العملية  اإىل اخلطوات  ننتقل  اأن  الآن  مكتملة، ميكن 

حتول الفكرة اإىل فر�ضة.
هذه اخلطوات لي�ضت على الإطالق من بنات اأفكاري بل هي خطوات علمية جمربة  ومدرو�ضة 
ويفرت�ض اأن جتدها فى غري قليل من الكتب الإدارية، ما يجعلها خمتلفة هنا اأنها مب�ضطة 
تب�ضيط  باأن  ب�ضدة  اأوؤمن  بل  بتعقيد اخلطوات،  اإطالقًا  اأوؤمن  ل  اأين  التطبيق حيث  و�ضهلة 

الإجراءات واخلطوات من القدرات التى متيز من يريد النجاح.
اأما عن اخلطوات فهي ع�ضر خطوات �ضتنقل فكرتك بكل ب�ضاطة من الفكرة الهالمية اإىل 
واقع ملمو�ض، وقبل البدء اأوؤكد على �ضرورة اأن تكتب اخلطوات ول يعتمد فى تطبيقها على 

الذاكرة فقط.

19



                        

أواًل: وضوح الرؤية والرسالة : 

الرؤية:
لكنها  حلم  فالروؤية  ومكثف،  م�ضتمر  بجهد  للتطبيق  القابل  احللم 
ولكن  بروؤية،  لي�ض  يطبق  اأن  ميكن  ل  الذي  فاحللم  للتطبيق  قابلة 
اجلهد  يبذل  اأن  يجب  بل  ق�ضري  اأو  ب�ضيط  بجهد  تطبيقه  ميكن  ل 

لتطبيقه وهذا اجلهد يجب اأن ي�ضتمر لفرتات طويلة.
فمن اأهم �ضفات الروؤية اأنها بعيدة وقريبة بنف�ض الوقت، بعيدة على 

من ل يرغب لأي �ضببًا كان لبذل اجلهد اأو لي�ض لديه قدرة على اأن يكون جهده م�ضتمر.

الرسالة:
اأن تكون متوافقة مع قيم ومبادئ  وهي عبارة عن طريقتك اخلا�ضة لتحقيق الهدف على 

املجتمع.
فى �ضبيل حتقيقك لروؤيتك يجب اأن يكون لك طريقة خا�ضة لذلك وطريقة خمتلفة وفعالة 
لتحقيق  اأ�ضلوب خا�ض ومتميز  اأو منظمة  املجتمع. فلكل �ضخ�ض  وتتوافق مع قيم ومبادئ 
الأهداف وكل ما كانت هذه الطريقة فعاله ومتوافقة مع املجتمع كل ماكان حتقيق الأهداف 

اأ�ضهل واأ�ضمن باإذن اهلل.
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ثانيًا: األهداف :
للم�ضروع  والر�ضالة  الروؤية  حتديد  بعد 
التى  الأهداف  حتديد  يتم  اأن  يتطلب 
فى  بالذكر  وجديٌر  امل�ضروع  عليها  �ضيبنى 
هذه املرحلة اأن يو�ضح اأن اخلطوات الع�ضر 
حتديدًا  اخلطوات  بهذه  تتم  اأن  يتطلب  ل 
تكون  اأن  واملهم  تعديل اخلطوات  يتم  فقد 
خطة العمل متكونة من جميع هذه البنود.

من  اأي  على  العودة  من  مينع   ل  وكذلك 
جميع  اإنهاء  بعد  وتعديلها  اخلطوات 

اخلطوات ل�ضمان ات�ضاق الأهداف مثال مع ال�ضرتاتيجية وغريها من اخلطوات.
عودة لالأهداف فهناك خم�ضة عنا�ضر لهذه الأهداف لتكون اأهداف حقيقة ولي�ضت اأمنيات، 
فهناك خلط دائم بني الأمنيات والأهداف فكل الأهداف التي ل تكتب ب�ضكل علمي و مدرو�ض 

ل ميكن اأن تعترب اأهداف.
 )SMART(الأ�ضا�ضية لالأهداف وهى العنا�ضر  تذكر  ت�ضهل  الأجنليزية  باللغة  كلمة  وهناك 

