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مبادرة مرشدي فلسطين
انطالًقــا مــن الحاجــة الماســة لتشــييد جســٍر يربــط بيــن رصانــة المرشــدات فــي مجــاالت األعمــال المتنوعــة وبيــن 

المسترشــدات الرياديــات، أطِلقــت مرشــدي فلســطين منــذ ثــالث ســنوات بنــاًء علــى دعــوة مؤسســة أصــوات 

حيويــة بأمريــكا لتســّد هــذه الفجــوة ولتشــّبك ثّلــة مــن ســيدات األعمــال الحاذقــات بشــابات فلســطينيات 

الضــوء علــى  ُتســّلط مبــادرة مرشــدي فلســطين  الريــادة واألعمــال.  فــي مجــال  يســعْيَن لشــق طريقهــّن 

أهميــة هــذه الحاجــة مــن خــالل مختلــف الفعاليــات أبرزهــا فعاليــة تجّلــت بتوســعها ووصولهــا لجمهــور أكبــر، 

حيــث صّبــت »فلســطين المســير مــن أجــل اإلرشــاد فــي عالــم العمــل واألعمــال «فــي نفــس هــدف المبــادرة 

مــن التشــبيك وســّد الهــّوة فــي الخبــرات والمعــارف لمــّد اليــد للرياديــات فــي أخــذ خطــوات ثابتــة وواثقــة نحــو 

عالــم األعمــال. وتأتــي فعاليــة أخــرى بعنــوان »منــِك نســتفيد«لتوثق بعضــا ممــا تتناقلــه اللقــاءات لتتمحــور حــول 

إنشــاء دليــل إرشــادي إلكترونــي يضــّم األســئلة التــي راودت ذهــن المسترشــدات وإجابــات المرشــدات الشــافية 

عنهــا والمســتقاة مــن ُصلــب خبراتهــّن الضليعــة فــي مختلــف المجــاالت، وذلــك لتحقيــق اإلفــادة ألكبــر قــدر مــن 

الرياديــات والريادييــن. وبذلــك تكــون مرشــدي فلســطين قــد تركــت أثــر خطاهــا ليســتدل اآلخــرون بــه نحــو 

مســتقبل يحفــوه النجــاح والتميــز.

منِك نستفيد
فعاليــة منــك نســتفيد هدفــت إلنشــاء دليــل إرشــادي يعمــل علــى توثيــق استفســارات جّمعــت مــن شــريحة 

واســعة مــن الشــابات والرياديــات فــي مختلــف قطاعــات عالــم األعمــال والريــادة فــي فلســطين، فــي مواضيــع 

متنوعــة مثــل القانــون، والصحــة، والصناعــة، والهندســة، والتكنولوجيــا الحيويــة، والصناعــة الدوائيــة، واإلعــالم، 

والطــب، والفنــون، والتصنيــع، وعلــم الفلــك، واالســتيراد، والزراعــة، والترجمــة، والتصويــر، والطهــي، والتحليــل 

المالــي، واإلدارة، وصــوال إلــى العمــل الحــر، وغيرهــا مــن الخبــرات فــي قطاعــات مختلفــة. 

ومن المؤسسات التي ساهم أعضاؤها في جمع االستفسارات هي:

    غرفة تجارة وصناعة محافظة رام اهلل والبيرة

    ملتقى األعمال B-Hub، جامعة بيرزيت

    وحدة التوظيف في جامعة النجاح

    نادي توستامسترز رام اهلل

وتتمحور االستفسارات حول أربع ركائز رئيسة هي :

    إنشاء مشروع صغير في أي قطاع

    تطوير عمل قائم

    المسار المهني 

    تطوير المهارات الشخصية

ويحمل الدليل إجابات لهذه االستفسارات، صاغتها سيدات أعمال فلسطينيات

 ومغتربات أجبن عن األسئلة من صلب تجاربهن وخبراتهن.
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نسرين مصلح
مؤسس مبادرة مرشدي فلسطين وفعالية الدليل اإلرشادي

ما استقيتــه عن اإلرشاد أنـه ذلك الحيز اآلمن للنقـاش، »لألخذ والعطــاء« ، لرؤيــة األمر

من عدة زوايـــا والمساعدة في استعراض درجـــات المخاطــر وتبعاتهــا، والتبحر فيــه 

بموضوعية بعيدًا عن شعور الترابط العاطفي مع موضوع النقاش، والمرشد هو من

ــه وتعلــم منهــا، وبارتباطــك   صقلــت معارفــه تجــارب الحيــاة المهنيــة واالجتماعيــة وهــو مــن أخطــأ فــي قرارات

بشــخص كهــذا توفــر لنفســك فرصــة اختصــار وتجنــب تلــك األخطــاء أو المواقــف وليــس إمالئهــا عليــك. ومــن 

هنــا، تعلمــت كثيــرًا كيــف أنقــل المعرفــة وكيــف أســهم فــي رفــع أداء مــن يأتونــي طالبــي النصــح والمشــورة.

وُبعيــد مشــاركتي فــي برنامــج عالمــي مخصــص لإلرشــاد المهنــي، وصلتنــي دعــوة لنقــل التجربــة محليــا 

ولتنظيــم مســير اإلرشــاد الــذي يجمــع بيــن ســيدات أعمــال أو خبيــرات وشــابات فــي بدايــة حياتهــن المهنيــة 

يجتمعــن فــي مســير علــى األقــدام ليتجاذبــن أطــراف الحديــث فــي إطــار التوجيــه وتقديــم المشــورة ليعقــد فــي 

فلســطين إلــى جانــب دول عديــدة حــول العالــم ، وبعــد ثــالث ســنوات مــن تنظيــم الفعاليــة، أتــت فكــرة إنشــاء 

الدليــل كوثيقــة لجمــع الخبــرات والنصائــح المتناقلــة. 

بالرغــم مــن غرابــة وقــع االسترشــاد باللغــة العربيــة إال أنهــا ترافقنــا منــذ اليــوم األول لمجيئنــا إلــى الدنيــا! 

نسترشــد، ليــس مــن خــالل كل التعليمــات لمــا نقــول ومــا نفعــل، بــل فــي التوجيــه لمــا علينــا تعلمــه والطــرق 

التــي نســلك! هــذه التجــارب التــي تنحــت مــا لدينــا مــن شــخصية ومعــارف تأتينــا منــذ الصغــر عندمــا يبــدأ اآلبــاء 

بالتعامــل معنــا كأشــخاص مســؤولين عــن تطويــر مهــارات مثــل المشــي والنطــق وخدمــة الــذات.

وغالبــً مــن يبحــث عــن االسترشــاد هــو مــن رفــع بيــده مســتوى المعاييــر التــي يســعى لتحقيقهــا، فهــو مــن 

يبحــث عــن التطــور وينجــح بذلــك وإن توجــت عالقــة االسترشــاد بتوقعــات واضحــة ومحــددة للطرفيــن، تصبــح 

النتائــج مبهــرة.

تجــارب اإلنســان عديــدة وتمتــد علــى مراحــل العمــر المختلفــة وكل تجربــة هــي كضربــة اإلزميــل فــي عمليــة 

نحــت المعرفــة ولكــن يأتــي اإلرشــاد عنــد اتخــاذ صاحبــه القــرار فــي نقــل هــذه المعــارف آلخريــن دون إســقاطها 

ــع مستنســخ . ــد وال يصنــع تاب فالمرشــد يصنــع فكــر جدي
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فاطمة أبو غلوس
تهاني قرط
آيرين كيلة

عبير أبو شقرا
ديما الخطيب

غادة خليل
أسماء هريش

سارة صالح
ريما أبو شاهين

دعاء حاج حمد
أالء النوري

فريق المتطوعات
ــق مــن الســيدات والشــابات للتطــوع للعمــل علــى إنشــاء الدليــل ســواء ممــن قمــن  اســتجاب فري
بالعمــل فــي مراحــل التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ أو ممــن قمــن باإلجابــة علــى األســئلة المطروحــة

شكر خاص لكل من:

عن الدليل
َيرمــي إنشــاء دليــل إرشــادي إلكترونــي بعنــوان »أســئلة وإجابــات عــن مشــهد العمــل واألعمــال الفلســطيني 

فــي عيــون مرشــدات أعمــال وشــابات فلســطينيات« لإلجابــة عــن استفســارات تنوعــت فــي مجــاالت العمــل 

واألعمــال. فقــد تمّخضــت التجــارب المهنيــة والشــخصية للرياديــات عــن أســئلة واستفســارات تعّطشــت إلجابــات 

ــة، يمــدُّ هــذا  ــة والَعملّي وافيــة عنهــا، ونظــًرا لخبــرة المرشــدات المســتوحاة مــن تجاربهــّن ومعرفتهــّن الِعلمّي

الدليــل المتســائلين والمتســائالت بالمعــارف والتجــارب الواقعيــة. فيســلط الضــوء علــى مواضيــع متنوعــة، كان 

بعضهــا مهنيــا وتقنيــا، بينمــا كان البعــض اآلخــر شــخصيا يعنــى بتطويــر وتمكيــن الــذات. وبالتالــي فــإن هــذا 

الدليــل اإلرشــادي اإللكترونــي هــو بمثابــة مفتــاح للســير نحــو مواجهــة واثقــة لعالــم العمــل واألعمــال. 

 .1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11



5

رشا العارضة

ليالي عابدين دالل عريقات

نداء قطامش

رانيا فلفل

وفاء خاطر

هال طنوس

نبيهة عيسى سمارة
محامي أول

التميمي ومشاركوه
اإلمارات العربية ودبي

مكتتبة رئيسة في 
الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

)ميجا(، والبنك الدولي القدس

نائب الرئيس للعالقات الدولية، وكاتبة
الجامعة العربية األمريكية، وجريدة 

القدس رام اهلل

مالكة ومديرة
استوديو الرحى رام اهلل

دكتوراه في الترجمة ومترجمة 
وكاتبة بالعربية، واإلنجليزية 

والفرنسية رام اهلل

دكتوراه في الفيزياء  وعضو هيئة 
تدرسية دائرة الفيزياء، جامعة بيرزيت

رام اهلل

شريك مؤسس لمشروع تجاري
 رام اهلل

رئيسة دائرة التنمية الريفية
مديرية زراعة  محافظة القس

مجد خليفةهنادي براهمةنبال ثوابتة متيل أبو عين
مديرة مركز تطوير اإلعالم

جامعة بيرزيت رام اهلل
مديرة دائرة الموازنة

وزارة الشؤون االجتماعية أريحا
شريك مؤسس، ومديرة االستثمار 

والتمويل مسرعة األعمال )فلو( رام اهلل
مؤسس

شركة أنا وأخواتي رام اهلل 

أما عن سيدات األعمال اللواتي شاركن في إجابات األسئلة فهن
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أسمهان عليان

أمبر عملة

عبير دحبور 

نسرين قواس

رانيا جابر

ميسون إبراهيم

سماح حجازي

ليانا نبيل

ميج وائل

سلسبيل أبو عاصي

شيماء عودة

رنا نوفل
مستشارة أعمال وتسويق، ومدربة 

والمدير التنفيذي 
شركة سمارت ارت للدعاية واإلعالن 

رام اهلل

مؤسس شريك، ورئيسة تنفيذية 
للعمليات

صندوق ابتكار
رام اهلل 

مستشارة إعالمية
القدس

منسقة مشاريع
جمعية الشبان 

المسيحية 
رام اهلل

مدير عام مركز اإلبداع 
التكنولوجي والريادي

وزارة االتصاالت
رام اهلل 

دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات/ 
المدن الذكية والمستدامة، وعضو 

مجلس إدارة المجلس األعلى لإلبداع 
والتميز
رام اهلل

صاحبة سلسلة محالت 
كاليستا فاشن

رام اهلل

مستشارة التطوير المؤسسي
القدس

مستشارة تنمية األعمال
رام اهلل

موظفة مالية، ومنسقة مشاريع
أركان للخدمات االستشارية، ومبادرة 

تمكين
رام اهلل 

معلمة مرحلة أساسية 
ومدربة في مجال األلعاب 

التعليمية
نابلس

مديرة دائرة البيانات والمعلومات 
المتاحة للمواطن

وزارة الصحة
نابلس
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قائمة األسئلة واإلجابات
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 كيف يمكن تعزيز المعرفة واالستفادة العملية من التخصصات األكاديمية؟

كيف يمكن ضمان نجاح المشاريع الثقافية وتعزيز فعالية أعمالها على المستوى المجتمعي؟

 ما هي الخطوات التي يمكنني اتخاذها للوصول إلى األمان الوظيفي؟ 

 ما هي األنشطة الالمنهجية التي يمكنني المشاركة فيها من أجل إثراء حياتي المهنية؟  

ما هو أفضل القطاعات للعمل به في ظل األوضاع الراهنة؟ 

 كيف يمكن إقناع المجتمع بأهمية العمل عبر اإلنترنت؟ 

كيف يمكن ضمان نجاح األعمال الخاصة وتحويلها إلى مشاريع ضخمة؟ 

هل يساعد إنشاء نموذج للمشروع قبل الشروع به على أرض الواقع في التعرف على نقاط

الضعف والقوة فيه؟ 

 هل هناك أي نصائح وإرشادات يمكن أن تساعد في النجاح في مهمة عرض األعمال Pitching؟

 ما أهمية العالقات العامة للحصول على الوظائف؟ 

ما هي أهمية وجود نقابات واتحادات لقطاع معين؟ 

 هل يتطلب المشروع الصغير فتح ملف ضريبي؟ وما هي إجراءات ذلك إن تطلب األمر؟ 

 كيف يمكن تطوير مهارات الترجمة دون الحصول على درجة الماجستير؟ ما هي الشهادات

العالمية المطلوبة في مجال الترجمة؟   

كيف يمكن رواية القضية الفلسطينية للمجتمع الدولي؟ 

هل سيكون االستثمار في فلسطين ناجعا خالل السنوات الخمس القادمة؟ 

 كيف يمكن تطبيق خطة تسويقية  للمشاريع من أجل تحقيق  إنجازات ملموسة؟ 

 ما هي خطوات المشاركة في المعارض الدولية؟ وما هي أهم اإلرشادات في هذا السياق؟

ما هي أهم الجوانب الشخصية التي يجب أن ينميها الخريج للدخول إلى سوق العمل

 والقدرة على التعامل مع بيئة العمل بشكل جيد؟ 

كيف يمكن تجنب الحصول على وظيفة تحّد من سقف الطموحات؟ 

كيف يمكن اختيار تخصصات جامعية لها مستقبل مهني في القرى والبلدات؟

 ما هي الخدمات التي يحتاجها انشاء مشروع عبر اإلنترنت؟ 

هل هنالك مدربين أو مشرفين من ذوي الخبرة للتواصل معهم في حال وجود فكرة مشروع؟

 ما هي أهم الخطوات لتنمية المسار المهني بشكل عام؟

ما هي اآلليات التي يمكن اتباعها لحساب التكاليف التشغيلية؟ 

قررت البدء بمشروع خاص ولكن هناك شركات كبيرة تعمل في هذا المجال، 

ما هو الخيار األفضل للمنافسة )السعر أم الجودة(؟
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 كيف يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح بالرغم من محدودية رأس المال؟ 

 ما هي الخطوات األولى في إنشاء المشاريع؟ 

ما هي المهارات األولية الالزم اكتسابها في بداية المشاريع؟ 

 هل من الطبيعي انقضاء أكثر من عامين دون معرفة الزبائن بوجود المشاريع الجديدة؟ 

 ما نوع وحجم الصعوبات التي من الممكن أن تواجه األعمال عند نشأتها؟ 

 هل هناك أدوات مساعدة يمكن اللجوء لها في حالة المشاريع الناشئة  إلجراء التحليل المالي

 بشكل عام؟ 

كيف يمكن تحديد الشريحة المستهدفة لمنتج جديد؟

 ما هي التنبؤات أو التحليل المالي التي ينبغي القيام بها في المراحل األولى؟ 

ما هي أفضل الطرق لمسك دفاتر المشروع الصغير؟ 

 ما هي أهمية دراسة الجدوى للمشروع حتى لو أن المشروع متناهي الصغر؟ 

ما نوع األنشطة التي يمكن أن تترك أثرا على المجتمع القروي؟ إذ ال يفضل األفراد فيه

 األعمال المجتمعية؟ 

. ما مدى إقبال المجتمع المحلي على الزراعة العضوية؟ وهل يوجد هناك حمالت توعوية 

كافية بأهمية هذا النوع من الزراعة؟ 

 ما هي خطوات تسجيل المشروع؟ وهل من الضروري تشكيل فريق عمل خاص بالمشروع؟ 

ما هي السمات التي تميز أصحاب المشاريع؟ 

ما هي مواصفات فريق العمل المشارك في المؤسسات؟ 

 كيف يمكن أن يعود التطوع بالفائدة على أصحابه؟ 

 كيف يقدر رأس المال الذي يتطلبه المشروع؟ 

ما هي الخطوات التي يمكن أتباعها من أجل اإلعالن عن المشاريع الجديدة عبر

مواقع التواصل االجتماعي أو غيرها؟ 

ما هي المعايير العالمية لتطوير مهارات الخطابة والقيادة للتأثير في الجمهور؟ 

 ما هي أسباب عزوف المزارعين عن االستثمار في أرضهم؟ 

هل ينبغي كتابة األهداف بوضوح لتحقيقها على المستوى الشخصي أو على

 المستوى المهني؟ 

 هل من جهات تسعى لتمويل األفكار الخالقة في فلسطين؟ 

كيف يمكن تطوير مهارات التواصل عبر المواقع االجتماعية؟ 

ما هي المعايير أو محددات التقييم التي يهتم بها المستثمرون

 عند تحليل جوانب البدء بالتشغيل لصنع قرار االستثمار المناسب؟ 

. ما هي النسبة المئوية التي ينبغي على الشركاء المؤسسين تقديمها

 للمستثمرين؟ 
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مــن حســن حظنــا اليــوم أننــا نعيــش فــي عصــر الثــورة التكنولوجيــة الــذي يســنح لنــا فرصــة الوصــول 

والحصــول علــى المعلومــات عبــر شــبكة االنترنــت، وفيمــا يلــي قائمــة لبعــض هــذه العناويــن القيمــة:

ــد مــن  ــب الباحــث العلمــي لجوجــل، تتوفــر العدي ــى جان ــات والمكتبــات العلميــة: إل مواقــع األبحــاث والدوري

ــة  ــة العربي ــة بالمعلومــات، مثــل المجل ــة التــي تأخــذك لعنوانيــن موثوقــة وغني الصحــف والمجــالت العلمي

للنشــر العلمــي، أو موقــع ريسيرتشــغيت لألبحــاث فــي اإلنجليزيــة.

الكتــب المســموعة: توفــر الكتــب المســموعة الوقــت والجهــد، وتأخــذك لعالــم الكاِتــب لتعيــش تجربــة 

حيويــة ومثريــة، ُزر مثــال موقــع كتــاب صوتــي لالســتماع لكتــب بالعربيــة، أو موقــع أمــازون الــذي يقــدم هــذه 

ــة أيضــا! ــك اللغوي ــة. االســتماع للكتــب يعــزز مهارات الخدمــة آلالف الكتــب اإلنجليزي

مواقع التواصل االجتماعي ذات الطابع المهني مثل موقع لينكدان

مواقــع تعّلــم مرئيــة: نذكــر هنــا نوعيــن مــن المواقــع: مواقــع تعــرض المعلومــات بطــرق جذابــة وحيويــة مثــل 

يوتيــوب وديليموشــن، وهنــاك مواقــع مرئيــة تفاعليــة مثــل موقــع ويبينــار، الــذي يتيــح لــك فرصــة االجتمــاع 

وإجــراء النقاشــات مــع أشــخاص مختصيــن وغيرهــم.

