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شركة BNC للنشر ومجلتها 

Entrepreneur الشرق االوسط، 
نظمت جوائزها السنوية لرّواد 
األعمال في السعودية 2017

بح�شور ورع�ية حم�فظ الهيئة الع�مة للمن�ش�آت 
ال�شغرية واملتو�شطة غ�ش�ن ال�شلم�ن، وح�شور كبري 

من ال�شرك�ت ورّواد الأعم�ل وال�شحفيني، ق�مت 
BNC PUBLISHING   يوم اأم�س بتنظيم جوائز 

رّواد الأعم�ل يف ال�شعودية 2017، يف فندق م�ريوت 
الري��س.

26
مشاهير شبكات التواصل

يغّيرون قواعد التسويق 
تعمل قمة رواد التوا�شل الجتم�عي العرب على 

اإ�شدار تقرير �شنوي يتم من خالله تقدمي نظرة 
�ش�ملة عن واقع التوا�شل الجتم�عي يف الع�مل 

العربي. ويلقي التقرير ال�شوء على اأبرز التوجه�ت 
يف هذا املج�ل، ب�لإ�ش�فة اإىل تقدمي نظرة مف�شلة 

عن ا�شتخدام قنوات التوا�شل الجتم�عي يف خمتلف 
الدول العربية.

 34
قطاع الشركات الصغيرة يعزز 

سوق التأمين في المنطقة 
يعي�س قط�ع الت�أمني مبختلف اأن�شطته مرحلة 
�شعبة مع تراجع اأداء الأ�شواق نتيجة لأ�شب�ب 

خمتلفة، ولكن مع ذلك فقد ح�فظت العديد من 

ال�شرك�ت على و�شع م�شتقر نتيجة لإدارة عملي�ته� 
الت�شغيلية وفق امل�شتجدات.

38
In5 تدعم

الشركات الناشئة 
في المنطقة

تقود In5، وهي من�شة لدعم رواد الأعم�ل 
وال�شرك�ت الن��شئة، اأطلقته� جمموعة تيكوم 

TECOM Group، م�ش�ندة ال�شرك�ت الن��شئة 

يف الإم�رات العربية املتحدة من خالل جهوده� 
املتوا�شلة يف تو�شيع نط�ق روؤية رواد الأعم�ل عرب 
جمموعة قيمة من ق�دة الفكر، وجمتمع الأعم�ل 

وامل�شتثمرين.

42
هل يصبح التمويل الجماعي مخرًجا 

آمًنا لريادة األعمال في المنطقة؟
ب�ت التمويل اجلم�عي اأمًرا ه�ًم� وحيوًي� بعد جن�ح 

العديد من ال�شرك�ت الن��شئة ورواد الأعم�ل يف حتقيق 
جن�ح�ت من خالله.

46
شركات فلسطينية ناشئة تحارب 

االحتالل بالتكنولوجيا 
لتزال التوقع�ت القت�ش�دية الفل�شطينية مثرية للقلق، فوفًق� 
لأخر تقرير للبنك الدويل ف�إن القيود التي يفر�شه� الحتالل 

الإ�شرائيلي، مب� يف ذلك احل�ش�ر املفرو�س على قط�ع غزة 
من الأ�شب�ب الرئي�شية لبطء النمو القت�ش�دي يف فل�شطني.
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13 شركة ناشئة في الدورة 

الثامنة بحاضنة أعمال “فينتشر 
الب” 

اأعلنت ح��شنة اأعم�ل اجل�معة الأمريكية “ايه 
يو �شي فينت�شر لب” AUC Venture Lab منذ 

اأي�م، تخريج الدفعة الث�منة من برن�مج ت�شريع 
الأعم�ل ب�لتع�ون مع البنك العربي الأفريقي 

.AAIB

54
أسست شركة من الصفر 
وتنافس الشركات متعددة 

الجنسية !
ا�شمه� �ش�زي في�شرام، وهي الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

 ،Happy Family ”الع�ئلة ال�شعيدة “ه�بي ف�ميلي
�شركة لالأغذية الع�شوية لالأطف�ل الر�شع والأطف�ل 

ال�شغ�ر والأطف�ل واأمه�تهم.