والتي يجب اأن تبني اأهدافك عليها وهي:

:)Specific(  1- محددة
 اأول عن�ضر من عنا�ضر الأهداف هو اأن تكون الأهداف حمددة ويعني ذلك اأن ل تكون 

الأهداف غري وا�ضحة املعامل مثل اأن يكون الهدف اأكرب اأو اأف�ضل فهي عبارات غري حمددة
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: )Measurable(  2- قابلة للقياس.
اإكماًل للعن�ضر ال�ضابق فيجب اأن يكون الهدف قابل للقيا�ض اأي عند نهاية املدة ميكن قيا�ض 
اإنك قمت بتحديد  لو نفرت�ض مثاًل  النجاح لتحقيق الهدف،  ن�ضبة الإجناز وبالتايل ن�ضبة 
فرعني مل�ضروعك يف مدينة الريا�ض فباإمكانك قيا�ض ذلك بعد فرتة اإن كنت حققت ذلك 

اأم ل.

: )Assignable(  3- محددة المسؤولية
امل�ضوؤولية فى حال عدم حتقيق  للهدف حتى لت�ضيع  م�ضوؤول حٌمدد  يكون هناك  اأن  بد  ل 

الهدف وكذلك ليتم متابعة الهدف وتطور حتقيقه على مدار املدة املحددة لتطبيقه.

: )Reachable(  4- قابلة للتحقيق
با�ضتحالة  العاملني  �ضعر  فلو  للعاملني،  اإحباط  للتطبيق فهو حلم وهو  قابل  اأي هدف غري 
حتقيق الهدف فقد ي�ضابون بالإحباط، ول يعني ذلك باأن يكون الهدف �ضهل التحقيق بل 
يكون ممكن التطبيق بجهد ا�ضتثنائى، لأن �ضهولة حتقيق الهدف حمبط اأي�ضًا مثل ا�ضتحالة 

حتقيقه.

: )Time(  5- محددة المدة
العاملني املدة  اأن يعلم  التحقيق، فال بد  للت�ضيب وعدم  اأي هدف مفتوح املدة فهو مدعاة 

املتاحة لتحقيق الهدف حتى ميكن حما�ضبتهم على ن�ضبة الإجناز.
 مرة اأخرى واأي اأهداف ل تت�ضف بهذه العنا�ضر فهي لي�ضت اأهداف بل اأمنيات ل ميكن 

اإلزام اأحد بتحقيقها ول حما�ضبة �ضخ�ض على عدم حتقيقها.
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نقطة  وهي  الناب�ض  العمل  خطة  قلب  وبالتايل  ال�ضرتاتيجية  قلب  هو  املناف�ضني  حتليل 
لأنها  املناف�ضني  اأكرب وقت ممكن يف حتليل  وان�ضح دائمًا بق�ضاء  النطالق لأي م�ضروع،  
براأيي املدر�ضة التى يتعلم منها املبادر، ففي حتليل املناف�ضني ميكن اأن تعرف امليزة الن�ضبية 

وكذلك الإ�ضرتاتيجية الأن�ضب.  
وحتليل املناف�ضني يعطي �ضورة كاملة عن القطاع الذي �ضتدخلة لذلك اأن�ضح دائمًا اأن يقوم 
املبادر بنف�ضة بعمل حتليل املناف�ضني ول يعتمد على الغري اأو على املعلومات الثانوية املوجودة 
فى الإنرتنت اأو من خالل الدرا�ضات ال�ضابقة، ل مينع اأن يتم الإ�ضتعانه بهذه املعلومات ولكن 

لي�ض الإعتماد عليها.
�ضيتم عر�ض جمموعة من الأ�ضئلة والتي فى حال الإجابة عليها �ضتكون قد قمت كما يجب 

بعمل حتليل كامل للمناف�ضيني ، وهذه الأ�ضئلة هي: 

ثالثًا: تحليل المنافسين :
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من هم المنافسين الرئيسيين؟
اأو  املحليني  �ضواء  كلهم  املناف�ضني  فمعرفة  هم،  ومن  املناف�ضني  عن  هو  الأول  ال�ضوؤال 

امل�ضتوردين.
واحد  لكل  ال�ضوقية  احل�ضة  وكم  ال�ضوق  يف  الرئي�ضني  الالعبني  هم  من  تعرف  اأن  فيجب 
% من احل�ضة  منهم، وعادًة يو�ضع يف عني العتبار املناف�ضني الذين ميلكون جمتمعني 70 

ال�ضوقية.