مواقــع تعليميــة مجانيــة: مواقــع مثــل إيديكــس المجانــي للمســاقات التعليميــة فــي اإلنجليزيــة، وأكاديميــة 

رواق للمســاقات فــي العربيــة تفتــح لــك المجــال لإلبحــار فــي شــتى المواضيــع، باإلضافــة إلــى مواقــع تعلــم 

اللغــات.

باإلضافــة إلــى شــبكة االنترنــت، يمكنــك تعزيــز معرفتــك المهنيــة مــن خــالل المشــاركة فــي المؤتمــرات 

وورشــات العمــل ضمــن مجــال تخصصــك، ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو االقليمــي أو العالمــي، والتــي 

مجــال  فــي  المســتجدات  آخــر  مواكبــة  علــى  وتســاعدك  التخصــص  مجــال  فــي  جديــد  كل  تســتعرض 

األكاديمــي. تخصصــك 

كيف يمكن تعزيز المعرفة واالستفادة العملية من التخصصات 
األكاديمية؟

 1
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قــد يبــدو للبعــض أن إقامــة وتنميــة المشــاريع الثقافيــة أمــر ســهل نظــرًا لطبيعــة المحتــوى الثقافــي 

وقرِبــه مــن اهتمــام أفــراد المجتمــع، ولكــن ينطــوي تطويــر المشــاريع الثقافيــة علــى مجموعــة مــن النصائــح 

التــي علينــا أخذهــا بعيــن االعتبــار:

التحديــد الدقيــق لهــدف وغايــة المشــروع، فيمكــن أن يكــون الهــدف توعوّيــا، أو أن يرمــو لبنــاء الخبــرات، أو 

لترميــم موقــع أثــري أو مــا شــابه.

إيجــاد الســبل التــي يمكننــا مــن خاللهــا إشــراك المجتمــع المحلــي، فتكمــن روح المشــاريع الثقافيــة بتفاعــل 

المجتمــع المحيــط معها.

احتــرام اآلراء المختلفــة نظــرا للتنــوع الكبيــر الــذي سنشــهده مــن وجهــات النظــر والخلفيــات الثقافيــة 

المتباينــة بيــن المشــاركين والمهتميــن فــي المشــروع.

التفكيــر الخــّلاق لجــذب اهتمــام الجمهــور بــدال مــن اتبــاع النهــج الرتيــب والممــل. وعلينــا هنــا أن نــدرك 

أهميــة أن نأتــي باألفــكار الجديــدة، ولكــن دون ســرقة أفــكار الغيــر، أو تنــاول األفــكار المســتوردة دون 

بماهّيتهــا. التفكيــر 

التفكيــر المتــوازن الــذي يمســك عصــا التفــاؤل والواقعيــة مــن الوســط، فبغــض النظــر عــن نــوع المشــروع 

وحجمــه، فــإن التفكيــر المتــوازن يثمــر نجــاح المشــروع ونمــوه.

ــع الديمومــة واالســتمرارية، وأال  ــى أن تكــون بســيطة ويغلــب عليهــا طاب التخطيــط لفكــرة المشــروع عل

نكتفــي بنشــاط أو اثنيــن ثــم نقــف مكتوفــي األيــدي دونمــا خطــط جديــدة لتنميتــه والمضــي بــه قدمــا.

الشعور باالنتماء للمشروع، فإذا ما تم تنفيذه بشغف، فسيهتم المستفيدين وذوي العالقة بإنجاحه.

  -

-

-

-

-

-

-

-

كيــف يمكــن ضمــان نجــاح المشــاريع الثقافيــة وتعزيــز فعاليــة 
أعمالهــا علــى المســتوى المجتمعــي؟
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إن األمــان الوظيفــي هــو شــعور الموظف/العامــل باألمــان بأنــه مســتمر فــي عملــه، وتضائــل احتمــال إنهــاء 

ــرة علــى  ــة مؤسســة. تنقســم العوامــل المؤث ــز النجــاح فــي أي ــه. ويعــد األمــان الوظيفــي مــن أهــم ركائ خدمات

ــواع : ــالث أن ــى ث األمــان الوظيفــي إل

-     عوامل متعلقة بالبيئة االقتصادية وبيئات األعمال

-     عوامل تتعلق بالمؤسسة تحديدا

-     عوامل تتعلق بك وبقدراتك ومهاراتك، وهي األهم.

وعليه يجب عليك/ي أن :

-    تعزز/ي ثقتك بنفسك وقدراتك وعملك.

-    المثابرة والعمل بجد واجتهاد إلثبات نفسك وزيادة قيمة مساهماتك في المؤسسة.

-    توسيع أفق تفكيرك، وتقبلك لآلخر، وتأقلمك مع البيئات بغض النظر عن تباينها، 

      وإضفاءالحس اإلبداعي على نمط تفكيرك.

-    خلق بدائل للعمل كتأسيس مشروع صغير إلى جانب عملك يكون مصدر دخل إضافي  في حال  

      فقدانــك لعملــك »طبعــا إذا ســمحت قوانيــن المؤسســة التــي تعمــل بهــا ذلــك«.

مــن الجديــر بالذكــر أن بعــض المؤسســات تضــع مســار وظيفــي لــكل موظــف/ة ممــا يعــزز شــعوره/ها باألمــان 

الوظيفــي والــذي ينعكــس إيجابيــا علــى أداء المؤسســة بشــكل عــام.

مــا هــي الخطــوات التــي يمكننــي اتخاذهــا للوصــول إلــى األمان 
الوظيفي؟ 

 3



12

 الشــهادات المهنيــة المعتمــدة دوليــا: أصبحــت الشــهادات المهنيــة وســيلة معروفــة ومطبقــة عالميــا 

للداللــة وللحكــم علــى مســتوى الفــرد مهاريــا وعلميــا فــى ســوق العمــل خاصــة عنــد اتخــاذ قــرارات االختيــار 

والتعييــن والترقيــة وتنميــة المســتقبل الوظيفــى.

التدريبــات المهنيــة التــي تقــدم المعلومــات المعمقــة فــي تخصصــك، والتــي تتــرك األثــر الكبيــر فــي إثــراء 

وتعزيــز معرفتــك وخبرتــك المهنيــة. 

المشــاركة فــي المؤتمــرات، وورشــات العمــل، أو النــدوات التــي يمكــن حضورهــا إمــا عبــر اإلنترنــت أو 

بشــكل مباشــر.

ســلس  بأســلوب  المعلومــات  ترســيخ  إلــى  تهــدف  التــي  والتعليميــة  الوثائقيــة  األفــام  مشــاهدة 

وشــّيق. ومتسلســل 

التطــوع وهــي فــرص مثريــة بشــكل تبادلــي، إذ يمكنــك التعــرف عــن كثــب علــى بيئــات األعمــال وفــي إطــار 

تدريبــي وأيضــا هــي فرصــة للمؤسســة للتعــرف علــى مهاراتــك وقدراتــك والــذي يســهل فرصــة إيجــاد عمــل 

أو الحصــول علــى توصيــة للعمــل فــي مؤسســات أخــرى.

ــد لمــن يعمــل فــي مجــال التجــارة  ــال قــد يكــون مــن المفي ــة فمث ــاندة أو ذات العاق ــات المس التخصص

اإللكترونيــة أن يأخــذ فكــرة عــن تطــورات الحلــول الماليــة اإللكترونيــة.

مــا هــي األنشــطة الامنهجيــة التــي يمكننــي المشــاركة 
فيهــا مــن أجــل إثــراء حياتــي المهنيــة؟

  -

-

-

-

-

-

4



13

 توفير برامج إلكترونية خدماتية لالستخدام المحلي واإلقليمي والدولي.
 التســويق االلكترونــي للمنتجــات المحليــة للخــارج عــن طريــق مثــال إرســال عينــات مجانيــة مــن الســلعة، أو 

الكتابــة عنهــا والترويــج لهــا عبــر المدونــات اإللكترونيــة مــن أجــل جــذب االهتمــام لهــا.

 خدمات الترجمة والتصميم الجرافيكي وغيرها.

إن  العمــل الحــر الــذي يســتهدف تصديــر الخدمــات الكترونيــا هــو مــن أفضــل قطاعــات العمــل فــي ظــل الظــروف 

الراهنــة، ومــن األمثلــة علــى ذلك:

المحليــة الصغيــرة  المشــاريع  إنشــاء  الوطنــي، وذلــك عــن طريــق  االقتصــاد  إلــى دعــم  الحــر  العمــل  يــؤدي 
والمتوســطة، والتــي مــن شــأنها أن تمّكــن الشــباب مــن إيجــاد فــرص عمــل، وأن تقلــل مــن نســبة البطالــة. 
وبمــا أن الســوق الخارجــي هــو المســتهدف مــن هــذه المشــاريع الصغيــرة )مــع إمكانيــة توفيــر نفــس الخدمــات 
للســوق المحلــي إن أمكــن( فــإن هــذا األمــر ســيقلل مــن الخســائر الناتجــة عــن الركــود فــي الســوق المحلــي. 

ما هو أفضل القطاعات للعمل به في ظل األوضاع الراهنة؟

  -

-

-

 5
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يمكــن إقنــاع المجتمــع مــن خــالل إجــراء حمــالت توعويــة لتســليط الضــوء علــى الــدور الفاعــل والحيــوي الــذي بــات 

يؤديــه اإلنترنــت فــي يومنــا هــذا مــن أجــل إنجــاح المشــاريع الناشــئة الصغيــرة التــي تعتمــد علــى الجهــد الذاتــي 

والمــوارد الماليــة المحــدودة، وتســهم فــي كســر القيــود االجتماعيــة التــي تقيــد عمــل المــرأة. 

فيمكــن لهــذه الحمــالت أن تأخــذ شــكل محاضــرات فــي المــدارس والجامعــات والمعاهــد، أم عبــر منصــات 

التواصــل االجتماعــي، علــى ســبيل المثــال، البــث المباشــر عبــر موقــع فيســبوك أو مقاطــع الفيديــو عبــر موقــع 

اليوتيــوب، واللقــاءات الدوريــة، والبرامــج التلفزيــة واإلذاعيــة وغيرهــا. ويمكــن مــن خــالل هــذه الحمــالت أيضــا 

إيضــاح حيثيــات اللجــوء لإلنترنــت إلنشــاء مشــروع كامــل دون الحاجــة لوجــود مكاتــب العمــل التقليديــة، والــذي 

يســاهم فــي تقليــل التبعيــات الماليــة علــى المشــروع كمــا هــو الحــال فــي المتاجــر اإللكترونيــة المتواجــدة 

وبكثــرة علــى صفحــات الفيســبوك أو علــى برنامــج اإلنســتجرام، هــذا باإلضافــة إلــى  توفيــر فــرص أكثــر عبــر 

ــدوام عمــل يومــي. ــم مــع مــن ال يســتطيع االلتــزام ب ــت  لتتوائ اســتخدام اإلنترن

أفنــان الحايــك مــن غــزة -فلســطين، طالبــة 
ماجســتير، تعمــل بشــكل حــر عبــر االنترنــت 
كمترجمــة عبــر موقــع اودســك. نجحــت أفنــان 
بفضــل  الزبائــن  مــن  قاعــدة  تكويــن  فــي 

ســمعتها وجــودة الخدمــة المقدمــة.

كيف يمكن إقناع المجتمع بأهمية العمل عبر اإلنترنت؟  6
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مواكبــة المشــروع الخــاص الحتياجــات الســوق المحلــي )إن كان المشــروع يســتهدف المجتمــع المحلــي فقط( 

واإلقليمــي والدولــي )إن كان المشــروع يوفــر خدمــات إقليميــة ودوليــة أيضــا(.

 التشــبيك وذلــك لضــرورة بنــاء شــبكة عالقــات محليــة وإقليميــة ودوليــة قويــة لتوســيع قاعــدة العمــل 

بشــكل تدريجــي ومــدروس، ليضمــن انتقــال العمــل مــن مشــروع صغيــر إلــى متوســط إلــى ضخــم وبأقــل 

المشــاكل الممكنــة وبطريقــة ممنهجــة. مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ضــرورة التشــبيك مــع الجهــات العاملــة 

ــا. ــذات المجــال محليــا ودولي ب

 توفير الدعم المالي الالزم لكل مرحلة انتقالية.

 االطــالع المســتمر علــى آخــر التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة المتعلقــة بنــوع العمــل لضمــان مواكبــة 

العمــل لهــذه التطــورات.

 احتــرام العامليــن فــي المشــروع ورفــع كفاءتهــم بمــا يتناســب مــع التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة 

الحديثــة، واســتقطاب العقــول المبتكــرة القــادرة علــى رفــع جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا العمــل.

 توفير الترويج المناسب للمشروع سواء من خالل اإلعالم التقليدي أو اإلعالم الحديث.

لضمــان نجــاح واســتمرار األعمــال الخاصــة مــع إمكانيــة تحوليهــا إلــى مشــاريع ضخمــة، يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار 

مــا يأتــي:

هــذا، وتلعــب حاضنــات األعمــال بأنواعهــا المختلفــة أدوارًا متباينــة مبنيــة علــى الــدور األساســي مــن خــالل 

كونهــا وســيلة لدعــم المشــروعات الجديــدة، حيــث أثبتــت نجاحــً كبيــرًا فــي رفــع نســب نجــاح هــذه المشــروعات 

ــة بنســبة  ــى )88%( مقارن ــات إل ــدة المقامــة داخــل الحاضن الناشــئة. وقــد وصلــت نســبة نجــاح المشــاريع الجدي

ــة المنخفضــة لهــذه المشــروعات بصفــة عامــة. النجــاح التقليدي

كيــف يمكــن ضمــان نجــاح األعمــال الخاصــة وتحويلهــا إلــى 
مشــاريع ضخمــة؟

  -

-

-

-

-

-
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 يقلــل التكاليــف، فعنــد اللجــوء إلــى اســتخدام نمــوذج للســلعة أو الخدمــة التــي نهــدف إلــى إنتاجهــا علــى 

مســتوى مصّغــر، فــإن هــذا يتــرك المجــال للتحقــق مــن نجــاح المنَتــج مــا بيــن المســتهلكين.

 جمــع معلومــات عــن المســتخدمين، حيــث يوفــر النمــوذج األولــي المعلومــات التــي تســاعدنا فــي تحديــد 

الوظيفــة األساســية للمنَتــج والصفــات العامــة لــه، وأكثــر األمــور نجاعــة فيــه، وغيرهــا مــن التفاصيــل المهمــة 

فــي مراحــل مبكــرة للمشــروع.

 إيجاد الممولين أو المستهلكين المحتملين.

 ُيســهل الحصــول علــى فــرص اســتثمارية أفضــل مــن خــالل تقديــم المنَتــج للمســتثمرين، حيــث ُيمكــن 

المســتثمرين مــن رســم صــورة أفضــل للمنَتــج الختبــاره وتحديــد مــا يجــب فعلــه تجاهــه.

بالطبــع، تكمــن فــي إنشــاء نمــوذج المشــروع فائــدة عظيمــة ودور فاعــل، وال يعــود الســبب بذلــك فقــط إلــى 

دوره فــي تحليــل األنســب للخدمــة أو الســلعة التــي تســعى إلنتاجهــا فــي مشــروعك، إنمــا يعــود الســبب 

إذ  للمشــروع.  المبدئــي  النمــوذج  مــع  المســتهدفين  المســتهلكين  تفاعــل  فــي  نجــاح مشــروعك  الرتبــاط 

يســاعد النمــوذج فــي التحقــق مــن مناســبة الســوق لفكــرة مشــروعك، ومــا إذا كان مناســبا االســتمرار فــي 

الفكــرة أو اإليتــاء بمــا هــو أنســب منهــا. 

ويفيد التحقق من مناسبة السوق عن طريق نموذج مشروع مبدئي بعدة أمور، حيث:

هــل يســاعد إنشــاء نمــوذج للمشــروع قبــل الشــروع بــه علــى 
أرض الواقــع فــي التعــرف علــى نقــاط الضعــف والقــوة فيــه؟

  -

-

-

-
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بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في عرض قصتك: 

عــرض األعمــال هــو ســردها بشــكل قصــة شــيقة وقصيــرة، وبشــكل بســيط، بمــا ُيظهــر شــغفك لفكــرة 
األعمــال، وأن تتضمــن هــذه القصــة البيانــات واألرقــام الالزمــة التــي توضــح فهمــك التــام وشــغفك الالمتناهــي 
لمشــروعك. وعليــك أن تراعــي اختــالف طريقــة عــرض القصــة مــا بيــن المســتهلكين، والشــركاء، والمســتثمرين. 

هــل هنــاك أي نصائــح وإرشــادات يمكــن أن تســاعد فــي النجــاح 
فــي مهمــة عــرض األعمــال Pitching؟

  -

-

-

-

-

كــن جاهــزا لالســتثمار، أي تســلح بالدليــل الكافــي الــذي يظهــر أهميــة فكرتــك، وببحــث الســوق 
المناســب، والفــرص الممكنــة، ونمــوذج األعمــال، والفائــدة التنافســية، وفريــق العمــل المناســب 

ذو المهــارات الالزمــة.

ــر  ــق وأال تقــل عــن دقيقــة واحــدة، وفكِّ ــه عــن 5 دقائ ــد مدت ــز للعــرض علــى أال تزي  اســتعّد، وجهِّ
باألســئلة التــي يمكــن أن يطرحهــا عليــك المســتثمرون، واإلجابــات عــن هــذه األســئلة، وابــق علــى 
أهبــة االســتعداد ألن تقــدم عرضــا مميــزا ومقنعــا، وتمــرن حتــى تتمكــن مــن عرضــه كامــال فــي 

غضــون الســقف الزمنــي المحــدد.

 اســتعن بمقاطــع الفيديــو عبــر اإلنترنــت التــي تعــرض أشــخاصا يقدمــون عــرض أعمالهــم بوقــت 
قصيــر، ودون التأثيــر علــى إفــادة المســتثمرين بالمعلومــات الضروريــة والتــي تقــدم الدليــل علــى 

جاهزيــة المشــروع.

ركــز ملّيــا، وفّكــر بالقيمــة التــي يقدمهــا منتَجــك، ووضــوح نمــوذج األعمــال، والقيمــة التنافســية 
إلــى  فيهــا  ســتصل  التــي  والطريقــة  المســتهدفين،  والمســتهلكين  بالتحديــد،  للمنتــج 

المســتهدفين. المســتهلكين 

تحــلَّ باإليمــان، فــإذا مــا أديــت مــا عليــك، وكنــت مســتعدا، عليــك بأن تؤمــن بقدراتك، وبمشــروعك، 
وبإمكانيــة تحقيقــه علــى أرض الواقع.

 9
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بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في عرض قصتك : 

تعتبــر العالقــات العامــة فــي مجتمعنــا مــن أهــم الوســائل للحصــول علــى وظيفــة، حيــث أن نســج العالقــات مــع 

اآلخريــن وتعريفهــم بأنفســنا وتســليط الضــوء علــى مؤهالتنــا بشــكل مختصــر وســريع يســاهم بشــكل كبيــر 

فــي التوصيــة بنــا لشــغل وظيفــة معينــة.