58
كيف يمكن 

لشركتك أن تكون عالمية ؟   
قد اأكون املتف�ئلة الوحيدة الب�قية يف هذا البلد 
العظيم الآن. قبل اأن ت�شعر ب�لإنزع�ج، اأو تبداأ 

مبه�جمتي على تويرت ا�شمعني قلياًل. لقد مت اإن�ش�ء 
بلدن� على اأفك�ر رّواد الأعم�ل ويبقى رّواد الأعم�ل 

الأكرث م�ش�همة يف طرح فر�س عمل جديدة - ن�شب 
التوظيف من قبل رّواد الأعم�ل ن�شبته� 63%  63 
percent of the new jobs يف الولي�ت املتحدة 

الأمريكية.

62
كيف تدخل سوق الفوركس 

وتحقق أرباح كبيرة؟   
رّواد الأعم�ل لديهم �شراك�ت ت�بعة حتى نتمكن من 

احل�شول على ح�شة من اإيرادات عملية ال�شراء.

64
التكنولوجيا مع تام

S8+ و S8 سامسونج جاالكسي
احدثت �شركة �ش�م�شوجن �شجة كبرية نتيجة لإطالقه� 
له�تفيه� الذكيني اجلديدين ب�لك�مل S8 و +S8. فكال 

اجله�زين رائع للغ�ية واأف�شل من اأي جه�ز �ش�بق!

66
اشتون كوتشر ليس كما.. تعرفونه!!
العديد من الن��س ل يعرفون ا�شتون كوت�شر اإل كممثل، 
ولكن هذا الرجل يتمتع بنف�س النج�ح اأي�شً� بعيدًا عن 
ال�ش��ش�ت. فهو رائد اأعم�ل وم�شتثمر، وك�ن يف اإحدى 

املرات مهند�شً� وم�شممً� يف �شركة لينوفو.

68
آللئ تركيا على البحر األسود

الكثري من� زار تركي� اأو يخطط لزي�رته� قريبً�، 
ومبجرد التفكري فيه� يتب�در اإىل الأذه�ن فورًا 
مدينة ا�شطنبول اجلميلة وم� حتويه من مع�مل 
مميزة اأ�شهره� على الإطالق اآي� �شوفي�، ولكن 

مهاًل فرتكي� لي�شت فقط ا�شطنبول وانط�لي� 
وغريهم من الوجه�ت ال�شهرية فقط، حيث توجد 

يف تركي� وجهة اأكرث �شحرًا وجم�ًل جتمع بني 
اجلبل والبحر واملن�ظر الطبيعية اخلالبة عالوة 
على اآي� �شوفي� اأخرى.. اأنه� منطقة �شرق البحر 

الأ�شود.

72
كيف وظفت “كتبنا” 

التكنولوجيا لحل لمشكالت 
صناعة النشر في المنطقة؟ 

يواجه �شب�ب الُكّت�ب الكثري من امل�ش�كل والعراقيل 
والتدي�ت ب�شن�عة الن�شر فى الوطن العربى، اإذ اأن 

دور الن�شر التقليدية غ�لًب� م� ترف�س ن�شر اأعم�لهم، 
كم� اأن نق�س ع�مل التمويل يحول دون قدرتهم على 

ن�شر اأعم�لهم على نفقتهم اخل��شة، اأو حتى الرتويج 
له� مب� يكفي لتحقيق مبيع�ت.