ماهى عناصر ضعفهم وقوتهم؟
يجب اأن يتم معرفة �ضعفهم وقوتهم حيث اأن بتحليل �ضعف وقوة املناف�ضني ت�ضتطيع اأن تتعلم 
من القوة كيف تكون قويًا يف ال�ضوق ومن ال�ضعف كيف اأن تتحا�ضى ال�ضعف الذى يوجد عند 

مناف�ضيك.
هذا التحليل يجب اأن يعمل لكل املناف�ضيني الرئي�ضني فى ال�ضوق كاًل على حدة ومن ثم يعمل 

حتليل لكامل ال�ضوق حتى يتكون لديك �ضورة كاملة عن ال�ضوق.

ماهى استراتيجياتهم؟
لكل مناف�ض اأ�ضلوب خا�ض به فمنهم من يركز على اجلودة كاأ�ضا�ض ل�ضرتاتيجيته ومنهم 
من يركز على ال�ضعر واآخر على التواجد فى كل مكان، فيجب معرفة كل هذه املعلومات عن 

جميع املناف�ضني وهذه املعلومات �ضت�ضاعد ب�ضكل مهم لت�ضكيل ا�ضرتاتيجيتك.
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ماهى الصورة الذهنية عنهم؟
يجب اأن تعرف من امل�ضتهلكني ال�ضورة الذهنية عن كل مناف�ض من املناف�ضني، وما هو راأي 
امل�ضتهلكني عنهم فمعرفة راأي املناف�ضني مهم لتحديد َمن ِمن املناف�ضني الذي يجب اأن يتم 
يتم  اأن  ويجب  �ضلبية،   ذهنية  �ضورة  لديه  ومن  الإيجابية  الذهنية  �ضورته  من  ال�ضتفادة 
حتا�ضي م�ضببات هذه ال�ضورة الذهنية لتحا�ضي الوقوع فى نف�ض ال�ضورة ال�ضلبية الذي وقع 

بها.

هل هم ناجحين؟
مهم اأن نعرف َمن ِمن املناف�ضني ناجح لنتعلم من جناحه وم�ضببات جناحه وقد يكون هناك 
اأن ل يتم العتماد  ال�ضوق ولكن غري ناجح فيجب  مناف�ٌض م�ضهور ولديه ح�ضة كبرية فى 
على �ضهرة املناف�ض واعتبارة ناجح، فالنجاح يعني اأن املناف�ض يحقق اأرباح منطقية اإذا كان 

املناف�ض فا�ضل فنتعلم من ف�ضله واأ�ضباب ف�ضله.

ماهى الفرص التى لم يستغلوها؟
وهذا ال�ضوؤال هو اأهم �ضوؤال من هذه الأ�ضئلة ، حيث اأن اجلواب عنه بكل دقة �ضيمكن املبادر 
من معرفة ما مل يعمله املناف�ضون ومل ي�ضتغلوه  وبالتايل معرفة امليزة الن�ضبية التى ميكن اأن 

ي�ضتخدمها لنجاح م�ضروعة.
قابلة  فكرة  لديك  اأن  تعني  الن�ضبية  امليزة  وجود  باأن  البداية  يف  ذكر  وكما  اأنه  وللتذكري، 
يتمكن  مل  فاإذا  بالتنفيذ،  جديرة  لي�ضت  فكرتك  اأن  يعني  امليزة  هذه  وجود  وعدم  للنجاح 
املبادر من اإيجاد هذه الفر�ض ومل ي�ضتطيع الإجابة على هذا ال�ضوؤال فمن الف�ضل اأن يتوقف 