ألنــه عنــد  المصعــد« ملخصــً بســيطً عــن خبرتــك وخلفيتــك، وقــد ســمي بذلــك  يعــد مصطلــح »حديــث 

صعــودك فــي المصعــد مــع خبيــر التوظيــف إلــى الطابــق 12 مثــال، يجــب عليــك التعريــف عــن نفســك، أي خــالل 

15-30 ثانيــة. حيــث يتعيــن عليــك تحضيــر مقدمــة مختصــرة عــن نفســك كــي تتمكــن مــن لفــت انتبــاه أصحــاب 

القــرار خــالل معــارض التوظيــف، أو فعاليــات التواصــل، أو حتــى الفعاليــات االجتماعيــة. ولكــي تتمكــن مــن ذلــك 

اتبــع النصائــح اآلتيــة:

أحــد  كانــت أول وظيفــة أحصــل عليهــا فــي جامعــة بيرزيــت عــام 1999 كمنســقة إعالميــة فــي 
مشــاريع الجامعــة، وقــد أتتنــي هــذه الفرصــة عــن طريــق باحــث اجتماعــي، تعــرف علــي مــن خــالل 
مركــز أطفــال كنــت أعمــل فيــه حينهــا. قــام هــذا الباحــث بإعطــاء مديــرة المشــروع اســمي وبيانــات 
اتصالــي لتتواصــل معــي، وكانــت النتيجــة أننــي حصلــت علــى تلــك الوظيفــة التــي كانــت أول خطــوة  

لــي فــي مســيرتي المهنيــة.

ما أهمية العاقات العامة للحصول على الوظائف؟

  -

-

-

-

-

-

 اكتب نبذة مختصرة عن نفسك واجعلها مختصرة قدر اإلمكان
 كن مقنعً قدر اإلمكان، وتحدث بأسلوب مهني

اظهر كيف ستساعد الشركة على التطّور 
 ال تتحدث بسرعة، أو بطريقة مملة

 ال تستخدم مصطلحات غريبة أو مختصرة 
ال تبالغ في تسويق مهاراتك وال تقلل من أهميتها 
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بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في عرض قصتك: 

لــو عدنــا للماضــي، وتحديــدا إلــى القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر عنــد والدة النقابــات العماليــة، نشــهد 
الرفــض منقطــع النظيــر لهــا وحتــى محاربتهــا فــي عــدة دول خصوصــا مــن قبــل أصحــاب المصلحــة أو الجهــات 
الحكوميــة، إذ أنهــا تهتــم بشــكل أساســي فــي تحســين الجانــب االقتصــادي لحيــاة العمــال، والــذي يمكــن أن 

يؤثــر علــى مصالــح الجهــات الحكوميــة أو أصحــاب األعمــال. 

ُخِلــق مفهــوم النقابــة العماليــة أو االتحــاد العمالــي مــن صلــب الحاجــة لوجــود جهــة تدافــع عــن حقــوق العمــال 
وتضمــن لهــم ظــروف وظيفيــة مناســبة، فتحميهــم مــن االســتغالل مــن أصحــاب العمــل أو مــن الجهــات ذات 
الســلطة، فقــد كانــت نشــأة نقابــات العمــال فــي ظــل الثــورة الصناعيــة، نتيجــة لتضخــم الطبقــة العاملــة والــذي 
اســتلزم ذلــك وجــود جهــة تمثلهــم وتضمــن لهــم حقهــم فــي الحصــول علــى األجــر المناســب والــذي يســنح 

لهــم عيــش حيــاة كريمــة. عليــه تتلخــص أهميــة النقابــات واالتحــادات العماليــة بمــا يأتــي:

ما هي أهمية وجود نقابات واتحادات لقطاع معين؟

  -

-

-

-

-

 تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب لرفع مستوى العامل معيشًيا وثقافًيا واجتماعًيا.
تمكين العامل من إبداء رأيه والتعبير عنه بالوسائل المشروعة.

العمل على إقامة بنيان اقتصادي مزدهر في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة.
المطالبــة بســّن التشــريعات والقوانيــن واألنظمــة التــي مــن شــأنها تحســين أوضــاع العمــال 

المعيشــية واالجتماعيــة.
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إن هــدف فتــح ملــف ضريبــي هــو حفــظ الحقــوق، ونظــرًا لمطالبــة الكثيــر مــن المؤسســات للفاتــورة الرســمية. 

وفــي حــال عــدم فتــح ملــف ضريبــي، يجــب الحصــول علــى بــراءة ذمــة مــن ضريبــة األمــالك، حتــى تســتخدم 

فيمــا بعــد كملحــق للمطالبــة الماليــة وتخصــم ضريبــة الدخــل مــن المصــدر، ويكــون خصــم الضريبــة مســؤولية 

المشــغل.

أما اإلجراءات فتكون كالتالي : 

هــل يتطلــب المشــروع الصغيــر فتــح ملــف ضريبــي؟ ومــا هــي 
إجــراءات ذلــك إن تطلــب األمــر؟

 -

 

-

-

فتــح ملــف »مشــتغل مرخــص«، دون الحاجــة لوجــود مكتــب أو شــركة، ُيفتــح الملــف فــي هــذه 
الحالــة فــي ضريبــة الدخــل ودائــرة الضريبــة المضافــة. ثــم ينبغــي االســتعانة بمحاســب ليتابــع 

تســديد الضريبــة وإعــداد اإلقــرار الضريبــي.

 زيــارة وزارة االقتصــاد واستشــارة محامــي بهــذا الخصــوص، أو تحقــق الشــخص نفســه مــن 
ســير العمليــة بالشــكل الســليم.

عنــد فتــح الملــف الضريبــي، يحصــل المكلــف علــى شــهادة خصــم مصــدر، ويجــدد هــذه 
الشــهادة كل ســنة ماليــة، ويمكــن االستفســار عــن تفاصيــل مــا يجــب فعلــه عنــد مأمــور 

الضرائــب.
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توجــد عــدة روابــط وهيئــات دوليــة للمترجميــن مثــل الرابطــة الدوليــة لمترجمــي المؤتمــر )AIIC(، واتحــاد 
المترجميــن الدولــي )FIT(، وغيرهــا مــن الهيئــات التــي يمكــن إيجــاد مواقعهــا علــى اإلنترنــت. تضــع هــذه 
الهيئــات شــروطا للعضويــة منهــا عــدد ســنوات الخبــرة وعقــود العمــل الســابقة )لــذا ينصــح بعمــل عقــد 
مكتــوب عــن كل مهمــة ترجمــة، وعمــل مســح ضوئــي )ســكان( لهــذه العقــود واالحتفــاظ بهــا فــي ملــف 
الســتخدامها عنــد الحاجــة(. كمــا تقــدم هــذه المؤسســات دورات تخصصيــة، ويعتمــد تطويــر المهــارات فيهــا 
علــى االختصــاص، فمثــال أنصــح فــي مجــال الترجمــة القانونيــة بالعمــل مــن خــالل مكتــب محامــاة للحصــول علــى 
توجيــه مهنــي حــول االختصــاص، وكذلــك الحــال للترجمــة الماليــة فيمكــن طلــب التدريــب فــي أحــد المصــارف أو 

فــي هيئــة ســوق رأس المــال.

ــر بالذكــر أن أســاس الترجمــة هــو اتقــان اللغــات التــي تختلــف بطبيعتهــا وبنائهــا، حيــث يســتلزم  مــن الجدي
عليــك تعلــم اللغــة واتقانهــا والتمكــن منهــا، كمــا يتمحــور الشــق األهــم فــي التطويــر المهنــي فــي الترجمــة 
فــي القــراءة واالطــالع الدائميــن علــى آخــر أخبــار العالــم وعلــى مواضيــع االختصــاص، وقــراءة األدب لمــا فيــه مــن 

أســاليب يمكــن االســتفادة منهــا لتطويــر الصياغــة والكتابــة بلغــة أكثــر سالســة.

هنــاك عــدد مــن الشــهادات الدوليــة فــي مجــال الترجمــة مثــل شــهادة المترجــم الدولــي المعتمــد، وشــهادة 
ــي فــي  ــي المعتمــد، حيــث ُيشــترط علــى المتقــدم أن يكــون حاصــل علــى مؤهــل عال المترجــم الفــوري الدول

مجــال الترجمــة واللغــات، وعــدد معيــن مــن ســنوات الخبــرة فــي مجــال الترجمــة.

 كيــف يمكــن تطويــر مهــارات الترجمــة دون الحصــول علــى 
ــة  ــة المطلوب ــهادات العالمي ــي الش ــا ه ــتير؟ م ــة الماجس درج

ــة؟ ــال الترجم ــي مج ف

 -

 

-

-
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القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة عادلــة، فهــي قضيــة شــعب عانــى أشــكال الظلــم واالضطهــاد والعنصريــة 

تحــت االحتــالل، وهــو الضحيــة، وهــذا مــا يتكــرر نقلــه للمجتمــع الدولــي مــن روايــة عــن الشــعب الفلســطيني. 

ولكننــي أعتقــد ومــن وجهــة نظــر التواصــل االســتراتيجي أنــه حــان الوقــت لنــا كفلســطينيين بــأن ننقــل روايتنا 

بطريقــة مختلفــة، لتكــون جذابــة ولتســتقر فــي عقــول وقلــوب الشــعوب. وهنــا تبــرز ضــرورة تركيــز الروايــة 

الفلســطينية عنــد مخاطبــة المجتمــع الدولــي علــى إبداعــات هــذا الشــعب العظيــم، ولذلــك يتوجــب علينــا:

كيف يمكن رواية القضية الفلسطينية للمجتمع الدولي؟

 -

 

-

 تســليط الضــوء علــى البطــوالت والفنانيــن والُكّتــاب والرياضييــن، وعلــى روايــة كل مــا هــو إيجابــي وخــاص 

بالشــعب الفلســطيني. ذلــك ألن القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة شــعب وعلينــا توســيمها باســم 

قضيــة حقــوق اإلنســان.

 العمــل علــى تغييــر الصــورة النمطيــة عــن الشــعب الفلســطيني. نعــم، نحــن ضحيــة لالحتــالل، ولكــن 

بــدالً مــن روايــة قصــة الضحيــة، علينــا روايــة قصــة الصمــود فــي وجــه االحتــالل، فــال بــدَّ لنــا مــن نقــل روايتنــا 

التاريخيــة المتعلقــة بالنكبــة ثــم النكســة والتهجيــر والترحيــل للمجتمــع الدولــي لنعكــس واقــع الشــعب 

الــذي تعــرض لــكل هــذا الظلــم والــذي مــا يــزال يقــف صامــدا منتظــرا العــودة ألرضــه.  

الــذي  اإليجابــي  الوطنــي  التوســيم   Branding تحتــاج ل  الجديــد، فلســطين  التســويق  تمامــً كعالــم 

ُيظهــر مــا تتميــز بــه فلســطين، ومــا يجعلهــا جذابــة فــي عيــون العالــم؛ لدينــا روايــة المســيح عيســى 

ــة  ــة الزيتــون، لدينــا القــدس، وبيــت لحــم، والخليــل، وأريحــا، وبيــارات البرتقــال، ولدينــا رواي ابــن مريــم، ورواي

محمــود درويــش. لنركــز علــى هــذه الروايــات اإلبداعيــة لنظهــر للعالــم أن فلســطين تســتحق الحريــة، وأن 

علــى أرضهــا مــا يســتحق الحيــاة وأن شــعبها هــو الصامــد المحــب للحيــاة والســالم وأن مجتمعنــا يفيــض 

بالشــباب قــوة وطاقــة وروحــا.
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إن االســتثمار االقتصــادي فــي فلســطين مهــم جــًدا لالرتقــاء بمســتوى الفــرد والدولــة، إال أنــه فــي ظــل وجــود 

االحتــالل مــن الصعــب تحديــد نســبة نجــاح االســتثمارات الكبيــرة. وعليــه يجــب أن يكــون االســتثمار مبنــي علــى 

خطــة اســتراتيجية قــادرة علــى مواجهــة التحديــات والعقبــات.

مــن المهــم التركيــز علــى تنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية تنمويــة تشــغيلية، لتتمكــن مــن المنافســة علــى 

المســتوى الدولــي. لــم ال نحــّول أريحــا مثــال لواحــة الكرامــة، ونجعلهــا محــط اســتقطاب الســياحة العربيــة 

والدوليــة فــي فصــل الشــتاء؟ لــَم ال نحــول غــزة لمنتجــع مائــي للعالــم العربــي؟ فهــي عــذراء المــدن الســاحلية. 

ــَم ال نحــول مهــد المســيح لمدينــة تكثــر فيهــا أماكــن المشــاة والخدمــات الروحانيــة والدينيــة التــي تناســب  ل

جميــع أطيــاف البشــر؟

علينــا أن نســتثمر ولكــن حتــى ينجــح االســتثمار فــي فلســطين، علينــا أن نفّكــر بطريقــة مختلفــة، طريقــة 

التغييــر، كمــا يجــب تطويــر قوانيــن تواكــب  إبداعيــة تناســب بيئتنــا وصمودنــا ومقدرتنــا مــن أجــل خلــق 

المشــاريع االســتثمارية والمجــاالت التــي تتعلــق بهــا.

كيف يمكن رواية القضية الفلسطينية للمجتمع الدولي؟ 15
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الُخطــة التســويقّية هــي عبــارة عــن خطــة ُتســتخدم مــع ُمنتجــات ُمحــددة أو أســواق ُمعينــة أو فــي بيئــة عمــل 

الُمنشــآت وذلــك مــن أجــل وصــف النشــاطات التــي تحّقــق األهــداف الخاّصــة بالتســويق أثنــاء ُمــّدة زمنّيــة ُمعّينــة، 

وُتعــرف الُخطــة التســويقّية بأّنهــا الوثيقــة التــي ُتســاهم فــي تحديــد طبيعــة االســتراتيجّية التســويقّية التــي 

ُتطبقهــا الُمنشــأة، وعــادًة تهتــّم هــذه الُخطــة بالّتركيــز علــى ُمــّدٍة ُمحــّددٍة تصــُل غالبــً إلــى اثنــي عشــر شــهرًا، 

وَتحتــوي علــى العديــد مــن تفاصيــل التســويق الُمهمــة، مثــل إجــراءات العمــل، والمصروفــات، واألهــداف التــي 

يجــب تحقيقهــا. 

هناك بعض الجوانب التي تساهم في تطبيق خطة التسويق للمنتجات بطريقة فاعلة:

ــل  ــن أج ــاريع م ــويقية  للمش ــة تس ــق خط ــن تطبي ــف يمك كي
تحقيــق  إنجــازات ملموســة؟

 -

 

-

-

-

-

 إبــِن هويــة منتِجــك، فحتــى تحقــق  إنجــازات محليــة وعالميــة، عليــك بخلــق هويــة تخــص منتَجــك، وقــد 
تكــون هــذه الهويــة عالمــة رقميــة عبــر اإلنترنــت، لتنشــرها عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ولتجــذب 

بذلــك اهتمــام الزبائــن بهــا.

 فّكــر بالقيمــة التــي يضيفهــا منتجــك للزبــون، بــدال مــن إجــراء المقارنــات بينــه وبيــن منتجــات أخــرى. 
فأنــت األدرى بالســعر المناســب للمنتــج، فــال تحــد الســعر بــأن يكــون أقــل من أســعار الســلع المنافســة، 
ــر بالطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا التفــوق  فقــد ال يكــون هــذا باألمــر المجــدي. عوضــا عــن ذلــك، فكِّ
علــى جــودة المنتجــات المنافســة، لتكــون المنافســة فــي صالــح الزبــون، ولتقنعــه، ولتلبــي احتياجاتــه.

خــذ بإفــادة الزبــون، ورّوج للمنتــج مــن عــدة جوانــب، وهنــا يأتــي دور التفكيــر اإلبداعــي الــذي بــات يعتبــر 
جــَد ضــروري خصوصــا فــي ظــل كل مــا هــو جديــد فــي عالــم التســويق والترويــج. فأطلــق العنــان 
لتفكيــرك واِت بأفــكار فريــدة ومميــزة. وهنــا أيضــا تجــدر اإلشــارة ألهميــة إشــعار الزبــون بأنــه أحــد أهــم 

عوامــل إنجــاح المنتــج، بتثميــن اســتخدامه للمنتــج، والتطلــع لخدمتــه مجــددا.

طــَور عالقاتــك العامــة، فلقــد خلصــت أنــا إلــى الــدور األساســي الــذي تؤديــه العالقــات العامــة فــي إقنــاع 
الزبــون بالمشــروع وخدماتــه، فــال تتــردد باللجــوء لهــا أو للجهــات اإلعالميــة حتــى تغطــي وتعــزز بنــاء 

هويــة منتجــك.

 ال تتــردد بــأن تــروج لمنتجــك قبــل أن يكــون جاهــزا 100%، ألن هــذا مــن شــأنه أن يقلــل الخســائر فــي 
التكاليــف فــي حــال لــم يلــق المنتــج إعجــاب المســتهلكين بعــد االنتهــاء مــن تصنيعــه، ثــم إنــه 

يعطيــك صــورة أشــمل وأوضــح عــن متطلبــات الزبــون وتوقعاتــه.

16
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تعتبــر المعــارض الدوليــة مــن أفضــل الطــرق لمقابلــة العمــالء وعــرض الســلع والخدمــات للســوق العالمــي، 

حيــث وتشــترك فلســطين فــي العديــد مــن المعــارض الدوليــة، مثــل معــرض TTWARSAW فــي بولنــدا، 

ومعــرض TTI فــي تركيا-إزميــر، ومعــرض Vakanti Beurs فــي هولنــدا، ومعــرض OTM فــي الهنــد، ومعــرض 

FITUR فــي إســبانيا، ومعــرض Emit فــي تركيا-اســطنبول

توجد مجموعة من االعتبارات التي ينبغي أخذها بعين االعتبار التخاذ

قرار المشاركة في أي من المعارض:

مــا هــي خطــوات المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة؟ ومــا هــي 
أهــم اإلرشــادات فــي هــذا الســياق؟

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سمعة وشهرة المعرض والجهة المنظمة
عدد ونوعية الزائرين للمعرض

 عدد الشركات المشاركة في المعرض
برنامج المعرض من حيث ينبغي أن يتوافق مع خصائص المنتج أو الخدمة

 التي تتعامل فيها الشركة
 التكلفة أو العائد من المشاركة في المعرض

 تواجد المنافسين فعدد المشاركة قد ترسل إشارات سلبية للسوق
درجة اهتمام وسائل اإلعالم بالدورات السابقة للمعرض

 خبرة المشاركة في الدورات السابقة للمعرض
 األنشطة المساندة في المعرض مثل الحلقات الدراسية والمؤتمرات

 موعد وفترة تنظيم المعرض

17
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ال شــّك أن دخــول ســوق العمل يصبــح أصعــب يومــً بعــد يــوم، األمــر الــذي يــؤدي إلى اســتبعاد الكثيــر مــن 
المهــارات غيــر المطلوبــة. قــد تزيــد الدرجــة الجامعيــة مــن فرصــك فــي الحصــول علــى وظيفــة، لكــن فــي بعــض 
األحيــان يســتغرق األمــر أكثــر مــن التعليــم إلقنــاع أصحــاب العمــل فــي الحصــول علــى وظيفــة. وهنــاك خمــس 
مهــارات شــخصية مهّمــة ألصحــاب العمــل ويجــب علــى الطلبــة اكتســابها خــالل ســنواتهم الدراســية بالجامعــة، 

وهــي:

إذا كنــت تمتلــك مزيًجــا جيــًدا مــن المهــارات الشــخصية كملحقــات لمهاراتــك الفنيــة 
وشــهادتك الجامعيــة الالزمــة للوظيفــة، فأنــت فــي الطريــق الصحيــح للحصــول علــى 

وظيفــة.

مــا هــي أهــم الجوانــب الشــخصية التــي يجــب أن ينميهــا 
ــل  ــى التعام ــدرة عل ــل والق ــوق العم ــى س ــول إل ــج للدخ الخري

ــد؟  ــكل جي ــل بش ــة العم ــع بيئ م

 االتصــال والتواصــل والتــي تعــد مــن المهــارات الضروريــة مــع أي نــوع مــن األعمــال. فالقــدرة علــى االســتماع 
الجّيــد إلــى وجهــات النظــر المختلفــة والتعبيــر عــن نفســك بطريقــة واضحــة وموجــزة، يعــد مفتاًحــا لتوصيــل 

أفــكارك وتقليــل فــرص الوقــوع بمشــاكل تنــم عــن ســوء الفهــم

ــذي  ــرى الموظــف ال ــة، فــإن آخــر مــا يريــده صاحــب العمــل هــو أن ي ــارات التحليلي ــكات والمه ــل المش ح
يقــول حينمــا يواجــه موقفــً صعبــً: »ال أعــرف مــاذا أفعــل هنــا«. فأكثــر مــا يهــم صاحــب العمــل هــو تمكنــك 

مــن التفكيــر المنطقــي والتوصــل إلــى طــرق لحــل المشــاكل.