76
تكنولوجيا رائعة صممت في دبي 

حتت�ج اإىل ق�ش�ء ب�شع دق�ئق فقط مع بدر �شمري 
الطيب، املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة ي�هال 

الع�ملية للتكنولوجي� LLC، حتى ت�ش�هد كل احلم��س 
والإث�رة التي يكنه� رجل الأعم�ل الإم�راتي ل�شركته 
والتي يحلم اأن ت�شبح �شركة التكنولوجي� الأوىل يف 

املنطقة.
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يبداأ البتكار احلقيقي، بطرح الأفكار 
اجلديدة، ولكن الفكرة تبقى فكرة اإىل اأن 

يتم جت�سيدها على اأر�ض الواقع، وعلى ذلك 
فالبتكار لي�ض اأفكارًا جيدة فح�سب، بل هو 

اأفكار جيدة مت تطبيقها بنجاح. هذا هو 
جوهر البتكار. 

ولكن ملاذا لميكن متابعة الفكرة وحتويلها 
اإىل جتربة ناجحة ومتى تف�سل الفكرة؟  

بناء على جتارب عميقة ومتكررة، فاإن 
الفكرة تف�سل يف مرحلة التطبيق والتنفيذ. 

لأن من ي�سرفون على تطبيقها لميلكون 
ح�ض البتكار، وليتم تطبيق الأفكار 

البتكارية بنجاح على مبداأ التفكري من 
خارج البوك�ض، بل من خالل تطبيق الفكرة 
بوا�سطة متخ�س�سني بفن اإدارة امل�ساريع، 

وح�سب اح�ساءات حديثة فاإن %70 من 
الأفكاراجليدة تف�سل اثناء تطبيقها، وال�سبب 

يعود دائمًا  يف الختيار اخلاطيء للجهات 
املنا�سبة التي تطبق الفكرة على اأر�ض 

الواقع. 

يتم ال�ستدلل على اأهمية اختيار اجلهات 
املنا�سبة يف تطبيق اخلطط وامل�ساريع عندما 

تتم املقارنة بني القطاع اخلا�ض والقطاع 
احلكومي، ففي هذا الإطار، ينجح القطاع 

اخلا�ض يف تنفيذ واإطالق �سركات وم�ساريع 
ناجحة، على حني يف�سل القطاع احلكومي. 

وبينما يختار القطاع اخلا�ض موظفيه 
بعناية ودون حماباة، يتم اختيار املوظفني 

يف القطاع احلكومي بطريقة خمتلفة، لذلك 
فاإن الكثري من البتكارات احلكومية التي 
تتميز بجودة عالية تبقى حبي�سة الأدراج 

دون اأن ترى النور، وال�سبب عدم وجود 
م�سلحة حقيقية لال�سخا�ض يف اإطالقها 

وتعميمها.
 ول يتوقف الأمر عند اختيار املوظفني 

بل يتعداه اإىل تراتبية الوظائف و�سيطرة 
العقلية البريوقراطية التي ليهمها �سوى 

تطبيق القوانني بحذافريها دون اللتفات 
اإىل روح القانون الذي و�سع ل�سمان حتقيق 
اأف�سل النتائج. ولكن وجود اإدارات تقليدية 

يجعل القانون عائقًا اأمام حتقيق قفزات 
�سريعة يف العمل احلكومي، ولأن العمل 

احلكومي يقوم على مبداأ خدمة اجلمهور 
فاإن امل�سلحة املبا�سرة لالأفراد الذين 

ي�سرفون على التنفيذ لي�ست وا�سحة، وهنا 
لميكن اأن يكون القانون وحده كافيًا لتقدمي 
اخلدمة وتطويرها، ولبد من وجود احلوافز 

واتباع طرق ابتكارية يف الإدارة وفق نظام 
مدرو�ض ومطبق من قبل خرباء يف الإدارة 
و�سمن معايري اجلودة التي تطبق اليوم يف 
العديد من دول العامل، كفنلندا وال�سويد، 

وتربز جتربة التعليم احلكومي يف الدول 
ال�سكندنافية كواحدة من التجارب التي 

تدل على اأن القانون وحده لياأتي بالنجاح. 
واأن العمل احلكومي لي�ض جمرد قوانني بل 
مبادرات يدعمها القانون طاملا اأنها تقدم 

ابتكارات جديدة.   