عند هذا احلد.
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رابعًا: استراتيجية المشروع:
من املهم يف هذه املرحلة اأن نوؤكد على اأن ال�ضرتاتيجية كلمة مهمة ولكنها اأخذت اأكرث من 
حجمها من ناحية ت�ضويرها باأنها عملية معقدة و�ضعبة التنفيذ علمًا باأن عمل ال�ضرتاتيجية 
للم�ضاريع ال�ضغرية عملية لي�ضت بال�ضعبة وميكن بجهد مقنن اأن يتم عمل ا�ضرتاتيجية تكفل 

للفكرة النجاح باإذن اهلل.

واالستراتيجية هي:
 معرفة الطريق وتوقع العقبات فى ال�ضبيل للو�ضول اإىل الهدف.

وكما ذكر فى حتليل املناف�ضني ميكن ب�ضهولة اإذا مت حتليل املناف�ضني وحتديد الفر�ض التي 
ي�ضلك  اأن  يجب  الذى  الطريق  حتديد  املناف�ضني  ا�ضرتاتيجيات  اإىل  وبالنظر  ي�ضتغلوها  مل 
لتحقيق الهدف ويجب اأن يكون الطريق املتبع منطقي ومتطابق مع عنا�ضر القوة وال�ضعف 
جميع  حتليل  فيجب  الأمثل  الطريق  ملعرفة  مهم  عمل  ال�ضرتاتيجية  وحتديد  مل�ضروعك، 

اخليارات املتاحة للو�ضول اإىل نف�ض الهدف ومن ثم اختيار اأف�ضلها للو�ضول.
ويجب اأن 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�ضيم متجهني اإىل وزارة 
للو�ضول  الطرق  من  جمموعة  فهناك  الداخلية 
اإىل  ت�ضل  قد  اخليارات  هذه  الوزارة،  اإىل 
اأمثل من  �ضك هناك طريق  ولكن بال  الع�ضرات 
وبالتايل  الطريق  و�ضالمة  امل�ضافة  ق�ضر  ناحية 
ي�ضمى  فهذا  تكلفة.  واأقل  وقت  باأق�ضر  �ضن�ضل 
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الطريق الأمثل اأو ال�ضرتاتيجية الأف�ضل لتحقيق هدف الو�ضول للوزارة.
هناك نقطة مهمة وهي اأنه فى �ضبيل التاأكد من الو�ضول للهدف يجب اأن ل يتم العتماد 
فوات  بعد  ت�ضل  اأو  ت�ضل  ول  الطريق  اإ�ضكال فى  يقع  فقد  اإليه  للو�ضول  واحدة  على خطة 
اأكملنا نف�ض املثل ونحن فى طريقنا لوزارة الداخلية ووجدنا الطريق الذي مت  الأوان، فلو 

اختياره مقفاًل، فال يجب العودة اإىل مكان الإنطالق. 
يتم  مغلق  الطريق  وجد  ما  جمرد  اأي   - ب  خطة   - بديلة  خطة  لدينا  يكون  اأن  يجب  بل 
ا�ضتخدام الطريق البديل قد تتاأخر قلياًل اأو تتكلف اأكرث قلياًل ولكن ل تخ�ضر كل جمهودك 

وبالتايل حتقق الهدف.
اأي بعبارة اأخرى اجعل لك اأكرث من خيار ل�ضتثمار الإمكانيات وعدم �ضرف اجلهد واملال 

يف طريق قد ل يو�ضلك للهدف.