كتابــة التقاريــر: التــي تعــد مــن أهــم المهــارات  التي  يبحــث  عنهــا  أغلب  أصحــاب المؤسســات في خريجي 
الجامعــات وتتمثــل فــي القــدرة علــى الكتابــة بكفاءة ودقــة مــع امكانيــة توصيــل الفكــرة بشــكل مكتــوب 
بإيجــاز. فــي هــذا الســياق يفضــل أربــاب العمــل الخريجيــن الذيــن يتقنــون اللغــة االنجليزيــة محادثــة وكتابــة، 

باإلضافة طبعا إلى اللغة العربية.

المرونــة، فبغــض النظــر عــن نــوع الوظيفــة التــي تتقــدم إليهــا، تعــد المرونــة إحــدى المهــارات التــي يبحــث 

عنهــا معظــم أصحــاب العمــل فــي موظفيهــم، والتــي تظهــر مــن خــالل القــدرة علــى التعامــل مــع القضايــا 

الصعبــة عندمــا ال تســير األمــور كمــا هــو مخطــط لهــا، فتكــون علــى اســتعداد للقيــام بــكل مــا هــو ضــروري 

إلنجــاز المهمــة بــدون التقيــد بالوصــف الوظيفــي؛

 االســتعداد للتعلــم، إن التعليــم الجامعــي والمؤهــالت هــي فــي غايــة األهميــة فــي الوقــت الحاضــر، لكنهــا 

وحدهــا ال تكفــي. إن الشــيء الوحيــد الــذي تحتاجــه هــو الرغبــة فــي التعلــم، التــي قــد تزيــد مــن إمكانياتــك 

الســعي الكتســاب مهــارات جديــدة، وطــرح األســئلة حــول  النجــاح. لذلــك يتعيــن عليــك  إلــى  وتقــودك 

ــى اإلطــالع علــى أحــدث التوجهــات فــي العمــل. المهام الصعبــة، باإلضافــة ال

 -

-

-

-

-
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كيــف يمكــن تجنــب الحصــول علــى وظيفــة تحــّد مــن ســقف 
ــات؟  الطموح

 أهــم مــا يمكــن فعلــه علــى المســتوى الشــخصي هــو أن تتعــرف علــى نفســك جيــدًا، وعلــى جوانــب 

أن يعرفــك شــغفك وميولــك.  مــن شــأنه  القــوة والضعــف فيــك، ألن هــذا  نقــاط  شــخصيتك، وعلــى 

 اعمــل علــى تطويــر مهاراتــك ومعارفــك بشــكل مســتمر، وعلــى توســيع شــبكة عالقاتــك، فــكل هــذا مــن 

شــأنه أن يفتــح أمامــك العديــد مــن الفــرص التــي تجنبــك الحصــول علــى وظيفــة تحــد مــن ســقف طموحاتــك.

مــن المهــم الحفــاظ علــى تــوازن بيــن الرضــا الوظيفــي أو المهنــي والرضــا المــادي عــن أجــر الوظيفــة، وكيــف 

يمكــن للوظيفــة التــي ســتختار أن تســاعدك ماليــا وأن ترفــع عــن كتفْيــك عــبء مصاريــف الحيــاة اليوميــة، 

دون أن تتجاهــل رضــاك عــن البعــد المهنــي والشــخصي لهــذه الوظيفــة.

 اســمح لنفســك أن تخــوض التجــارب المهنيــة الواحــدة تلــو األخــرى حتــى تتأكــد مــن أنــك فــي المــكان 

المناســب، فــكل تجربــة تعّلمــك جانبــا لــم تكــن تعلمــه مــن قبــل، وتريــك جوانــب فــي شــخصك وجوانــب فــي 

ــة والخطــأ. بيئــة العمــل. بالتجرب

 -

-

-

-
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يتأثر قرار اختيار التخصص الجامعي بالعديد من العوامل والظروف التي تتضمن ما يأتي:

مــن المهــم األخــذ بعيــن االعتبــار أن هنــاك خيــارات اجباريــة تتعلــق عــادة بالدرجــات التــي يحصل عليهــا الطالب/ة 

فــي الثانويــة العامــة، حيــث أن الدرجــات المنخفضــة تحــرم الطالــب/ة من رفاهيــة االختيار.

» كنــُت أحــب الفيزيــاء والطبيعــة منــذ المدرســة  كانــت قدراتــي فــي الرياضيــات ممتــازة، وعليــه 

اختــرت تخصــص الفيزيــاء وحصلــت علــى منحــة دراســية لتغطيــة جــزء ال بــأس بــه مــن تكاليــف 

الدراســة( كانــت قــدرات عائلتــي الماديــة متواضعــة جــدًا(، كمــا أكملــت دراســاتي العليــا فــي 

نفــس التخصــص ضمــن منحــة دراســية كاملــة«.

 كيــف يمكــن اختيــار تخصصــات جامعيــة لها مســتقبل مهني 
فــي القــرى والبلدات؟

 -

-

-

-

مســتقبل التخصــص الجامعــي مــن الناحيــة العمليــة والماليــة، والــذي يرتبــط بشــكل رئيــس 

بحاجــة ســوق العمــل لهــذا التخصــص.

غف بالموضوع الذي ندرسه أو نتخصص به.  الشَّ

 بعض المعايير »اللوجستية« مثل القرب المكاني للجامعة من منطقة السكن.

 قد يتأثر القرار أيضا، بتوفر منحة مالية لتغطية تكاليف الدراسة.

20



29

بدايــة، وقبــل تحديــد الخدمــات التــي يحتاجهــا أي مشــروع عبــر االنترنــت، يجــب أن أعــرف وأن أحــدد الخدمــة التــي 
ســيقدمها المشــروع، عبــر االنترنــت، والتــي يجــب أن تتســم بالتميــز، ومــن ثــم عليــك أن تقــوم بمــا يأتــي

عبــر  مشــروع  انشــاء  يحتاجهــا  التــي  الخدمــات  هــي  مــا 
اإلنترنــت؟

 الحصول على تدريبات في إدارة وانشاء المشاريع والمعرفة الكافية في الخدمات اإلدارية والمالية.

ــاج  ــم يتــم تقديمــه، علــى الرغــم مــن احتي ــا ل ــه، والســعي للتعــرف علــى م  فحــص الســوق والتنافســية في

المســتخدمين لوجــود مــا هــو مشــابه لهــذه الخدمــة. 

 تجهيــز خطــة عمــل مفّصلــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تحديــد تكاليــف اإلنتــاج والنقــل والضرائــب ورســوم 

اســتضافة الموقــع اإللكترونــي.

 اتباع اإلجراءات القانونية لتسجيل المشروع.

 تســجيل اســم النطــاق الخــاص بالموقــع اإللكترونــي واالشــتراك فــي إحــدى خدمــات اســتضافة المواقــع. 
ــك االشــتراك المدفــوع فــي  ــر ل ــع، ولكــن يوف ــة الســتضافة المواق يمكنــك أن تجــد بعــض الخدمــات المجاني

إحــدى شــركات اســتضافة المواقــع مجموعــة الخدمــات المتكاملــة التــي يحتاجهــا مشــروعك التجــاري.

 إنشــاء موقــع أنيــق وعملــي مــع مراعــاة تصميمــه علــى النحــو البســيط وغيــر التقليــدي، بحيــث يعبــر شــكل 
الموقــع اإللكترونــي عــن الخدمــة التــي تقدمهــا، واألهــم مــن المظهــر الخارجــي هــو أن يظهــر للمســتخدم 

ســهولة التنقــل أثنــاء فتــرة تواجــده فــي الموقــع، واحــرص أن يكــون الموقــع تفاعلًيــا.

إنشاء صفحة شخصية تحتوي على أعمالك الخاصة.

شــراء برمجيــة خاصــة بالبيــع اإللكترونــي، لتســاعد المســتخدمين فــي رؤيــة المنتجــات وتحديــد المشــتريات 

وإدخــال معلوماتهــم الخاصــة وإتمــام عمليــة الدفــع بشــكل آمــن.

 االســتفادة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي مهمــا اختلفــت طبيعــة مشــروعك التجــاري أو مجــال عملــك، 
فــإن تواجــد اســمك بشــكل قــوي فــي فضــاء اإلنترنــت هــو كلمــة الســر مــن أجــل تحقيــق النجــاح. وامتلــك 

حســاًبا للمشــروع التجــاري عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن؛

فتــح حســاب تجــاري لتلقــي األمــوال، فقــد كانــت األعمــال التجاريــة فــي الماضــي تعتمــد بشــكل عــام علــى 
ــا كبيــًرا، باإلضافــة لكــون نظــام اســتخدام  تلقــي األمــوال نقــًدا أو عبــر الشــيكات، وهــو مــا كان يمثــل عائًق
بطاقــات االئتمــان نفســه مرهًقــا ومكلًفــا مهمــا كانــت التســهيالت التــي تقدمهــا البنــوك. فــي المقابــل، 
أصبــح اســتخدام بعــض الخدمــات، مثــل بــال بــي الفلســطينية مــن خــالل بنــك فلســطين وســيلة ســهلة 

لتلقــي األمــوال عبــر اإلنترنــت مــن بطاقــات االئتمــان والخصــم  المختلفــة مــا عليــك ســوى

مة والخدمات المتاحة  وغير المتاحة لك.  أن تتأكد من القوانين المنظِّ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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فــي حــال وجــود فكــرة مشــروع، يمكــن التواصــل مــع حاضنــات ومســرعات األعمــال  التــي تعمــل علــى دعــم 
الشــركات الناشــئة وصــوالً إلــى قصــص النجــاح يوجــد عــدد مــن برامــج احتضــان وتســريع األعمــال، وهــي موّزعــة 

بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة: 

الضفة الغربية

قطاع غزة

هــل هنالــك مدربيــن أو مشــرفين مــن ذوي الخبــرة حتــى  
نتواصــل معهــم فــي حــال وجــود فكــرة مشــروع؟

 منتدى سيدات األعمال -مركز تطوير األعمال 

 مؤسسة »قيادات -فاستفورورد« 

 الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت – بيكتي في الضفة الغربية وقطاع غزة؛

عربرونور

 حاضنة األعمال والتكنولوجيا 

غزة سكاي جيكس 

مبادرون

حاضنة يوكاس التكنولوجية 

-

-

-

-

-

-

-
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تهــدف عمليــة التنميــة المهنيــة إلــى وضــع الفــرد فــي المســار المهنــي الســليم الــذي يتناســب مــع شــخصيته 
المميــزة ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق رضــاه المهنــي. لذلــك، يجــب أن يكــون الفــرد واعيــً بالخطــوات الالزمة لمســتقبل 

مهنــي أفضــل كمــا يأتــي: 

» أعتبــر اســتمراري فــي رفــع مســتواي التعليمــي وصقــل مهاراتــي ضمــن اختصاصــي هــام جــدًا 
وذلــك بهــدف االســتثمار األمثــل للوقــت وأيضــً تعزيــز لنقــاط القــوة المهنيــة «.    

مــا هــي أهــم الخطــوات لتنميــة المســار المهنــي بشــكل 
ــام؟  ع

إدراك الــذات: استكشــاف البيئــة الداخليــة )الــذات(، وهــي أّن علــى الفــرد التحقــق مــن ذاتــه، ومعرفــة أدق 

التفاصيــل عــن نفســه، وفهــم جوانــب شــخصيته بشــكل كامــل.

المعرفــة: استكشــاف البيئــة الخارجيــة )ســوق العمــل( وهــي اكتشــاف الخيــارات المتاحــة فــي ســوق العمــل 

لــكل وظيفــة، فــرص التوظيــف والتقــدم فــي هــذه  مــن حيــث المســارات المهنيــة، متوســط الدخــل 

المســارات، فيصبــح لديــك القــدرة علــى اتخــاذ القــرار بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل.

ــى آخــر؛ للتأكــد أنهــا تســير فــي  ــة مــن حيــن إل ــا المهني ــا مراجعــة خطتن ــر المســتمر: يجــب علين  التطوي

طريــق يخــدم رؤيتــه المســتقبلية. وهنــا تأتــي أهميــة عمليــة اإلرشــاد والتثقيــف المهنــي، والتــي تهــدف 

القــرارات  اتخــاذ  بهــدف  العمــل؛  أنفســهم واكتشــاف ســوق  للشــباب الكتشــاف  التوجيــه  تقديــم  إلــى 

المهنيــة المناســبة
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التكاليــف التشــغيلية هــي النفقــات التــي تتحملهــا الشــركات خــالل عملياتهــا التجاريــة العاديــة، وعــادة مــا يتــم 
اختصارهــا إلــى OPEX، وتضــم النفقــات التشــغيلية اإليجــار واألدوات وتكاليــف المخــزون والتســويق والتأميــن 
ــادة التــي يجــب  ــر، تتمثــل إحــدى المســؤوليات المعت ــب واألمــوال المخصصــة للبحــث والتطوي وكشــوف الروات
علــى اإلدارة التعامــل معهــا تحديــد كيفيــة خفــض مصروفــات التشــغيل دون التأثيــر بشــكل كبيــر علــى قــدرة 

الشــركة علــى التنافــس مــع منافســيها.

بالمقابــل، يجــب تمييــز التكاليــف التشــغيلية عــن النفقــات الرأســمالية CAPEX وهــي مصاريــف عمليــات 
الشــراء التــي تقــوم بهــا الشــركة كاالســتثمار، وتشــمل شــراء أصــول ملموســة وغيــر ملموســة مثــل العقــارات 

ــة وغيرهــا.  ــة والعالمــات التجاري ــة الفكري ــب والملكي ــاث المكات ــر وأث ــع وأجهــزة الكمبيوت ومعــدات المصان

لحســاب التكاليــف التشــغيلية البــد مــن تقديــر كميــة اإلنتــاج أوالً، ثــم تحديــد كميــة كل عنصــر مــن عناصــر 
التكاليــف المتغيــرة، ثــم ضــرب كل كميــة مــن كل عنصــر فــي الســعر المحاســبي. وفــي هــذا المجــال هنــاك 
عــدة طــرق محاســبية وإحصائيــة وكل منهــا لهــا ميزاتهــا وعيوبهــا. كمــا يعتبــر تقديــر المــوارد البشــرية العاملة 

والتســعير المحاســبي لــكل بنــد أمــر أساســي فــي التكاليــف الثابتــة. 

فــي حــال وجــود بيانــات تاريخيــة للمنتــج أو للمشــروع، فــإن تقديــر التكاليــف يكــون ســهل ويؤثــر بشــكل إيجابــي 
علــى جــودة البيانــات المقــدرة. أمــا فــي حالــة مشــروع ومنتــج جديــد، يتــم بنــاء التقديــرات بنــاء علــى مــا يأتــي:

مــا هــي اآلليــات التــي يمكــن اتباعهــا لحســاب التكاليــف 
؟ لتشــغيلية ا

علــى أســاس شــهري ولمــدة 18 شــهرًا علــى األقــل، ومــن ثــم علــى أســاس ســنوي لثــالث ســنوات علــى أقــل 

تقديــر.

 احتساب التكاليف المتغيرة، عن طريق ربطها بعدة سيناريوهات لحجم اإلنتاج المتوقع.

 تجنــب المبالغــة أو التضخيــم فــي التكاليــف الثابتــة كالرواتــب مثــاًل خصوصــً إن كانــت هــذه التقديــرات 

بهــدف الحصــول علــى تمويــل اســتثماري أو قــرض بنكــي. 

خــذ عنصــر التضخــم فــي بنــاء التقديــرات بعيــن االعتبــار، خصوصــً فــي أســعار المــواد والعناصــر الداخلــة فــي 

احتســاب تكلفــة اإلنتاج.

 إسناد التقديرات على أبحاث السوق والمعدالت القطاعية خصوصً عند إنشاء مشروع جديد.

-

-

-
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ــعر: عليــك تقييــم أســعارك دائمــً ليظــل المنتــج أو الخدمــة قــادرا علــى المنافســة فــي  ــى الس ــس عل  التناف

الســوق. ولكــن أن تقــول بــأن »منتجــي أقــل ثمنــً« هــو ليــس بالطــرح االســتراتيجي علــى المــدى الطويــل. قــد 

يكــون ذلــك حــال مؤقتــا، ولكــن ســيكون هنــاك دائمــً منافــس مســتعد بســبب قلــة الخبــرة أو اليــأس الشــديد، 

لتقليــل الســعر أكثــر. والتخفيــض المســتمر ســيؤدي إلــى انخفــاض أرباحــك بالمحصلــة والتــي ســتؤثر علــى 

قدرتــك علــى البقــاء؛

 التنافــس علــى الجــودة: »منتجــي أفضــل«، ولكــن كيــف يقتنــع الزبائــن الجــدد بــأن مــا تقدمــه أفضــل مــن الــذي 

يقدمــه المنافســين اآلخرين؟

التنافــس علــى التمايــز: »منتجــي مختلــف« هــو اقتــراح أكثــر وضوحــً وواعدّيــة. وقــد يكــون التمايــز أي شــيء 

يتصــف بــه المنتــج أو مــا تفعلــه الشــركة أو تســتخدمه خــالل العمليــة. وينبغــي أن يكــون التمايز واضــح ومختلف 

ولــه فائــدة أو قيمــة لــدى الزبــون؛

ومــن األفضــل أن تبنــى الميــزة التنافســية/التمايز علــى مــا يســمى بـــ »Value Proposition« وهــو وعــد بوصول 

واكتســاب قيمــة مــن الخدمــة أو المنتــج للزبــون، وهــي أداة مصممــة للمســاعدة فــي ضمــان تمركــز المنتــج أو 

الخدمــة حــول احتياجــات العميل/الزبــون ومــا يقــدره مــن قيمــة.

يعتمــد مصيــر الشــركة الناشــئة أو المشــروع الريــادي بشــكل كبيــر علــى تحليــل القياس بالنســبة للمنافســين 
التنافســية قبــل دخــول الســوق  الوافــي للمنافســين وميزاتهــم  Benchmarking Analysis، فالتحليــل 

أساســي لتحديــد الفــرص أو انعدامهــا. يحــدد تحليــل المنافســين:

وعليــه يمكــن تحديــد إن كان  يمكنــك المنافســة علــى أســاس الســعر أو الجــودة، حيــث أنــه مــن الصعــب 
التنافــس علــى كليهمــا.

»وبنــاء علــى مــا اســتقيته مــن تجاربــي العمليــة، فقــد فشــل الكثيــر من الريادييــن عند إطالقهــم المنتج 
نظــرًا لعــدم تحديــد الميــزة التنافســية لديهــم إلغفالهــم المنافســين فــي الســوق. هــل تنافســيتهم 

هــي فــي الســعر أم فــي الجــودة أم فــي ميــزة أخــرى؟!«

»مــن يدخــل ميــدان منافســة يجــب ان يكــون مســتعدا لهــا ولكــن يجــب 
نشــر الوعــي بأهميــة البحــث عــن مســاحة خاليــة مــن المنافســة او ضعيفــة 

المنافســة )اســتراتيجية المحيــط األزرق(«

قــررت البــدء بمشــروع خــاص ولكــن هنــاك شــركات كبيــرة 
ــة  ــل للمنافس ــار األفض ــو الخي ــا ه ــال، م ــذا المج ــي ه ــل ف تعم

)الســعر أم الجــودة(؟

 نقاط القوة والضعف لكل منافس.

ما الذي يجعل منتجك أو خدمتك فريدة من نوعها وكيف يمكنك االستفادة منها.

الثغرات الموجودة في قطاع السوق والتي لم يتم سدها إلى اللحظة. 
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ــد الســعر  ــي تحدي ــد ربحيــة الشــركة، وبالتال إن ســعر بيــع المنتــج أو الخدمــة هــو العنصــر الرئيــس فــي تحدي
ــة  ــة والقــدرة اإلنتاجي ــاج مــن حيــث الكمي ــد المســتوى األقصــى لإلنت األمثــل هــو عامــل هــام جــدًا خصوصــً عن
فــي الشــركات المتوســطة وصغيــرة الحجــم. ولكــن هنــاك بعــض المحدوديــة فــي الســوق المحلــي تمنــع مــن 
االعتمــاد علــى اســتراتيجية تســعير علميــة فقــط أو اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة بنســبة 100%، لذلــك نضطــر 
أحيانــا لتخفيــض الســعر لمواكبــة التنافــس أو للحصــول علــى حصــة ســوقية علــى األقــل. وبالتالــي، هنــاك عــدة 
ــاح وتحســين النتائــج النهائيــة فــي الشــركات والمشــاريع: ــادة األرب طــرق أخــرى ونصائــح لخفــض التكاليــف وزي

قــد يهــاب الكثيــر مــن أصحــاب األعمــال التوجــه للقــروض البنكيــة أو المســتثمرين. 
ولكــن بديهيــً، يجــب إنفــاق المــال لكســب المــال. فــي كثيــر مــن الحــاالت التــي مــرت 
فــي مســيرتي المهنيــة، كان التمويــل مــن النــوع الصحيــح والمســتخدم لألســباب 
الصحيحــة هــو الســبب فــي تغييــر جــذري فــي ربحيــة الشــركات. ولكــن دون تحمــل 
الكثيــر مــن الديــون بســرعة كبيــرة، فيجــب أن يكــون أي قــرض جــزء مــن اســتراتيجية 

مدروســة إذا كان هدفهــا هــو زيــادة األربــاح، والعائــد المتوقــع كان واضــح«

كيــف يمكــن تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن األربــاح بالرغــم مــن 
محدوديــة رأس المال؟

  تعظيــم التدفــق النقــدي الخــاص بالمشــروع أو الشــركة: النقــد هــو األســاس وعصــب االســتدامة، حيــث يتــم 

اتبــاع اســتراتيجيات مثــل خفــض النفقــات العامــة، وتخفيــض األســعار بشــكل انتقائــي، والعمــل مــع مورديــن 

النقديــة، واالســتعانة بمصــادر خارجيــة »Outsourcing« لبعــض  الــدورة  موثــوق بهــم، وتحســين تتبــع 

المهمــات وغيرهــا.

تطبيــق قاعــدة باريتــو 20/80 مــع إجــراء بعــض التحليــالت لمعرفــة العمــالء والزبائــن الذيــن يجــب التركيــز 

عليهــم، والمنتجــات األكثــر ربحيــة فــي حــال تعددهــا

فــي  المناســبة، يســاعد  التســعير  اســتراتيجية  اســتخدام  إن  المناســبة:  التســعير  اســتراتيجية   تحديــد 

تحديــد الســعر المناســب وبالتالــي المنافســة فــي الســوق.

 التحســين المســتمر للعمــل، وإيجــاد طــرق لتقليــل خطــوات العمليــة التشــغيلية والوصــول إلــى الطريقــة 

األمثــل. فالخطــوات األقــل تعنــي انخفــاض التكاليــف المباشــرة. وتخفيــض كلفــة اإلنتــاج المباشــرة دون 

ــر كبيــر علــى الربحيــة دون الحاجــة للبيــع أكثــر.  ــه أث التأثيــر الســلبي علــى جــودة المنتــج ل

 تحويــل عالقاتــك إلــى مندوبــي مبيعــات، واالســتثمار فــي كل موظــف لديــه الفرصــة لنشــر رســالة شــركتك 

واالنخــراط فــي أي ســلوك محتمــل لتوليــد مبيعــات.

تبســيط تكاليــف اإلدارة، وأتمتــة أنظمــة الدعــم لشــركتك، سيســاعد هــذا علــى العمــل بسالســة وإنجــاز 

ــد مــن األعمــال بقــوة عاملــة صغيــرة. المزي

 االهتمام بالزبائن وتقديم أفضل خدمة لهم، ومتابعة االستجابة لطلباتهم. 

مــع  التواصــل  االجتماعــي بهــدف  التواصــل  باســتخدام وســائل  للمنتجات/الخدمــات  الترويــج  التســويق: 

العمــالء والتميــز عــن المنافســين.
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ُيعتبــر تحديــد األهــداف الُمــراد إنجازهــا الخطــوة األولــى إلنشــاء أّي مشــروع، ويكــون ذلــك بالتفكيــر فــي ماهيــة 
األهــداف المــراد تحقيقهــا، حيــث ُتعتبــر األهــداف والغايــات نقطــة بدايــة المشــروع وســبب نجاحه أيضــً، ولتحقيق 
األهــداف يجــب تعريفهــا بوضــوح، ودعمهــا بوضــع خطــة عمــل مميــزة. فيمــا يأتــي ملخــص للخطــوات التــي يجــب 

اتباعها

ما هي الخطوات األولى في إنشاء المشاريع؟

ــوقي، واســأل نفســك األســئلة التاليــة: هــل  ــث الس  بعــد تطويــر فكــرة أعمــال محــددة ابــدأ فــي إجــراء البح

هنــاك حاجــة للمنتــج الــذي ســتأتي بــه؟ ومــن هــم الزبائــن المتوقعــون؟ وهــل تتواجــد شــركات مشــابهة 

ــذي تســعى إلنشــائه؟ وكيــف تبــدو المنافســة فــي الســوق علــى هــذا المنتــج؟ وكيــف ســوف  للمشــروع ال

ــى الســوق؟  يدخــل مشــروعك إل

ارســم خطــة شــاملة ومتكاملــة: أن تتســلح بخطــة عمــل واضحــة خصوصــا إذا كنــت تتطلــع إلــى الحصــول 

علــى تمويــل مــن جهــة مــا. 

قــم بالتخطيــط المالــي، فبالرغــم مــن صغــر حجــم المبالــغ المطلوبــة فــي بدايــة المشــاريع الصغيــرة، إال 

أنــه يترتــب علينــا دفــع مبالــغ معينــة لبــدء االســتثمار، ينــدرج تحــت هــذه المصاريــف مصاريــف الترخيــص، 

والمعــدات، وغيرهــا مــن األمــور الضروريــة لبــدء المشــروع، باإلضافــة إلــى المصاريــف المتوقعــة خــالل أول إثنــي 

عشــر شــهر مــن إنشــاء المشــروع مــن إيجــار، ورواتــب موظفيــن وراتــب لــك أيضــا وغيرهــا. ومــن مصــادر تمويــل 

المشــاريع البنــوك العامــة، أو مؤسســات اإلقــراض المختلفــة، وبعــض برامــج ومؤسســات التمويــل واإلقــراض.

اختــر هيــكل األعمــال المناســب، أي الوصــف القانونــي المناســب للمنظمــة أو الشــركة، ألنــه يتــرك األثــر علــى 

الفاتــورة الضريبيــة.

ســجل اســم مشــروعك، نظــرا لتداخــل االســم فــي كل جوانــب عمليــة إنشــاء المشــروع عليــك اختيــار اســم 

جــذاب، وعليــك أيضــا التأكــد مــن أنــه لــم يتــم اســتخدامه ســابقا مــن قبــل جهــة أخــرى، وال تنــس أن تســجل 

اســم النطــاق للمشــروع عبــر اإلنترنــت.

 احصل على الرخص والتصاريح، فاإلجراءات القانونية هي بأهمية باقي اإلجراءات.

اختــر النظــام المحاســبي المناســب لمشــروعك، فالنظــام المحاســبي كفيــل بإنشــاء وتنظيــم الميزانيــة، 

وبتحديــد األســعار، وغيرهــا مــن األمــور الماليــة للمشــروع، ويمكنــك أيضــا أن تعيــن محاســبا للمشــروع للقيــام 

بهــذه المهــام بالشــكل المهنــي. 

أنشــطة  لطبيعــة  المبنــى  أو  المكتــب  الموقــع وشــكل  مــن مناســبة  والتأكــد  المشــروع،  موقــع  حــدد 

المشــروع.

 جهــز فريــق العمــل للمشــروع، فــإذا كنــت تتطلــع لتعييــن موظفيــن وفريــق عمــل ابــدأ فــي هــذه المرحلــة، 

أمــا إذا كان مشــروعك ال يحتمــل فــي بدايتــه تعييــن موظفيــن، اعتمــد علــى نفســك علــى فريــق دعــم خــاص 

بعملــك، ليتكــون مــن مرشــد أو موجــه لألعمــال، ومــدرب للمشــاريع الصغيــرة، وحتــى ممكــن أن تكــون 

عائلتــك هــي فريــق الدعــم الخــاص بــك، فالمهــم هنــا هــو الحصــول علــى الدعــم المعنــوي، والنصائــح الالزمــة 

مــن أجــل إطــالق المشــروع علــى خطــى ثابتــة.

ج للمشــروع، ابــدأ بجــذب انتبــاه الزبائــن للمنتــج وألهميتــه، وأبــرز االختــالف الــذي يأتــي بــه منتجــك للســوق  روِّ

وللزبائــن، وهنــا يســتلزم إعــداد خطــة تســويق مناســبة، واتجــه نحــو التفكيــر اإلبداعــي والمميــز.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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هنالــك العديــد مــن المهــارات األساســية التــي ينبغــي عليــك التحلــي والتســلح بهــا عنــد إنشــاء أي مشــرع 
ــه، مثــل:  وعنــد إدارت

بدايــة  فــي  اكتســابها  الــازم  األوليــة  المهــارات  هــي  مــا 
المشــاريع؟

 مهــارة اإلدارة الماليــة: تســاعدك فــي تنبــؤ وضــع التدفــق المالــي، والمبيعــات، وفــي مراقبــة األرباح والخســائر، 

والتســلح بمهــارات اإلدارة الماليــة ســيضمن لــك الربحيــة وســيحمي اســتثماراتك المالية.

مهــارة إدارة الفريــق: تعتبــر مــن المهــارات المهمــة والتــي تســاعدك علــى إدارة مشــروعك بنجاح واالســتفادة 

مــن المــوارد البشــرية المتاحــة واالســتثمار بهــا بالشــكل األمثل.

ــن والــذي ينطــوي علــى رســم اســتراتيجية تســويق مالئمــة   مهــارة التســويق والمبيعــات وخدمــة الزبائ

مــن شــأنها أن تــدر بالربــح بزيــادة المبيعــات.

 مهــارة التواصــل واإلقنــاع والتــي ســتلزمك عنــد التخاطــب مــع المورديــن، والمســتثمرين المحتمليــن، 

والزبائــن، والموظفيــن. إن التمكــن مــن التواصــل اللفظــي والخطــي يفتــح لــك المجــال ألن تنبــي عالقــات 

متينــه، بحيــث يعكــس تواصلــك مــع اآلخريــن الهــدف مــن التواصــل نفســه.

 مهــارة القيــادة: والتــي ينــدرج تحتهــا مهــارات متعــددة مــن تحفيــز طاقــم العمــل، وتطويــر اإلنتاجيــة، 

الموظفيــن. لتدريــب  الوقــت  وتحديــد 

ــط: مــن حيــث الزمــان والمــكان والمــوارد الماليــة والبشــرية يمكنــك مــن  ــروع والتخطي ــارة إدارة المش  مه

تحقيــق أهدافــك المرومــة.

ــكات، فعليــك أن تتحلــى بالصبــر واإلرادة إذ ال يخلــو مشــروع صغيــرا كان أم كبيــرا مــن  ــل المش ــارة ح مه

العقبــات والمشــاكل التــي تظهــر خــالل ســير العمليــات، لذلــك يســتلزم التســلح بالمهــارات المطلوبــة 

لتخطــي المشــكالت وحلهــا.

 مهــارة التشــبيك وبنــاء العاقــات العامــة نظــرا للنتائــج اإليجابيــة التــي يخلفهــا مــن نمــو للمشــروع 

والحصــول علــى الدعــم الــذي تحتــاج.

 االستمرار في التعلم واالستعانة باألشخاص ذوي الخبرة لمساعدتك في استيضاح بعض المسائل.

-

-

-

-
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-

-
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قــد يكــون أمــرا طبيعيــا ولكنــه ليــس مؤشــرًا جيــدًا، إذ يعتمــد ذلــك علــى اهتمــام الزبــون، وعلــى قــوة الدعايــة 
ســواء المنقولــة شــفهيا، أو الدعايــات مدفوعــة األجــر. ويرتبــط كلــه بجــودة المنتــج وبإقنــاع الزبــون. فيمــا يأتــي 

أفضــل طــرق لجــذب العمــالء/ الزبائــن الجــدد: 

ــة  ــن دون معرف ــن عامي ــر م ــاء أكث ــي انقض ــن الطبيع ــل م ه
الزبائــن بوجــود المشــاريع الجديــدة؟

 العاقــات العامــة والتشــبيك: بنــاء شــبكة عالقــات خطــوة أساســية للوصــول للزبائــن وهــي وســيلة مجانيــة 

وفاعلــة. أظهــرت الدراســات أن 98% مــن أصحــاب األعمــال يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى عالقاتهــم فــي جــذب 

العمــالء الجــدد.

ــى أكبــر شــريحة مــن  ــي: وهــي وســيلة أقــل تكلفــة وتصــل إل ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــج عب التروي

المجتمــع.

ــة فــي الشــركة، حيــث تفيــد فــي الوصــول إلــى جميــع  ــان: وهــي تعتمــد علــى توفــر موازن ــويق واإلع التس

ــراد المجتمــع أف

التواصــل دون وجــود معرفــة مســبقة: مــن خــالل تعييــن أشــخاص للتواصــل عبــر الهاتــف مــع الزبائــن 

للترويــج عــن المنتــج/ الخدمــة.

-

-

-

-
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قد يواجهك نوعان من التحديات : الخارجية والداخلية، ونعّرج فيما يلي على بعض التحديات الخارجية:

أما النوع الثاني من التحديات فهو التحديات الداخلية وبعضها يتمثل بالنقاط التالية:

مــا نــوع وحجــم الصعوبــات التــي مــن الممكــن أن تواجــه 
نشــأتها؟ عنــد  األعمــال 

 إن بنــاء فريــق العمــل مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الشــركات الناشــئة، فمــن المعــروف أن الشــركات 
عنــد بدايتهــا ال تســتطيع تحمــل تكلفــة توظيــف خبــراء ولذلــك تلجــأ أغلــب الشــركات إلــى تجنــب التوظيــف 
واالنتظــار لحيــن جنــي األربــاح. فيحــاول الــرواد أن يقومــوا بأكثــر مــن دور أو توظيــف خريجــون جــدد ليــس 

لديهــم خبــرة فــي مجــال العمــل.

 التخطيــط الجيــد: النــاس ال يخططــون للفشــل إنمــا يفشــلون فــي التخطيــط، أي أن االفتقــار لرؤيــة واضحــة 
يــؤدي إلــى تراجــع المشــروع، وتســلح رائــد األعمــال بفكــرة واضحــة عــن مســتقبل مشــروعه، وعــن الخطــوات 

الالزمــة للوصــول إلــى هــذا المســتقبل، ســيمكنه مــن تحقيــق أهدافــه بعيــدة المــدى.

عدم وجود أنظمة داخلية وهيكلية عمل واضحة تمكن رائد األعمال من اتخاذ

 المئات من القرارات المتعلقة بسير األعمال بشكل يومي بطريقة منظمة ومهنية.

-

-

-

-

-

-

-

 نقــص التمويــل الــالزم ســواء باإلقــراض أو االســتثمار أو عــن طريــق المنــح والجوائــز يعتبــر أكثــر األســباب 
شــيوعً فــي القضــاء علــى رواد األعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. باإلضافــة إلــى أن أغلــب الشــركات 
ــى فتــرة التأســيس فقــط، فــي حيــن يتوجــب توفيــر رأس مــال  الناشــئة تقــع فــي خطــأ توفيــر رأس المــال إل
يكفــي لمــدة 18 إلــى 24 شــهرًا مــن بــدء المشــروع وهــي الفتــرة التــي تحتاجهــا الشــركة الناشــئة لجنــي ثمــار 

األربــاح.

ــد مــن المشــاريع  ــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بجــودة المنتــج وعمليــة التســعير. فتتجــه العدي ــدة المنافس ش
ــرة  ــة مــع الشــركات الكبي ــاج الوحــدة الواحــدة مقارن ــد تكلفــة إنت ــة ممــا يزي ــات قليل ــاج كمي ــى إنت الناشــئة إل
ــق  ــي بســعر أقــل، ويمكــن تخطــي هــذا التحــدي عــن طري التــي تنتــج كميــات كبيــرة وبتكلفــة أقــل وبالتال
زيــادة قيمــة مضافــة علــى المنتــج وإعطائــه مميــزات أفضــل ســواء فــي المنتــج نفســه أو التعبئــة وخدمــات 

مــا بعــد البيــع.

يعتبــر التســويق مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه رواد األعمــال، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه ال يقــوم العديــد مــن 
رواد األعمــال بإعــداد خطــة تســويقية شــاملة تكــون عبــارة عــن الموجــه الرئيــس لبرنامجهــم التســويقي، 
اإليمــان بأهميــة التســويق يبــدأ برصــد الميزانيــة الالزمــة لعمليــة التســويق باعتبارهــا ال تقــل أهميــة عــن 

ــه. ــرف أو المخــازن فســيفقد بريَق ــا اســتراح ال ــزا، إذا م ــاج، فالمنتــج وإن كان ممي ــف اإلنت مصاري

ــة: لألســف يتــم التعامــل مــع رواد األعمــال بنفــس الطريقــة التــي يتــم التعامــل بهــا مــع  ــاء الضريبي األعب
أصحــاب الشــركات الكبيــرة مــن قبــل الضرائــب، بــل وقــد تتوفــر اإلعفــاءات واالمتيــازات للشــركات الكبــرى دون 
رواد األعمــال. ممــا يــؤدي إلــى تزايــد األعبــاء الضريبيــة علــى الــرواد، وبالتالــي يقــل صافــي الربــح ويقلــل ذلــك 

مــن فــرص نجــاح أو نمــو هــذه المشــاريع.
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تعتبــر جــداول الدخــل، والمصاريــف، والميزانيــات مــن أكثــر الوثائــق المحاســبية أهميــة، نظــرا الحتوائهــا علــى 
معلومــات حــول الوضــع المالــي فــي فتــرة زمنيــة محــددة. إن وجــود هــذه الوثائــق بشــكل منظــم ومحــدث هــو 
حجــر أســاس فــي عمليــة التحليــل المالــي، والــذي يعتبــر أســلوب للتعامــل مــع البيانــات الماليــة باســتخدام 
ــى معلومــات إرشــادية تســاعد  أدوات لتحليــل العناصــر الماليــة المحيطــة بالنشــاط االســتثماري، وتحويلهــا إل
ــد  ــك لمتابعــة الخطــط ومراقبتهــا وتقييمهــا وتحدي فــي اتخــاذ القــرارات، وقيــاس كفــاءة أداء المنشــأة، وكذل

المشــاكل.