DO  NOT

ENTER
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خامسًا : االستراتيجية التسويقية :

      

وهي جزء من ال�ضرتاتيجية العامة، و ال�ضرتاتيجية الت�ضويقية تعطى يف الغالب حجم اأكرب 
من الطبيعي وهذا لي�ض تقلياًل من اأهميتها بل اإعطائها حجمها الطبيعي فيه م�ضلحة كبرية.
تتكون الإ�ضرتاتيجية الت�ضويقية من اأربع عنا�ضر رئي�ضية فى حال مت حتديدها ب�ضكل وا�ضح 

ومرتابط يكون لدينا ا�ضرتاتيجية ت�ضويقية حمكمة ،  و العنا�ضر هي: 
 املنتج: يجب حتديد ا�ضرتاتيجية املنتج واأي منتج �ضنقوم بانتاجه هل هو الرخي�ض اأو 

ذو اجلودة العالية... اإلخ.
 ال�ضعر: ماهو امل�ضتوى ال�ضعري املقبول والذي يتنا�ضب مع جودة املنتج والذي ميكن اأن 

يقبله ال�ضوق ويجعل من منتجي مناف�ض ومربح بنف�ض الوقت.
 التوزيع: �ضيا�ضة التوزيع مبا يتنا�ضب مع املنتج و�ضعره، فال ميكن اأن يتم توزيع منتج 

مرتفع ال�ضعر فى البقالت ال�ضغرية مثاًل.
 الرتويج: ا�ضتخدام الو�ضائل الرتويجية املنا�ضبة للمنتج فال ميكن اأن يتم الإعالن فى 

جملة ن�ضائية مثاًل عن منتجات مواد بناء.
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 اخلال�ضة: تاأكد اأنه يجب اأن تتطابق الأربع ا�ضرتاتيجيات واإذا تغريت اإحداها  
يجب اأن تتغري الأخرى.

مثال: لديك منتج ذو جودة عالية وو�ضعت له �ضعر مرتفع، فال تقوم بالإعالن عنه من خالل 
الأوراق املوزعة اأو الرب�ضورات  بل اخرت و�ضائل اأف�ضل من ذلك حتى تربز فخامة منتجك 
اأي�ضًا يف التوزيع لميكن ا�ضتخدام منافذ البيع العادية بل ا�ضتخدم له منافذ بيع تليق بجودة 

و�ضعر املنتج.
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اأن ما مت  بعد األنتهاء  من عمل ال�ضرتاتيجية الت�ضويقية، هناك طريقة للتاأكد 
 5 Ws and(:عمله هو فعاًل ا�ضرتاتيجية ت�ضويقية وهي جمموعة اأ�ضــئلـــة  جمموعـــة بــــ

.)How
 اأوًل: من هم امل�ضتهلكني)Who(  : يجب اأن يت�ضح من خالل ال�ضرتاجتية الت�ضويقية من 

هم امل�ضتهلكني امل�ضتهدفني ب�ضكل وا�ضح وحمدد.

ثانيًا: اأين مواقعهم )Where( : ل بد اأن تعرف اأين ميكن اأن جتد امل�ضتهلكني امل�ضتهدفني 
ليتم اختيار الو�ضيلة املنا�ضبة للو�ضول لهم.

ثالثًا:  متى ي�ضرتون )When( : مهم اأن نعرف الوقت املنا�ضب لل�ضراء ليتم اإيجاد املنتج 
فى هذا الوقت حتديدًا.

املنتج  مطابقة  ليتم  ي�ضرتون  ماذا  نعرف  اأن  مهم   :)What( ي�ضرتون  ماذا  رابعًا:  
لرغباتهم، فاإن كانوا يف�ضلون العبوات الكبرية مثاًل فننتجها لهم.

با�ضتخدامات  نفاجئ  فقد  مهم  ال�ضراء  �ضبب  معرفة   :)Why(ي�ضرتون ملاذا  خام�ضًا:  
خمتلفة للمنتج، ومعرفة �ضبب ال�ضراء قد متنحنا �ضبب اإ�ضايف لتح�ضني املنتج.