أما أدوات التحليل فهي:

هــل هنــاك أدوات مســاعدة يمكــن اللجــوء لهــا فــي حالــة 
المشــاريع الناشــئة  إلجــراء التحليــل المالــي بشــكل عــام؟

-

-

-

-

-

التحليل المقارن للقوائم المالية )قائمة الدخل–قائمة مصادر األموال واستخداماتها(؛

والتحليل المقارن للموازنات النقدية التقديرية وكشوف التدفق النقدي؛

والتحليل باالستناد لمقارنة االتجاهات لرقم قياسي؛

والتحليل المالي )النسب والتعادل(؛

والتحليــل الهيكلــي لبنــود األصــول والخصــوم، وال بــد مــن اإلشــارة أنــه مــن األفضــل أن تتــم عمليــة التحليــل 

المالــي عــن طريــق االســتعانة بخبيــر مالــي أو مدقــق حســابات.
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بدايــة يتطلــب منــك األمــر أن تحــدد طبيعــة المنتــج، وماهيتــه، ومــن ثــم دراســة لوجــود حاجــة لــه فــي المجتمــع    
ومــن هــم األشــخاص الذيــن يبــدون رغبتهــم باســتخدامه. 

ثم يمكنك إنشاء صفحة تعرفك بالزبائن لتجمع معلومات عنهم مثل:

وال ننســى أهميــة إجــراء البحــث الســوقي، والبحــث المعمــق عــن الزبائــن أنفســهم، ومــن الممكــن أن 
يتــم البحــث هــذا عــن طريــق:

ينصــح بــأن تعــد تقييــم زبائنــك بشــكل منتظــم، كل ســتة أشــهر مثــال أو كل ســنة مــرة، مــع إجــراء المزيــد مــن 
األبحــاث عنــد الضــرورة لذلــك. 

كيف يمكن تحديد الشريحة المستهدفة لمنتج جديد؟

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الفئــة العمريــة، فتبعــا الختــالف أعمــار الزبائــن ســتتوصل لنتائــج مختلفــة للطريقــة التــي تنتــج فيهــا المنتــج 

وتــروج لــه. 

الجنس، فيدل جنس الزبائن عن اختالف احتياجاته بما يتوافق مع المنتج

مســتوى دخــل الزبائــن، ألنــه مؤشــر عــن طبيعــة إنفــاق األســر لدخلهــا، فالعائــالت ذات الدخــل المرتفــع هــي 

األكثــر احتماليــة أن تنفــق مبلغــا مــن المــال علــى الســلع أو الخدمــات األكثــر رفاهيــة. 

المكان/ الموقع الذي يمكن أن يعطيك لمحة عن المكان المفضل تسويق السلعة فيه. 

 الدراسات المسحية التي تجمع معلومات قيمة ويمكن أن تجمع اإلجابات عبر البريد اإللكتروني

مواقع الدراسات المسحية مثل سيرفيمونكي. 

إجــراء المقابــالت فهــذا يعطيــك فكــرة أعمــق عــن طريــق ســؤال أســئلة قصيــرة وفيهــا إجاباتهــا اإلفــادة 

المــرادة.

مجموعات المناقشة الصغيرة وعقد جلسات لطرح األسئلة وجمع اإلجابات مع إجراء المناقشات المثمرة.
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تكــون التنبــؤات األساســية واردة فــي دراســة الجــدوى االقتصاديــة للمشــروع، واألصــل أن تكــون كافيــة ومبــررة 
التخــاذ القــرار المناســب، مثــل التنبــؤات التاليــة:

وعلــى األغلــب أن يكــون صاحــب المشــروع غيــر متخصــص فــي اإلدارة الماليــة أو فــي إعــداد التقاريــر، وبذلــك 
يمكــن االســتعانة بخبيــر مالــي إلعــداد هــذه التقاريــر«.

.   حساب فترة االسترداد للمشروع؛
.    وحساب صافي القيمة الحالية للمشروع؛

.    وحساب معدل العائد الداخلي للمشروع؛
.    وحساب معدل العائد المحاسبي للمشروع؛
.    وحساب فترة استرداد المشروع المخصومة.

مــا هــي التنبــؤات أو التحليــل المالــي التــي ينبغــي القيام 
بهــا فــي المراحــل األولى؟

-

-

-

-

-

-

-

-

تنبــؤات حــول االحتياجــات الماليــة للمشــروع وهيــكل تمويــل المشــروع )كــم مســاهمة مالــك المشــروع ومــن 

أيــن ســيتم تمويــل باقــي االحتيــاج المالــي هــل مــن خــالل قــرض بنكــي او ائتمــان تجــاري(؛

وتنبؤات حول أصول المشروع وحجم االستثمار والطاقة اإلنتاجية؛

وتنبــؤات عــن حجــم رأس مــال المشــروع والشــكل القانونــي للمشــروع )شــركة فرديــة/ شــركة تضامــن/ 

شــركة مســاهمة(؛

وتنبؤات حول حجم الطلب المتوقع والمبيعات المتوقعة )اإليرادات(؛

وتنبؤات حول حجم المشتريات المتوقعة )تكلفة المبيعات(؛

وتنبؤات حول المصاريف المتوقعة؛

وتنبــؤات حــول المســتهلكين المتوقعيــن للســلعة او الخدمــة، وتحليــل البيئــة، وتحليــل وتنبــؤات حــول 

المنافســين وردود االفعــال اتجــاه الدخــول للســوق ...إلــخ؛

 وتحليل قواعد االستثمار والمتمثلة بالتالي:

33



42

ــي يســجل فيــه كل  ــر للمشــروع الصغيــر هــي وجــود نظــام محاســبي إلكترون إن أفضــل طــرق مســك الدفات
العمليــات الماليــة باإلضافــة إلــى وجــود دفتريــن محاســبيين رئيســين همــا دفتــر اليوميــة )تســجيل العمليــات 
اليوميــة(،  للحســابات  تراكــم  وهــو  نهائــي  بشــكل  الــواردة  الحســابات  )مجمــوع  األســتاذ  ودفتــر  اليوميــة(، 
واالحتفــاظ بإشــعارات الدفــع والقبــض والفواتيــر بشــكل يومــي مــؤرخ ومنتظــم يبيــن تسلســل العمليــات 

وتفاصيلهــا. وفيمــا يلــي نصائــح أخــرى فــي ذات الســياق: 

»إن مسك الدفاتر المالية بالشكل السليم سيثمر استثمارك للوقت وللمال بالشكل المناسب والسليم«

ما هي أفضل الطرق لمسك دفاتر المشروع الصغير؟

-

-

-

-

-

-

-

-

ــي، فبعــد تســجيل مشــروعك بشــكل قانونــي، ســيتطلب ذلــك منــك أن تجــد المــكان  ــاب بنك  افتــح حس

المناســب لتــودع دخلــك.

سجل النفقات والمصروفات بالشكل الفعال، ألن هذا اإلجراء يسمح لك بمراقبة نمو المشروع وببناء 

البيانــات الماليــة، وبمتابعــة النفقــات القابلــة للخصــم، وإعــداد تقاريــر الضرائــب، لدعــم النتائــج المســتقاة مــن 

هــذه التقاريــر.

الماليــة،  التبــادالت  ل عليــك تســجيل  الدفتــر، فهــذا يســهِّ الحســابات ومســك  نظــام لتســجيل  ر  طــوِّ

البنكيــة. البيانــات  وتصفيــة  وتصنيفهــا، 

بحســب  المناســب  والنظــام  المناســب  األســلوب  اتبــاع  عليــك  وهنــا  الرواتــب،  نظــام كشــوفات  وضــع 

لهــم؛ عليــه  المتفــق  اإليجــار  أو  الراتــب  ونــوع  ونوعهــم  الموظفيــن 

ــر  ــرار تصدي ــا اتخــذت ق ــك، وباالعتمــاد إذا م ــة باختــالف نمــوذج أعمال ــل، فتختلــف الضريب ــة الدخ ــّر ضريب تح

واســتيراد الســلع؛

حــدد الطريقــة التــي ســتتلقى فيهــا الدخــل، والطريقــة التــي ســيتبعها الزبائــن مــن أجــل تســديد المبلــغ 

المطلــوب، واتبــاع اإلجــراءات الضروريــة بحســب نظــام تحــدده.

حدد إجراءات ضرائب المبيعات والتزاماتك الضريبية.

حســب الهوامــش اإلجماليــة، وهــذه الخطــوة ســتأتي إليــك بعائــد وأربــاح أكبــر، وهنــا عليــك أن تعــرف الفــرق 

بيــن تكلفــة الســلع المباعــة، والهوامــش اإلجماليــة، ألن هــذا ســيحدد مقدرتــك علــى اإلبقــاء علــى مشــروعك.
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ــدة  دراســة الجــدوى هــي الدراســة التحليليــة والتقييميــة والتــي يمكــن إجراؤهــا علــى فكــرة المشــاريع الجدي
علــى يــد المختصيــن والمؤهليــن إلجرائهــا، ويمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، ويمكــن اعتبارهــا علــى أنهــا 
أســاس للبــدء بتنفيــذ أي فكــرة جديــدة للمشــاريع، وتهــدف الدراســة هــذه إلــى تقديــم التوصيــات فــي مواضيــع 
تخــص مســتقبل المشــروع، والتــي ينبغــي اتباعهــا، وتســاعد دراســة الجــدوى للمشــروع فــي اتخــاذ القــرار 
النهائــي الســليم، وتبيــن لــك األهــداف التنظيميــة، والتقنيــة، واالقتصاديــة بشــكل علمــي وعملــي مــن خــالل 

تقديــم تحليــل واســتخدام مؤشــرات عــن:

مراحل إعداد دراسة الجدوى للمشروع

أن  لــو  حتــى  للمشــروع  الجــدوى  دراســة  أهميــة  هــي  مــا 
الصغــر؟ متناهــي  المشــروع 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 مدى فرصة نجاح المشروع واستمراره.

 قدرة المشروع على توليد اإليرادات.

 هيكل التمويل واالحتياجات المالية للمشروع.

 حاجة السوق لمنتجات المشروع ومقارنة موقع المنتج من منتجات المنافسين.

حجم التزامات المشروع ومصاريفه المتوقعة.

 حجم العمالة ونوعيتها المطلوبة لتشغيل المشروع.

خصائص السوق المستهدف حجم الطلب والعرض مقدار المرونة على الطلب.

تحديد فكرة المشروع  

 إعداد الدراسة التسويقية للمشروع 

 إعداد الدراسة الفنية والهندسية وتحديد حجم الموارد والطاقات المطلوبة

 إعــداد الدراســة الماليــة واالقتصاديــة للمشــروع حيــث يتــم تحديــد قيمــة ونســبة األربــاح المتوقعــة، وفتــرة 

اســترداد بــدون - رأس المــال، ومعــدل العائــد علــى االســتثمار، وصــوال إلــى اتخــاذ القــرار النهائــي للمشــروع. 
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تختلــف األنشــطة باختــالف حاجــة المجتمــع القــروي المســتهدف للمشــروع، حيــث يمكــن تقديــم المشــاريع 
الصغيــرة والداعمــة ألفــراد المجتمــع مثــل:

ــع  ــى المجتم ــرا عل ــرك أث ــن أن تت ــي يمك ــطة الت ــوع األنش ــا ن م
ــة؟ ــال المجتمعي ــه األعم ــراد في ــل األف ــروي؟ إذ ال يفض الق

-

-

.

.

.

.

.

تأهيل المرافق العامة  كالحدائق والمنتزهات واألندية البيئة.

  تنفيذ المشاريع اقتصادية ذات أثر اجتماعي للعمل على خلق فرص عمل مثل:

مشاريع تقدم خدمات عبر االنترنت )كالبرمجة، والترجمة، والتصميم الجرافيكي(،

 نظرًا لوصول االنترنت لكثير من المناطق الريفية.

افتتاح متجر مجتمعي يهدف لخدمة األفراد ذوي الدخل المتدني.

 إنشاء محطة تحلية مياه صغيرة إلمداد المجتمع بحاجتهم من المياه.

 مطبخ لتصنيع الكعك والمعجنات ُيشغل نساء القرية.

 متجر لبيع أدوات رياضية مثل الدراجات للوصول لألماكن النائية.
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ــة هــي التــي تعتمــد علــى نظــام حيــوي طبيعــي لنمــو المزروعــات دون اللجــوء إلــى المــواد  ــة العضوي الزراع
الكيماويــة المختلفــة، فهــي زراعــة خاليــة مــن المبيــدات الحشــرية أو األســمدة الصناعيــة، فيكــون االعتمــاد 
ــد، فهــي زراعــة مســتدامة فــال تعتمــد علــى  ــة، وعليــه فــإن لهــا الكثيــر مــن الفوائ ــة الترب الكلــي علــى خصوب
مصــادر خارجيــة، وتقلــل مــن فــرص التلــوث البيئــي فــي الميــاه الجوفيــة والســطحية، وتحافــظ علــى التربــة 
وعلــى خصائصهــا، وتقلــل مــن اســتهالك الطاقــة غيــر المتجــددة، وتحافــظ علــى صحــة المســتهلك، وتســاهم 
ــادة القــدرة التنافســية فــي الســوق بيــن المنتجــات األخــرى، وتحــد مــن التلــوث الحاصــل مــن اســتخدام  فــي زي
المبيــدات الحشــرية وغيرهــا مــن المــواد الكيميائيــة، وتقلــل مــن انبعاثــات غــازات البيــوت البالســتيكية. ولهــا 
دور كبيــر فــي انتــاج غــذاء بمواصفــات عاليــة وقيمــة غذائيــة كبيــرة، وفــي بنــاء األنظمــة الطبيعيــة ومراعــات 
األبعــاد البيئيــة واالجتماعيــة، وفــي الحفــاظ علــى خصوبــة التربــة، وغيرهــا مــن عظيــم األثــر الــذي تتركــه الزراعــة 

ــة.  العضوي

ولذلــك، هنــاك إقبــال شــديد علــى الزراعــة العضويــة، رغــم محدوديــة انتاجهــا، وذلــك بســبب رفــض النــاس 
لألســمدة والمبيــدات الكيميائيــة ومــا لهــا مــن أضــرار كبيــرة علــى صحــة األفــراد وعلــى ســالمة البيئــة مــن 
حولهــم. ولكــن ال تتجــاوز الزراعــة العضويــة نســبة 10% مــن الزراعــة الكليــة، وذلــك لمجموعــة مــن األســباب منهــا 
طــول الــدورة الزراعيــة، وعــدم كفايــة ســعر المنتــج للمــزارع وضعــف االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام. هنــاك 
العديــد مــن المموليــن للقطــاع الزراعــي الذيــن يركــزون علــى دعــم الزراعــة العضويــة حيــث يتــم تنظيــم العديــد 

مــن الحمــالت للتوعيــة بهــا وبأهميتهــا.

37 مــا مــدى إقبــال المجتمــع المحلــي علــى الزراعــة العضويــة؟ 
ــة كافيــة بأهميــة هــذا النــوع  وهــل يوجــد هنــاك حمــات توعوي

ــة؟ ــن الزراع م
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تقســم الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي حســب القانــون األردنــي رقــم 12 لعــام 1964 والمطبــق حاليــً فــي 
الضفــة الغربيــة وتعديالتــه بموجــب قــرار بقانــون رقــم 6 )لســنة 2008( إلــى

ولتســجيل كل نــوع مــن األنــواع الســابقة ال بــد مــن التوجـــه إلـــى دائـــرة تســـجيل الشــركات فــي وزارة االقتصــاد 
الوطنــي، وعلــى المســـتثمر القيـــام بـــاإلجراءات التاليــة:

إن االســتثمار فــي المــوارد البشــرية وبنــاء فريــق عمــل متكامــل مــن أساســيات نجــاح أي مشــروع، بحيــث يتــم 
ــع األدوار بشــكل جيــد ممــا يــؤدي إلــى تعظيــم مخرجــات المشــروع وضمــان ديمومتــه. توزي

ــروري  ــن الض ــل م ــروع؟ وه ــجيل المش ــوات تس ــي خط ــا ه م
ــروع؟ ــاص بالمش ــل خ ــق عم ــكيل فري تش

-

-

-

-

-

-

-

شركة مساهمة عامة  

 شركة مساهمة خاصة محدودة 

شركة عادية -تضامن  

 شركة عادية محدودة -توصية بسيطة

يقــوم المســتثمر قبــل التوجــه إلــى وزارة االقتصــاد الوطنــي بتحضـــير ثــالث نســخ مــن عقــد التأســيس 

ــع  ــة محــام مرخــص، أو مكتــب استشــاري متخصــص عليهــا طاب ــركته ووكال ــاص بشـ والنظــام الداخلــي الخـ

نقابــة المحاميــن، حيــث يقــوم بتحضـــير عقـــد التأســـيس والنظـــام الداخلــي، كمــا تــوكل إليــه مهمــة متابعــة 

ــة رســمية. ــك بوكال ــدى وزارة االقتصــاد وذل ــركة ل ــجيل الشـ إجــراءات تسـ

تعبئــة نمــوذج تســجيل الشــركات، ويوجــد لــكل نـــوع مـــن أنـــواع الشــركات نمــوذج خــاص به، ويحتــوي النموذج 

علــى خانتيــن الســمين مختلفين للشــركة

إرفــاق طلــب التســجيل بــاألوراق الثبوتيــة التاليــة: أ) صــور هويــات أو جــوازات الســفر للمؤسســيين ب) موافقــة 

علــى اســم الشــركة يتــم الحصــول عليهــا مــن خـــالل مكتــب تســجيل الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي 

ــة والمســاهمة يتــم  ــة الشــركة العادي ــة لمحــام إلكمــال إجــراءات التســجيل، أمــا فــي حال ــة خصوصي ت( وكال

طلــب عقــد التأســيس فقــط.

  38
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هنالــك مهــارات وصفــات شــخصية معينــة يتحلــى بهــا ويكتســبها أصحــاب المشــاريع الناجحــة، ســواء كنــت 
ــره فينبغــي عليــك أن: صاحــب المشــروع أو مدي

39  ما هي السمات التي تميز أصحاب المشاريع؟

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تتمكن من اتخاذ القرارات السليمة بناء على الموقف؛

تحدد األهداف بوضوح سواء كانت األهداف على المدى البعيد أو القريب؛

 تتقبل المجازفة )risk taker(، كون األعمال التجارية عبارة عن مجازفة بحد ذاتها؛

ترسم توقعات واقعية؛

تلهم اآلخرين؛ 

تتواصل مع اآلخرين؛

تتحلى بالنزاهة؛

يكون لديك الحماس للعمل؛

تتعاطف مع اآلخرين؛

 تمتلك القدرات الالزمة لتنفيذ األعمال؛

تمتلك القدرة على تفويض الشخص المناسب للقيام باألعمال؛

تعمل بهدوء تحت الضغط؛

تمتلك مهارات بناء فريق العمل؛

تمتلك مهارات حل المشاكل.
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40 ما هي مواصفات فريق العمل المشارك في المؤسسات؟

-

-

-

-

-

-

-

-

القيــادة المشــاركة: بالرغــم مــن وجــود قائــد إداري فــى كل األحــوال وقــد يكــون هــو قائــد الفريــق الــذي يتولــى 

المســئوليات اإلداريــة وينفــذ أعمــال الفريــق إال أن فريــق العمــل الفعــال هــو الــذى يتقاســم أعضــاؤه باقــي 

وظائــف ومهــام القيــادة.

 االتصــال المفتــوح: تعتبــر الثقــة المتبادلــة بيــن أعضــاء الفريــق وبينهــم وبيــن القائــد مــن أهــم األشــياء التــي 

يجــب أن تتوفــر لفريــق العمــل الفعــال وذلــك لمــا لهــا مــن دور فــى تســهيل مهمــة االتصــال بينهــم كمــا يجــب 

أن يكــون هنــاك اســتعداد لالعتمــاد علــى بعضهــم والتعــاون بينهــم وعــدم االنحيــاز.

 البيئــة الوديــة: لكــى يصبــح الفريــق ناجــح وفعــال يجــب أن تكــون البيئــة وديــة الــى درجــة أن يســتمتع 

أعضــاء الفريــق بوجودهــم مــع بعضهــم البعــض وأن تخلــو عالقاتهــم مــن الشــكليات والرســميات المرتبطــة 

ــه. بالمراكــز الوظيفي

ــتركة: يســعى أعضــاء الفريــق إلــى أن تكــون أهــداف الفريــق طموحــه بــل أن  ــق المش ــداف الفري  إدراك أه

بعضهــم يلــح علــى ذلــك ويعمــل كل منهــم علــى معرفــة أهــداف الفريــق ورســالته بوضــوح ودقــة.

 فهــم وتوضيــح المهــام واألدوار جماعيــا: يجــب علــى القائــد الحــرص علــى شــرح الهــدف مــن العمــل 

الجماعــى لفهــم وتوضيــح األدوار وذلــك لكــى يتحمــل كل عضــو فــى الفريــق نصيبــه مــن المســئولية فــى أداء 

أعمــال الفريــق .

 المشــاركه فــى جميــع أعمــال الفريــق: يــؤدى كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق دورا لتحقيــق الهــدف المشــترك 

للفريــق ولهــذا فالبــد أن يشــرك الجميــع فــى أداء أعمــال الفريــق بشــكل إيجابــى بالرغــم مــن أن األدوار قــد ال 

تكــون بالضــرورة متســاوية وانطالقــا مــن شــعور أعضــاء الفريــق باالنتمــاء لفريقهــم وبالمســئولية الجماعيــة 

إلنجــاز هــدف الفريــق.

 التحضــر فــى التعامــل مــع الخــاف: تظهــر بعــض االختالفــات فــى اآلراء والحاجــات واألغــراض والمســاهمات 

بيــن أعضــاء الفريــق ممــا يســتدعي ضــرورة أن يتعامــل معهــا أعضــاء الفريــق الفعــال بــكل مرونــة وموضوعيــة 

ومــرح وبهــذه الطريقــة فــى التعامــل مــع االختالفــات يشــعر األعضــاء بالحريــة فــي إبــداء ارائهــم

 االتفــاق الجماعــي فــى اتخــاذ القــرارات: يحتــاج الفريــق فــي بعــض األحيــان إلــى اتخــاذ بعــض القــرارات التــي 

يســير مــن خاللهــا أعمالــه وال يجــب اتخاذهــا بشــكل انفــرادي مــن قبــل القائــد وإنمــا يجــب اتخاذهــا باالتفــاق فــي 

الــرأي بيــن كافــة أعضــاء الفريــق.

مــن تجربتــي، تعاملــت ضمــن فريــق ال أعــرف معظمــه ولــم أر الكثيــر منهــم حتــى اآلن إال عــن طريــق االنترنــت. إال 
أننــي أؤمــن أن الســر فــي نجــاح فريــق العمــل يكمــن فــي الشــغف المشــترك بيــن أعضــاء الفريــق نفســه. نحــن 

فــى فريــق تمكيــن لدينــا هــدف واحــد أال وهــو دعــم النســاء فــى شــتى المجــاالت، وبتقســيم المهــام حســب 
الخبــرات وتعاوننــا معــً تحــت هــدف وشــغف واحــد هــو الســبب فــي نجــاح فريــق العمــل.  
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للتطوع فوائد عديدة تتضمن ما يأتي:

بنــاء علــى تجربتــي الشــخصية فــي التطــوع فــي مختلــف المجموعــات التطوعيــة وباألخــص تجربتــي 
فــي مبادرتــي الخاصــة بالعمــل التطوعــي، أرى أن التطــوع وشــعوري بالمســؤولية تجــاه غيــري ليســا 
رفاهيــة، بــل علــى كل إنســان أن يكــون دافعــه مــن التطــوع داخلــي. وتأســيس  مبــادرة تطوعيــة 
جعلنــي أفهــم معنــى الحيــاة وأنهــا عبــارة عــن عطــاء أكثــر مــن أخــذ، وأن التطــوع ليــس تعبئــة وقــت 
ــي )مــا  ــر يقــول ل ــراغ إنمــا خلــق وقــت خــاص بالعمــل التطوعــي. وفــي الحقيقــة لقــد ســمعت الكثي ف
تضيعــي وقتــك(، إذ يظنــون أن المتطــوع يعيــش برفاهيــة بمــا أن لديــه الوقــت للتطــوع وال يعلمــون 
أنــه يواجــه فــي الحقيقــة الكثيــر مــن التحديــات التــي تصقــل المهــارات والمعــارف وتتالشــى الصعوبــات 

عندمــا يــرى البســمة علــى وجــه غيــره!

41  كيف يمكن أن يعود التطوع بالفائدة على أصحابه؟

-

-

-

-

 تعزيز التواصل مع اآلخرين ومع المجتمع من حولك لتؤثر فيه ولتجعله مكان أفضل.

 يلعب التطوع دورا في بناء صداقات جديدة، وبناء عالقات اجتماعية.

 التطــوع يســاعدك جســديا وذهنيــا، فقــد أثبتــت الدراســات أن التطــوع يســاعد فــي تقليــل التوتــر ومشــاعر 

الغضــب، ويســاعد فــي التخلــص مــن االكتئــاب، ويزيــد مــن مســتوى ســعادتك لمجــرد مســاعدتك للغيــر، هــذا 

ويزيــد التطــوع مــن ثقتــك بنفســك إلــى جانــب إعطائــك هــدف فــي الحيــاة للســير نحــوه.

بإمــكان التطــوع أن يســاعدك مهنيــا فــي تطويــر وظيفتــك، فيعلمــك مهــارات وظيفيــة ثمينــة، ويكســبك 

الخبــرة العمليــة الالزمــة فــي مجــاالت جديــدة والمجــاالت التــي تثيــر اهتمامــك، كمــا أنــه قــد يفيــد فــي التشــبيك 

مــع المؤسســات واألفــراد للحصــول علــى فرصــة عمــل.
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فلســطين مليئــة بالمبــادرات والمبادريــن إلقامــة المشــاريع الصغيــرة. عــادة يكــون المشــروع عبــارة عــن حلــم، 
ــة فــي التوجــه نحــو تنفيــذ المشــروع، يبــدأ اإلنســان  ــة الحقيقي ــا تبــدأ المرحل ــه، لكــن عندم ــم ال حــدود ل والحل
الناجــح بالتفكيــر العقالنــي فــي الموازنــة بيــن ثالثــة أطــراف مــن الحكايــة وهــي: حاجــة الســوق الفعليــة مــن 
المشــروع، والمشــروع نفســه )دراســة الجــدوى( ، ورأس المــال الحقيقــي المتوفــر، وال يقتصــر رأس المــال علــى 
التمويــل واألصــول الثابتــة للمشــروع مــن أراضــي وعقــارات ومعــّدات، بــل يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار العامــل 
البشــري ومــدى قدرتــه علــى إنجــاح المشــروع. وعليــه، هنــاك مجموعــة مــن األمــور التــي يجــب النظــر فيهــا لتقــدر 

رأس المــال بالشــكل المناســب:

42  كيف يقدر رأس المال الذي يتطلبه المشروع؟

-

-

-

-

-

 دراســة حاجــة الســوق الفعليــة للمشــروع، وذلــك بتحديــد الشــريحة المســتهدفة مــن أجــل صياغــة نمــوذج 

األعمــال والــذي يوضــح المنتــج أو الخدمــة المقدمــة للعمــالء والقيمــة المضافــة مــن هــذا المنتــج، ويقــدم أيضــا 

معلومــات عــن الطريقــة والمــكان لتســويق المنتــج، والتكاليــف لتحقيــق ذلــك، واإليــرادات المتوقعــة منــه.

تحديــد نــوع المشــروع: حســب حجمــه، ونــوع الملكيــة، ونــوع النشــاط االقتصــادي والــذي يمكــن أن يكــون 

ضمــن القطــاع األولــي، أو أن يكــون مشــروع صناعــي، أو مشــروع تجــاري، أو مشــروع خدماتــي؛

إيجــاد طريقــة الحصــول علــى األصــول بيــن الشــراء واإليجــار: ســواء كانــت نقــدًا أو مؤجــال، وذلــك يعتمــد 

علــى الوضــع المالــي الحالــي، والفــرق بيــن تكلفــة الشــراء مقابــل تكلفــة اإليجــار، ومــدة المشــروع، وتوافــر 

المعــدات ودرجــة اســتخدامها، ونظــام إدارة المخــزون. وال ننســى أن نقــارن بيــن إيجابيــات وســلبيات كل 

منهمــا، ففــي حيــن يقلــل اإليجــار تكلفــة االســتثمار األولــي فــإن الشــراء يعطيــك ميــزة توافــر المعــدات فــي أي 

وقــت، وبينمــا يقــدم لــك المؤِجــر أحــدث التقنيــات والمعــدات، فــإن الشــراء يوفــر الوقــت والجهــد فــي طلــب 

اســتئجار المعــدات وغيرهــا مــن اإلجــراءات. وعلينــا أيضــا احتســاب هــذه التكاليــف والفــرق بينهــا لــكل يــوم أو 

شــهر أو ســنة ألخــذ القــرار الســليم.

دراســة المســتوى العــام لألســعار: يعتمــد مســتوى األســعار العــام علــى مجموعــة مــن العوامــل مثــل 

التغيــر فــي ســوق التعامــل والــذي يكــون نتيجــة االنتقــال مــن ســوق شــراء إلــى ســوق بيــع، وممكــن أن يكــون 

ناتجــا عــن تطويــر الســلعة بشــكل أو بآخــر، ويعتمــد أيضــا علــى الظــروف االقتصاديــة المختلفــة مــن تضخــم 

واختــالف العــرض والطلــب.

التمويــل الداخلــي: يعتبــر التمويــل الداخلــي المقــدم مــن جانــب المالــك هــو مصــدر التمويــل األول. قــد 

يمــول المالــك مشــروعه مــن خــالل مدخراتــه الشــخصية، أو مــن خــالل بيــع بعــض مــن ممتلكاتــه مــن األراضــي 

وغيرها.عندمــا تبــدأ الشــركة بتحقيــق األربــاح، يعتبــر اســتخدام األربــاح المحتجــزة نــوع مــن أنــواع التمويــل 

ــة.  ــة خارجي ــدون اي تدفقــات نقدي ــادة رأس المــال ب ــي، أي زي الداخل

تتعدد مصادر تمويل المشروعات الصغيرة، لتشمل:
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-

-

-

-

-

-

-

-

األســرة واألصدقــاء: يمكــن للمؤســس أن يطلــب الدعــم المــادي مــن أحــد أفــراد العائلــة كالوالديــن، أو 

األشــقاء، أو مــن األصدقــاء. قــد يكــون التمويــل فــي هــذه الحالــة علــى شــكل تمويــل بالملكيــة، وذلــك عندمــا 

يطلــب الممــول أن يصبــح شــريًكا بمقــدار مســاهمته، وفــي حــاالت أخــرى، يكــون التمويــل علــى شــكل قــروض 

غيــر مقرونــة بضمانــات. مــن المهــم التنويــه إلــى ضــرورة توثيــق القــرض مهمــا كانــت قرابــة الشــخص؛ لتجنــب 

حــدوث أيــة خالفــاُت محَتمَلــة. 

 رأس المــال الُمخاطــر Venture Capital: يشــير رأس المــال الُمخاطر/المغامــر إلــى التمويــل عــن طريــق 

شــركات أو أفــراد ذات رؤوس أمــوال يتــم اســتثمارها فــي مشــاريع صغيــرة وتتســم بالمخاطــرة العاليــة، علــى 

أن تكــون مقابــل حصــة مــن ملكيــة الشــركة. 

 المســتثمرون الخيــرون Angle Investors: يهــدف المســتثمرون الخُيرون/الممولــون إلــى االســتثمار فــي 

الشــركات فــي مراحلهــا المبكــرة مقابــل ملكيــة فــي حقــوق المشــروع، وهــم مصــدر مهــم لــرأس المــال فــي 

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. ال ينتمــي المســتثمرون الخُيــرون إلــى جمعيــات أو شــركات معينــة بســبب 

طبيعتهــم المرنــة، وهــم غالًبــا يســتثمرون مــن أجــل المشــاركة واالهتمــام بتطويــر األعمــال التجاريــة وليــس 

فقــط لتحقيــق العوائــد الماليــة. 

 االقتــراض مــن البنــوك والمؤسســات: تســتطيع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة االســتفادة مــن القــروض 

التــي توفرهــا البنــوك ومؤسســات اإلقــراض حيــث يمكــن تصنيــف التمويــل حســب المــدة الزمنيــة إلــى ثالثــة 

أنــواع: 

ــنة، ويســتخدم فــي تمويــل احتياجــات المنشــأة مــن المــواد  ــاوز الس ــه ال تتج ــل: مدت ــر األج ــل قصي تموي

واإلنتــاج. 

تمويل متوسط األجل: وتتراوح مدته من سنتين إلى خمس سنوات. 

 تمويــل طويــل األجــل: ومدتــه تزيــد عــن 7-5 ســنوات وليــس لــه حــد أقصــى، حيــث يمكــن أن يصــل إلــى 20 

ســنة وأكثــر. 

 التمويــل الجماعــي Crowd Funding: وهــو شــكل مــن أشــكال التمويــل يعتمــد علــى ترويــج فكــرة 

المشــروع مــن خــالل مواقــع إلكترونيــة متخصصــة بالتمويــل الجماعــي لفتــرة زمنيــة معينــة. وعندمــا تحــوز 

الفكــرة علــى إعجــاب المســتثمرين يســاهمون باالســتثمار فيهــا أو تمويلهــا أو حتــى التبــرع لهــا حســب 

سياســة الموقــع؛ فيحصــل صاحــب المشــروع علــى المبلــغ المطلــوب أو جــزء منــه. ومــن أشــهر منصــات 

العربيــة فهنــاك  المنصــات  امــا  األجنبيــة والعالميــة همــا كيــك ســتارتر، وإنديجوجــو،  الجماعــي  التمويــل 

منصتــي ذو مــال، وُيمكــن، والعديــد مــن المنصــات األخــرى. 
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مــا هــي الخطــوات التــي يمكــن أتباعهــا مــن أجــل اإلعــان عــن 
المشــاريع الجديــدة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي أو غيرهــا؟

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دراســة المشــروع، وأهدافــه، ونقــاط القــوة فيــه، والفائــدة التــي يحققهــا، ومصــادره، والفئــة المســتهدفة، 

ــه، وفعاليتــه. ــات، ومدت والمخرجــات والبيان

ــوق: مــن خــالل االطــالع علــى المواقــع والصحــف اإللكترونيــة، وحجــم  ــي الس ــراد ف ــات األف ــة احتياج دراس

المتابعــة، والتوزيــع الديمغرافــي والجغرافــي ومنهــا دراســة الواقــع اإللكترونــي أوقــات الــذروة، أكثــر الوســائل 

والصفحــات متابعــة. ومنهــا تســتطيع دراســة اهتمــام الجمهــور خــالل فتــرة الدراســة ومــا هــي أكثــر الوســائل 

التــي أثــرت فيهــم مــن المعــروض بالســوق االلكترونــي.

وضــع آليــة وميزانيــة مناســبة، ويفضــل أن تكــون محــددة ومرتبطــة باألهــداف والمخرجــات ومؤشــرات 

قيــاس كنقطــة ارتــكاز وتقييــم.

 إنشــاء حســاب خــاص لهــذا الغــرض مــع بيــان تفاصيــل المشــروع األهــداف المباشــرة وغيــر المباشــرة 

والتفاصيــل التــي يهتــم لهــا زوار المواقــع اإللكترونيــة. وترتكــز فيهــا علــى الســؤال التالــي: مــاذا يمّيــز هــذا 

الصفحــة عــن غيرهــا، ولــَم أهتــم بهــا؟

ــد فــي الطــرح، تســاهم إدخــال تقنيــات جديــدة وآليــات عــرض جديــدة دومــا فــي لفــت  التصميــم والتجدي

انتبــاه زوار الموقــع، مثــل فيديوهــات أو إنفوغرافيــك أو شــرائح عــرض، وتقنيــات تواكــب الفتــرة والســوق 

وبمســتوى مخرجــات البنــد األول ومغايــر عمــا هــو موجــود.

اختيار المكان والزمان المناسب لإلعان )وقت الذروة( ، مكان اإلعالن عبر موقعك أو مواقع أخرى.

 اإلبــداع فــي طــرح اإلعــان، وإيجــاد أفــكار نوعيــة تركــز علــى الوســيلة كمــا تركــز علــى الرســالة، بحيــث تختصــر 

الوقــت، وتكــون ســريعة التأثيــر، وتوصــل الرســالة بســهولة وسالســة. واعمــل بمنهجيــة اللقطــة والصــورة 

المناســبة أفضــل مــن ألــف كلمــة. 

ــروع، بتحديــد موعــد دقيــق بالدعــوات واإلعــالن، وفــي  ــاق المش ــن إط ــمي ع ــان الرس ــد اإلع ــار موع  اختي

فتــرة اهتمــام الجمهــور بالعــرض، واعتمــد علــى أســلوب نظريــة الرصاصــة بالســرعة والدقــة والوصــول ألكبــر 

عــدد إعالميــا فــي تحديــد الهــدف.

 المتابعــة والتقييــم الدائــم لــدورك ومهامــك بشــكل دوري مــن خــالل االطــالع علــى التفاعــل مــع اإلعــالن 

والنقاشــات، باالرتــكاز علــى مؤشــرات القيــاس الرقميــة، والمشــاهدات والمتابعــة.
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مــا هــي المعاييــر العالميــة لتطوير مهــارات الخطابــة والقيادة 
للتأثيــر فــي الجمهور؟

-

-

-

-

-

 العمــل علــى خلــق الثقــة بالنفــس مــن خــالل الشــخصية والحضــور، وآليــة خلــق المســاحات بيــن الجمهــور 

والصفــات النوعيــة للشــخص هــي التــي تتــرك األثــر.

 تطوير األسلوب في توصيل الرسالة أو بطريقة خالقة واالتصال الدائم هو الذي يخلق اإللهام.

تعزيز مفهوم الذكاء االجتماعي والرؤية المستقبلية واإللهام لسؤال: أين سأكون بعد اليوم.

 توسيع مفهوم النضج الفكري والمعرفي للشخص حول الرسالة.

 االهتمام بالمظهر الخارجي )لغة الجسد واللسان والعيون(.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 رفــع مســتوى المعرفــة الشــاملة للقائــد أو الخطيــب عــن طريــق جمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات حــول رســائل 

القضيــة )كــن كالقامــوس(.

 تعزيز القدرة على النقاش واإلقناع بالمعلومات )عد للعشرة دوما قبل اإلجابة(.

ر خارج النطاق النمطي(.  المساعدة في الشمولية في الطرح بكافة جوانب القضية )فكِّ

تطوير مهارات فتح أبواب النقاش والمشاركة ) استمع أكثر من أن تتكّلم(.

تحديث وتطوير المعلومات )نمِّ معرفتك دائما(.

اإللمام في االحتياجات المعرفية والنفسية للجمهور )كن طبيب دون المعدات(.

 رسم خطة كاملة )إعداد، تخطيط، تنفيذ، تقييم(.

 تحويل األفكار لواقع يمكن تنفيذه )أنت ساحر(.

التسلح بأمثلة للتحفيز للمشاركة )أنت قصة نجاح إذا ما آمنت بنفسك(.

 تبسيط كافة خطوات التنفيذ )الطريق المستقيم ال تعلم أحد القيادة(.

 التحلي بروح المغامرة والجرأة في الطرح والتنفيذ )أنت قوي وبإمكانك فعل ذلك(.