باأنف�ضهم، وهل ي�ضرتون املنتج  الذين ي�ضرتون  كيف ي�ضرتون)How(: هل هم  �ضاد�ضًا: 
لوحده اأو مع منتجات اأخرى، وهل الزوجة اأو الزوج اأو كالهما الذي ي�ضرتى ؟

اإذا كانت اأجوبة الأ�ضئلة ال�ضتة موجودة فاإن لديك ا�ضرتاتيجية ت�ضويقية مكتملة ، ويف حال مل 
تكن موجودة فقم مبراجعتها وتعديلها حتى ت�ضبح مكتملة ، لأن ا�ضرتاتيجتك غري مكتملة.
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سادسًا : اإلدارة
في اإلدارة يجب التركيز على أمرين رئيسيين :

أواًل: استثمر بالعاملين وأكسب والئهم:
ي�ضعرون  جعلهم  يف  اإل  ذلك  يتم  ول  العاملني  ولء  تك�ضب  اأن  التحديات  واأ�ضعب  اأهم  من 
باأنهم �ضركاء فى العمل، واخلق لهم نظام يكفل تّكون هذا ال�ضعور لديهم من حوافز وح�ضن 

تعامل وتقبل لآراِئهم، فمن ال�ضهل �ضراء الآلآت 
باملال،  العاملني لي�ضرتي  ولء  ولكن  واملعدات، 
فيهم  الهتمام  وبطريقة  بالتعامل  يكون  بل 

وتدريبهم وتطويرهم.
هو  العمل  هذا  باأن  لي�ضعروا  بهم  وا�ضتثمر 
تطورهم  بالتايل  ويتوقعون  امل�ضتقبلية  حياتهم 

ال�ضخ�ضى مع تطور العمل.

ثانيًا: استقطب من يعلمك وليس من تعلم:
لديك  كانت  اإذا  ال  خربة  اأي  لديهم  لي�ض  بعاملني  م�ضروعك  تبدء  اأن  الأخطاء  اأكرب  من 
�ضخ�ضيًا اخلربة املطلوبة، واإذا مل تكن خبريًا بها فيجب اأن تختار من يعلمك وت�ضتفيد اأنت 

وم�ضروعك من خربته.
القهوة،  اإعداد  كيفية  لتعرف  واأنت  �ضوب(  للقهوة)كويف  م�ضروع  اإن�ضاء  تريد  ذلك:  على  مثال 
وا�ضتقطبت عاملني ليعرفون اأي�ضًا كيف يعدون القهوة، فاإذا ف�ضل امل�ضروع فانت ال�ضبب يف ذلك، 

فا�ضتقطب من يعلمك اإذا مل تكن متخ�ض�ض يف ذلك، ول ت�ضتقطب من تعلمه.
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سابعًا : الموازنة :
وفيها ثالث عناصر مهمة جدًا يجب اإلنتباه لها :

أواًل: تأكد من فرضياتك بل كن متحفظًا :
من اأ�ضوء الأخطاء هو اأن تكون فر�ضياتك مبالغ 
يعك�ض  مبا  مرتفعًا  ال�ضعر  تفرت�ض  اأن  مثل  بها 
نتائج م�ضجعة اأو اأن تخف�ض تكلفة الإنتاج لنف�ض 

ال�ضبب.
املطلوب فى هذه املرحلة اأن تكون متحفظًا جدًا 
من  اأقل  ال�ضعر  تخف�ض  وباأن  الفر�ضيات  فى 
باأن  التاأكد  ليتم  كذلك  التكلفة  وترفع  ال�ضوق 

امل�ضروع �ضريبح فى اأ�ضعب الظروف.

مصادر  لديك  بأن  تأكد  ثانيًا: 
تمويل أكثر مما تحتاج: 

من الطبيعي اأن يكون لديك ماحتتاج من متويل 
قبل البدء مب�ضروعك ولكن لالأ�ضف فى كثري من احلالت ل يفي ماحتتاج بالغر�ض فالتجربة 
واخلربة تقول اأنه عند التطبيق دائمًا تظهر بع�ض العوامل والتى جتعلك فى احتياج اأكرب 

من املخطط له.
الريا�ض عن طريق  الق�ضيم من  اإىل منطقة  اأنك �ضتذهب  لو افرت�ضنا  ومثاًل على ذلك: 
الرب وقدرت احتياجك للرحلة ب 50 ريال للوقود، و 5 ريال للماء، و5 ريال للقهوة وال�ضاي، 

بالتايل يكون ماحتتاجة للرحلة 60 ريال.
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وعند الإنطالق بالرحلة حدث اأن تعطل اإطار ال�ضيارة وتكلفة اإ�ضالحه 10 ريالت،  فهذا 
احلدث مل يكن خمطط له عندها �ضت�ضطر للت�ضحية اإما باملاء اأو القهوة اأو قد ي�ضل الأمر 

اإىل العودة لعدم وجود متويل كايف للرحلة.
% متويل اإ�ضايف جاهز لأي طاريء وبذلك ت�ضمن  لذلك دائما يجب اأن ت�ضع بحد اأدنى 10 

باإذن اهلل اأنك لن تتوقف يف منت�ضف الطريق اأو امل�ضروع.

ثالثًا : ال تضيع أموالك بالدراسات:
ي�ضرف كثري من املبادرين اأمواًل يف الدرا�ضات والتي دائمًا ما تكون مكلفة وفى حال توقف 

امل�ضروع ل ميكن اأن تكون لها اأي قيمة.
اأن�ضح املبادر اأن يقوم بعمل الدرا�ضات بنف�ضه والإعتماد على بع�ض اجلهات التى قد يكون 

لديها بع�ض الدرا�ضات املجانية مثل:
  الغرف التجارية.

  وبع�ض اجلهات احلكومية التمويلية.
التي  الدرا�ضات  كثري من  الإنرتنت  اأن جتد يف  فباإمكانك  الإنرتنت  اأو حتى من خالل   
ميكن اأن ت�ضتعني بها،وتذكر اأنه عندما تقوم بالبحث عن املعلومات من تلقاء نف�ضك فهذا 

كفيل باأن يجعلك قويًا ويجعل منك �ضخ�ض متمكن من م�ضروعك ب�ضكل اأكرب.
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العمل  خطة  انهيت  قد  تكون  اآلن 

ولكن ليس بعد ان تختبر هذه الخطة 

عمل  خطة  فعاًل  أنها  من  وتتأكد 

مكتملة العناصر وقابلة للتطبيق.
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ثامنًا : ثالث اختبارات مهمة :
للتاأكد من وجود خطة عمل  اأن تعمل  بعد النتهاء من خطة العمل هناك اختبارات ميكن 
لديك  باأن  تتاأكد  اأن  اجتيازها ميكنك  بعملها وفى حال  تقوم  اأن  والتي ميكن  فعاًل لديك، 

خطة عمل حمكمة.
االختبار األول : اختبار أن السوق حقيقي : 

فهناك كثري من الأفكار تبنى على ت�ضور معني عن ال�ضوق قد ل يكون حقيقي وبالتايل يتم 
الكت�ضاف اأنه ل يوجد �ضوق للمنتج اأو اخلدمة، ويجب اأن تتاكد من وجود �ضوق دائم ولي�ض 

موؤقت
مثال: كثري من الفر�ض التجارية تاتي يف وقت احلروب والأزمات ولكن بال �ضك هي فر�ض 

موؤقتة ولي�ضت دائمة.
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االختبار الثاني : اختبار أن المشروع منافس:
يجب اأن تتاأكد من اأنك وجدت امل�ضروع مناف�ض بعد عمل حتليل املناف�ضني،  فقد يتم عمل 
التحليل ول تت�ضح قدرة امل�ضروع على املناف�ضة وبالتايل ل يجب اأن ينفذ اأو قد ل جتد ميزة 

ن�ضبية وا�ضحة مل�ضروعك.

االختبار الثالث: اختبار أن المشروع ذو عائد: 
من الطبيعي اأن يكون امل�ضروع ذو عائد جمزي مقارنة بغريه من امل�ضاريع، ويتيح لك الربح 
وي�ضمح لك بتطوير اأعمالك وميّكنك من مواجهة اأي م�ضاكل طارئة يف ال�ضوق،  واأي�ضًا يجب 

اأن يقارن  مبا يعطيه البنك مرابحة على ال�ضتثمارات. 
قد يهتم املبادر يف الفكرة ويهتم بتنفيذها حتى لو مل يكن العائد جمزي ولكن ذلك لن يجعل 
الفكرة قابلة للتطوير والنمو فلذلك اأيا كان احلما�ض للفكرة يجب اأن يكون العائد مقبول 

ومنطقي.