القيــادة تولــد ال تكتســب لكــن يمكــن تطويــر قــدرات األفــراد التــي لديهــا دوافــع فرديــة للقيــادة، وعليــه يجــب 
العمــل علــى عــدة مســتويات إلنجــاح قــوة التأثيــر بالجمهــور:

أوال: على المستوى الشخصي

ثانيا: على المستوى المهني
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45  ما هي أسباب عزوف المزارعين عن االستثمار في أرضهم؟

 ارتفاع نسبة المخاطرة في الزراعة سواء بسبب التغيرات المناخية أو االحتالل.

 محدودية المردود االقتصادي من العديد من المحاصيل.

 ذبذبة األسعار في األسواق.

 ارتفاع سعر األراضي بسبب التوجه نحو استخدامها ألغراض البناء أكثر من مردودها الزراعي.

 مصادرة األراضي الزراعية.

تحكم االحتالل بمصادر المياه.

 ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج والعمالة بشكل عام.

 المنافسة العالية في األسواق.

ــات اليــوم قطــاع الزراعــة قطاعــا غيــر منظــم، نظــرًا لعــزوف المزارعيــن عــن أرضهــم وللتركيــز فــي أعمالهــم  ب
علــى صنــف معيــن دون أن يدرســوا الجــدوى االقتصاديــة أو الحاجــة الســوقية لهــذا المحصــول. هنــاك مجموعــة 

مــن األســباب التــي تكمــن وراء شــح فالحــة المزارعيــن ألرضهــم، مــن أهمهــا:

ولكــن يمكــن جــذب المزارعيــن للعمــل فــي أرضهــم ولفالحتهــا عــن طريــق توجيــه الدعــم المــادي والمعنــوي 
لهــم، وتنظيــم ورشــات توعويــة حــول أهميــة قطــاع الزراعــة فــي فلســطين خصوصــا فــي مجابهــة االحتــالل. 

-

-

-

-

-

-

-

-
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هل ينبغي كتابة األهداف بوضوح لتحقيقها على المستوى 
الشخصي أو على المستوى المهني؟

أكتب كل من أهدافك بجملة مثبتة )أي غير منفية( وباستخدام تعابير إيجابية؛

كن دقيقا في اختيار األهداف، لتتمكن من تقييم إنجازاتك؛

حدد أولوياتك بين األهداف، إذ يساعدك في تجنب التوتر من كثرة األهداف،

فيرتبها في ذهنك ويسهل تحقيقها؛

 أكتب أهدافك ألن هذا يوضحها ويعطيها قوة أكثر؛

 اجعل أهدافك التشغيلية صغيرة بحيث تكون قابلة للتحقيق والتقدم بها؛

حدد أهداف تتعلق باألداء بدال من األهداف التي تتعلق بالنتائج فقط؛

اجعل أهدافك واقعية.

ليــس كل مــن حقــق أهدافــه كان قــد كتبهــا مســبقا، ولكــن كل مــن كتــب أهدافــه تمكــن مــن إنجازهــا 
ــة يمّكنــك مــن  ــة قياســها وارتباطهــا بخطــة زمني وتحقيــق ضعفــي النجــاح فيهــا، فوضــوح األهــداف وإمكاني
تحقيقهــا والوصــول إليهــا بشــكل أســرع وأنجــع. فهنــاك أهــداف توضــع مــن أجــل أن يتــم تحقيقهــا علــى المــدى 
البعيــد ولذلــك تتطلــب خططــا اســتراتيجية، وهنــاك أهــداف يتــم تحقيقهــا علــى المــدى القريــب فتتطلــب 

خططــا تشــغيلية. 

على مستوى األهداف الشخصية فهناك:
أوال: أهــداف كبــرى، فيكــون مــدى تحقيــق هــذه األهــداف غيــر مرتبــط بفتــرة زمنيــة محــددة، بــل يكــون تحقيقها 
علــى مــدى حياتــك، ويمكــن أن تكــون فــي مســارك المهنــي، ووضعــك المالــي، ومســتوى تعليمــك، وعائلتــك، 
وأهدافــك الفنيــة، وأســلوبك فــي التعامــل، ومظهــرك الخارجــي، وفــي مســتوى ســعادتك ورضــاك، وفــي تقديــم 

الخدمــات المجتمعيــة مــن أجــل تحســين العالــم مــن حولــك.

ــا أصغــر، فيكــون مــدى هــذه األهــداف أقصــر زمنيــا، ويســاعدك تحقيقهــا فــي تحقيــق أهدافــك  ــا: أهداف ثاني

كلهــا، وضــع الخطــط الزمنيــة المناســبة وتأكــد مــن مناســبتها مــع أهدافــك الكبــرى، ممكــن أن يســاعدك كتابــة 
قائمــة األمــور التــي عليــك فعلهــا بشــكل يومــي فــي تحقيــق هــذه األهــداف.

ــة،  ــة، أو فكري ــة، أو مهاراتي ــة أو مادي ــت روحي ــواء كان ــك س ــب حيات ــي كل جوان ــق ف ــا تتعل ــع أهداف ض
أو علميــة/ أو مهنيــة أو صحيــة أو اجتماعيــة أو عاطفيــة، واكتبهــا بوضــوح حتــى ال تنســاها، وليــس 
بالضــرورة تحقيــق كل األهــداف التــي تكتبهــا، فممكــن أن تغيرهــا حســب الظــروف وممكــن أن تؤجلها 

لوقــت أنســب. 

وإليك مجموعة النصائح التي قد تساعدك في كتابة أهدافك:
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47  هل من جهات تسعى لتمويل األفكار الخاقة في فلسطين؟
تتنــوع التجــارب والنمــاذج المحليــة والدوليــة فــي مجــال المبــادرات الرياديــة وأفــكار الشــباب لخلــق فــرص تشــغيل 
ذاتيــة، حيــث تســعى مختلــف الــدول الــى تحفيــز مبــادرات الشــباب، وتنشــيط مبــادرات المشــاريع الصغيــرة 
والرياديــة، كونهــا مــن األدوات المهمــة لمواجهــة البطالــة والفقــر، وفــي الواقــع الفلســطيني تعتبــر هــذه 
المبــادرات مــن النمــاذج المهمــة التــي حققــت قصــص نجــاح ووالدة العديــد مــن المشــاريع الصغيــرة والفرديــة 

ــت الــى مؤسســات رائــدة علــى صعيــد االقتصــاد الفلســطيني. التــي تحول

هنــاك جهــات عديــدة تقــوم بتمويــل األفــكار الخالقــة أو االبداعيــة فــي فلســطين، حيــث تختلــف الجهــات بنــاء 
علــى كل مرحلــة مــن مراحــل المشــروع، حيــث أن هنــاك العديــد مــن المموليــن الــذي يصبــون اهتمامهــم فــي 
دعــم المشــاريع الرياديــة واإلبداعيــة. كمــا أن هنــاك حاضنــات ومســرعات األعمــال، ومؤسســات اإلقــراض والتمويــل 

المتناهــي الصغــر باإلضافــة إلــى شــركات القطــاع الخــاص وصناديــق االســتثمار. ومــن األمثلــة علــى ذلــك:

 المســابقة الرقميــة )                                              ( هــي مبــادرة تــم إطالقهــا مــن قبــل االتحــاد 
شــركات أنظمــة المعلومــات الفلســطينية )بيتــا( والحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت 
) بيكتــي( بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي/برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني وبتمويــل مــن 
الحكومــة اليابانيــة. تهــدف هــذه المســابقة الرقميــة الــى تحديــد صنــاع التغييــر المبدعيــن فــي أرجــاء الوطــن.

ــرز المؤسســات مــن القطــاع الخــاص مــن أجــل  ــد« مجموعــة مــن أب ــد جدي ــل عه ــن أج ــطين م تجمــع »فلس
تشــكيل شــبكة ديناميكيــة تعمــل علــى دعــم وتســهيل األفــكار اإلبداعيــة والرياديــة.

برنامــج دعــم حاضنــات األعمــال للشــركات الناشــئة )مؤسســة قيــادات( والممــول مــن قبــل صنــدوق دعــم االتحــاد 
ــة التنميــة البلجيكيــة. يســعى البرنامــج لتنميــة قــدرات الريادييــن لجعــل شــركاتهم الناشــئة  األوروبــي ووكال

منافســة فــي مجــال عملهــا ومتينــة ماليــا، كمــا يدعــم حاضنــات للشــركات الناشــئة فــي جميــع أنحــاء الوطــن.

Ja-Pal’s DigiBiz Solution Competition
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48  كيف يمكن تطوير مهارات التواصل عبر المواقع االجتماعية؟

كــن واثقــا بنفســك، قــد تكــون هــذه المالحظــة بديهيــة للبعــض، ولكــن تمكنــك ثقتــك بنفســك التواصــل 

مــع اآلخريــن بوضــوح، قاطفــا بذلــك ثمــرة التواصــل التــي تفيــد طرفــي التواصــل، فالثقــة بالنفــس ليســت 

ضروريــة فقــط فــي التواصــل المباشــر، وتحديــدًا عنــد التســويق عبــر اإلنترنــت.

ــك علــى حســاب عبــر موقــع  ــي، فــال يكفــي مجــرد حصول ــل االجتماع ــع التواص ــتخدام مواق ــن اس  أحِس

ــأن  ــدأ ب ــك بالنفــع. اب ــع بحيــث تعــود ل اللينكــدإن أو فيســبوك أن تكــون مســتخدم متمــرس لهــذه المواق

تســأل نفســك عــن آخــر مــرة اســتخدمت الخصائــص التــي توفرهــا هــذه المواقــع للتشــبيك مــع اآلخريــن 

والتواصــل معهــم؟ إذا لــم تتمكــن مــن إجابــة هــذه الســؤال، ربمــا عليــك أن تفكــر فــي تطويــر الخصائــص 

المتوافــرة علــى هــذه المواقــع وأن تطــور مهاراتــك فــي اســتخدامها، فهي مصممــة لهذا الغــرض، وبالتأكيد 

ســوف تســمح لــك ببنــاء عالقاتــك.

 تعــرف علــى طــرق متابعــة اآلخريــن بمهنيــة، فمــن المهــم التعــرف علــى األشــخاص المهتــم بهــم، 

قــد يســميه البعــض مالحقــة اآلخريــن إلكترونيــا، بينمــا يصفــه اآلخــرون بأنــه بحــث عــن هــؤالء األشــخاص، 

فيســاعدك هــذا فــي إيجــاد نقــاط التشــابه بينكمــا، والــذي سيســاعدك جــدا عنــد التواصــل المباشــر معهــم.

 نــمِّ تفاعلــك مــع اآلخريــن، فــال يكفــي أن تضيــف صورتــك الشــخصية لحســابك، بــل ينبغــي أن تجــد الطــرق 

المناســبة للتواصــل مــع اآلخريــن بنيــة بنــاء العالقــات، قــد يســاعدك هنــا أن تحــدد هدفــك فــي عدد األشــخاص 

الذيــن تــود أن تطــور عالقتــك النوعيــة معهــم.

ــرة باللقــاء بهــم فــي مقهــى  ــات مباش ــى عاق ــت، إل ــر اإلنترن ــا عب ــرد كونه ــن مج ــك م ــول عاقات  ح

للتحــدث بشــكل مباشــر، فــال شــيء يضاهــي العالقــات المباشــرة والتواصــل

 مع اآلخرين بعيدًا عن شاشة الحاسوب.

المحتوى المتخصص سيستقطب متابعين متخصصين مما سيؤدي إلى

 بناء عالقات على أساس االهتمام المشترك.

هناك مهارات معينة يمكن تطويرها بحسب الفئة المستهدفة:

وهنــاك مجموعــة مــن األمــور التــي يمكنــك أن تأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تطويــر عالقاتــك فــي التواصــل مــع 
اآلخريــن عبــر اإلنترنــت: 

إذا كان الهــدف اجتماعــي كاجتــذاب تمويــل لمشــروع غيــر ربحــي، يمكــن الوصــول للفئــة المســتهدفة عــن 
طريــق قصــص النجــاح التــي يمكــن أن تلهــم األفــراد.

 إذا كان الهــدف التنميــة المهنيــة، فعليــك تطويــر مهــارات التواصــل للوصــول لألفــراد ذوي الخبــرة. يتــم 
ــاع والمهــارات الكتابيــة وصياغــة األفــكار بطريقــة  ــر مهــارات اإلقن ــك مــن خــالل تطوي توســيع شــبكة عالقات
لغويــة تحاكــي العاطفــة والمنطــق. فالعديــد مــن األفــراد يتجاهلــون أهميــة هــذه المهــارات عنــد البحــث عــن 
الوظيفــة المناســبة لهــم. ولكــن بنــاء العالقــات عبــر اإلنترنــت والتشــبيك مــع الجهــات المهمــة يتطلــب منــك 
أكثــر مــن مجــرد متابعتهــم عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، بــل ينبغــي إبــداء االهتمــام الجــدي فــي التعــرف 

علــى األشــخاص واكتســاب المعرفــة عــن طريقهــم. 

-

-
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مــا هــي المعاييــر أو محــددات التقييــم التــي يهتــم بهــا 
المســتثمرون عنــد تحليــل جوانــب البــدء بالتشــغيل لصنــع 

ــب؟ ــتثمار المناس ــرار االس ق

 نمــوذج معــدل عائــد االســتثمار: يعبــر عــن العالقــة بيــن صافــي الربــح ورأس المــال المســتثمر، ويســتخرج 

كالتالــي:

معدل عائد االستثمار= صافي الربح/رأس المال المستثمر.

 نمــوذج فتــرة االســترداد: فتــرة االســترداد هــي عــدد الســنوات المطلوبــة الســتعادة قيمــة االســتثمار 

األصلــي، وتحســب كالتالــي:

فترة االسترداد = قيمة االستثمار األصلية/صافي التدفقات النقدية السنوية

 نموذج القيمة الحالية الصافية: هناك عدة خطوات يمكن اتباعها هنا:

إيجــاد ســعر خصــم مناســب للتدفقــات النقديــة مــع مراعــاة معــدالت الفائــدة الســائدة فــي الســوق عنــد 

اختيــار هــذا الســعر.

 احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة اســتنادا إلــى ســعر الخصــم الســابق وتتحــدد هــذه القيمــة 

باســتخدام جــداول القيمــة الحاليــة.

 احتســاب صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات المتوقعــة لــكل بديــل اســتثماري مــن البدائــل وتحســب هــذه 

النســبة كالتالــي: صافــي القيمــة الحاليــة = القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة - القيمــة الحاليــة 

لتكلفــة االســتثمار

 نمــوذج العائد/التكلفــة )مؤشــر الربحيــة( : ويعــد مؤشــر الربحيــة مــن المؤشــرات التــي يمكــن االســتناد 

إليهــا فــي قبــول البدائــل االســتثمارية أو رفضهــا. وتحســب النســبة هــذه كالتالــي:

مؤشر الربحية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية/القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية.

 نموذج معدل العائد الداخلي: والتي تعرف بأنها سعر الفائدة الذي يجعل القيمة

 الحالية لصافي المكاسب النقدية المتوقعة من المشروع المقترح مساوية 

للقيمة الحالية لالستثمار المبدئي الالزم لهذا المشروع. 

أهــم هــذه المعاييــر هــي المؤسســون وطاقــم العمــل األساســي، نســأل أنفســنا: هــل نؤمــن بمقدرتهــم علــى 
تحقيــق النجــاح؟ هــل يمكننــا العمــل معهــم؟ ففــي نهايــة المطــاف، عالقــة المســتثمر هــي عالقــة طويلــة األمــد، 
وينبغــي علينــا أن نتمكــن مــن أن نبنــي الثقــة فيمــا بيننــا حتــى نتمكــن مــن العمــل ســوية. بالطبــع، ســننظر 

أيضــا فــي الفــرص المتاحــة لنجيــب عــن األســئلة المطروحــة أعــاله.

ولكــن ال يوجــد معاييــر ثابتــة لكافــة أنــواع المشــاريع، فلــكل مشــروع هــدف خــاص بــه، وهنــاك جوانــب 

مختلفــة لــكل مشــروع، فبعــض المشــاريع ربحيــة وأخــرى غيــر ربحيــة، ولــكل مشــروع ظــروف خاصــة تحيــط بــه. 
ــة  ــر المفاضل ــاذج معايي ــة مــن هــذه الحــاالت. وهنــاك مجموعــة مــن نم ولذلــك هنــاك معاييــر تخــص كل حال

ــروعات: ــن المش بي

-

-

-

-

-
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الشــركاء  التــي ينبغــي علــى  المئويــة  النســبة  مــا هــي 
للمســتثمرين؟ تقديمهــا  المؤسســين 

مــن الصعــب تقييــم المرحلــة األولــى للشــركة التــي ال يشــمل مجــال عملهــا الحصــول علــى اإليــرادات، وفــي 
هــذه الحالــة عــادة مــا نتأكــد مــن وجــود رأس المــال الكافــي مــن أجــل إدرار المــال، مــع اإلبقــاء علــى مــا يكفــي مــن 
ــة فــي مراحــل متقدمــة  ــاك نمــاذج معين رأس المــال لمســتثمرين مســتقبليين والمؤسســين. وســيكون هن
مــن المشــروع مثــل مضاعفــة اإليــرادات والقيــم القابلــة للمقارنــة مــع الشــركات ذات العمــل المشــابه مــن أجــل 

التقييــم. 

-

-

-

وهناك مجموعة من األمور لنأخذها بعين االعتبار هنا : 

عليــك التذكــر أنــه بإمكانــك امتــالك %100 مــن قيمــة الشــركة عنــد تأسيســها، ثــم مــع نمــو الشــركة يمكــن 

أن تقــل نســبة ملكيتــك لــرأس المــال فيهــا، ولكــن ال تنســى أيضــا أن %100 مــن رأس المــال قــد تكــون أقــل 

مــن %50 مــن رأس مــال آخــر أكبــر.

عــادة مــا يفتــرض الشــركاء أن أفضــل طريقــة لتقســيم العوائــد هــي فــي تقســيمها بالتســاوي بيــن 

الشــركاء، مــا يعنــي أن نســبة الملكيــة تحــدد مــا بيــن المؤسســين )أو المؤسســين والموظفيــن( دون 

التغييــر علــى النســبة التــي تــم تحديدهــا فــي البدايــة، ولكــّن نمــوذج العمــل هــذا هــو نمــوذج غيــر مــرن، 

وقــد يــؤدي إلــى النــزاع بيــن الشــركاء، وقــد يــؤدي أيضــا إلــى القضــاء علــى مســتقبل الشــركة، ولهــذا يجــب 

اتبــاع نمــاذج خالقــة مــن أجــل تقاســم رأس المــال بطريقــة ديناميكيــة لتمكيــن الشــركاء مــن العمــل بمرونــة 

أكثــر بتعديــل كيفيــة تحديــد رأس المــال باالعتمــاد علــى حجــم مســاهمة كل مــن الشــركاء.

ولنقــل أنــك قمــت بتأســيس الشــركة مــع شــريك واحــد وتقاســمت األربــاح بالنصــف بينكمــا، ولكــن بــدأت 

الحقــا بالتفكيــر بمضاعفــة األربــاح، هنــا يأتــي دور المستشــار المالــي، وتختلــف هنــا نســبة رأس المــال التــي 

ســتقدمها للمستشــار باختــالف مــدى خبرتــه، ولذلــك ال يوجــد طريقــة ســريعة وســهلة لتحديــد راس المــال 

المناســب لتقديمــه للمستشــار المالــي، ولكــن توضــح بعــض التوجيهــات أن المعــدل العــام المناســب 

تقديمــه للمستشــار يتــراوح بيــن % 0.2 إلــى % 1 وبشــكل عــام ال يكــون راتــب أو أجــر المستشــار محــددا 

بعــدد ســاعات العمــل، بــل بنتائــج العمــل. 
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