إذا تجاوزت الختبارات الثالث ال�ضابقة فاأنت جاهز 
للبدء يف م�ضروعك واإذا مل تتجاوزها فتوقف عن البدء يف 

امل�ضروع.
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تاسعًا : مالن تجده فى كتب اإلدارة 

اأي�ضًا،   اخلربة  خالل  ومن  ال�ضابقني  الأعمال  برجال  الإحتكاك  خالل  من 
الأدارة،  يكتب فى كتب  لي�ضت من ما  للنجاح  اأن هناك عوامل  ا�ضتنباط  مت 
وا�ضميها بالكنز وهي فعاًل كنز لأنها �ضتفيدك يف حياتك وعملك ولي�ضت لها 
عالقة بالنظريات الإدارية ولكن لها تاأثري اإيجابي علي املبادر وعلى م�ضروعه  

وكما يقال قد جتعل الربكة يف امل�ضروع ويتوفق باإذن اهلل. 

أواًل: بر الوالدين :
ل يحتاج هذا العن�ضر اإىل كثري من النقا�ض فدعوة واحدة من قبل والديك قد تفتح لك كنوز 
الدنيا وحتل لك جميع م�ضاكلك، فحقوق الوالدين كبرية والرب هو رد احلق لهما ولو بالقليل 

وبالتايل توفيق اهلل.

ثانيًا : الزكاة بـ )المال، البدن، والعلم(:
اأن تزكيه بالعمل  زكاة املال معلومة يف الإ�ضالم وهي زكاة للمال وحفظًا له، وزكاة البدن 
يف الأعمال اخلريية لأهلك وملجتمعك، وزكاة العلم  اأن متنحة لالخرين دون اخلوف من 

م�ضاركة الآخرين مبا تعلم لأن ذلك بال �ضك �ضيزيد علمك ويرفع �ضاأنك.
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ثالثًا: الصدقة:
عود نف�ضك على ال�ضدقة حتى لو كانت قليلة فهي باإذن اهلل تدفع عنك كل مكروه.

رابعًا: الدعاء:
ل حترم نف�ض الدعاء ليل نهار واأوقات ال�ضتجابة املعلومة ، فقد وعدنا �ضبحانة بالإجابة، 

قال تعاىل " وقال ربكم ادعونى اأ�ضتجب لكم "،  فال عليك اإل الدعاء.

خامسًا: االستخارة:
فيه   ما  اإىل  اإل   وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  يدلك  فلن  ال�ضتخارة،  لتن�ضى  ماذكر  كل  فعل  بعد 

م�ضلحتك.
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عاشرًا : انطلق على بركة اهلل ولكن!!
  تذكر اأن النجاح من اأول جتربة هو من الأمنيات ال�ضعبة التحقيق، فجميع النا�ض قد 
 ، ف�ضلوا ومروا بالف�ضل وا�ضتطاعوا النجاح بعد ذلك، ول تاأخذ هذا الأمر على اأنه حمبط 
بل يجب اأن تنظر له نظرة اإيجابية، واعلم اأن ف�ضلك يف املرة الأوىل �ضوف يدفعك للقيام 

وال�ضتمرار وعدم التوقف.

 وتذكر اأن النجاح مير من خالل جتارب فا�ضلة ، ولتكن على علم باأن التجارب الفا�ضلة 
هي وقود النجاح.

رجال  اأف�ضل  ت�ضاأل  اأن  وباإمكانك  م�ضروع،  فى  يف�ضل  مل  من  بعد  يخلق  مل  اأنه  وتذكر   
م�ضروع  يف  فف�ضلك  فيها،  ف�ضلوا   قد  م�ضاريع   لديهم  باأن  جتد  و�ضوف  العامل  يف  الأعمال 

ليعني باأن لديك م�ضكلة.
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ختامًا: ابتسم
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