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن
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تم إطالق »ذي سوشيال شوب« من 
أورورا لمنصات التواصل االجتماعي 

في اإلمارات العربية المتحدة ليكون 
الوجهة المتخصصة لتقديم خدمات 

موحدة ومتكاملة للمؤسسات 
والشركات التي تسعى للحصول على 
حلول متكاملة تتسم بالجودة لكافة 
متطلباتهم واحتياجاتهم عبر منصات 

التواصل االجتماعي. تأسس »ذي 
سوشيال شوب« وظهر للنور على 
يد آني ميكل، إحدى المتخصصات 
في وسائل التواصل االجتماعي، 

وأيونا السويدي، مالكة ومؤسسة 
شركة »أورورا للتواصل« ليقدم 

حلواًل مريحًة ومالئمًة إلعداد وكتابة 
المحتوى الُمَخّصص لمنصات التواصل 

االجتماعي، وإدارة المجتمعات عبر 
هذه المنصات، واالستفادة من 

جماهيرية وانتشار أبرز الشخصيات 
المؤثرة على هذه المواقع، وتقديم 

التقارير الدقيقة وإجراء التحليالت 
المتعمقة، والتدريب واالستراتيجية.

وقد تدرجت كلٌّ من آني ميكل وأيونا 
السويدي في العمل لدى كبرى 

الوكاالت في دبي واكتسبتا الخبرات 
العريضة التي أتاحت لهما التعامل مع 

كبار العمالء مثل آي بي أم، كوكا 
كوال، بي أن جي، يونيليفر، ريبوك، 

وسلسلة فنادق هيلتون، حيث 
توصلتا لحقيقة مفادها أن التعامل 

مع كبرى الوكاالت ال يصب غالبًا في 
مصلحة العالمات التجارية واألعمال، 

كما ال يلبي في كثيٍر من األحيان 
احتياجات العمالء. ومن هنا انطلقت 

الفكرة الرائدة لـ »ذي سوشيال 
شوب« من أورورا لمنصات التواصل 
االجتماعي، في بادئ األمر، لتقديم 
طيف عريض من الخدمات المتميزة 

للعمالء تخاطب الواقع وتتسم 
بالسرعة والمهارة والقدرة على تلبية 

كافة احتياجات منصات التواصل 
االجتماعي. تُعتبر »أورورا للتواصل«، 

العقل المدبر وراء »ذي سوشيال 
شوب« لمنصات التواصل االجتماعي، 
وكالًة ُمصغرًة تمتلك سنوات طويلة 

من الخبرة في مجال األعمال على 
صعيد المنطقة، قد تأسست عام 

2013 على يد شركاء إماراتيين 
بالشراكة مع وكالة متخصصة في 

تقديم خدمات العالقات العامة 
وإدارة الفعاليات وعمليات التشغيل 

المصاحبة والخدمات اإلعالمية.

يف �إطار جهودها لتقدير ودعم 
وت�شجيع �لأد�ء �لت�شديري لل�شركات 

�لعاملة يف دبي، و�شمن مبادرتها 
»�أف�شل �شركة �شغرية ومتو�شطة يف 
�أد�ء �ل�شادر�ت �ل�شهرية«، كّرمت 

غرفة جتارة و�شناعة دبي �ل�شركات 
�لفائزة باملبادرة و�لتي تفوقت 

باأد�ئها �لت�شديري يف �لأ�شهر �ملمتدة 
خالل �لفرتة يناير - �أبريل 2017 

وذلك يف حفٍل �أقيم موؤخرً� يف مبنى 
�لغرفة.

وهناأ �شعادة ه�شام �ل�شري�وي، 
�لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �إد�رة 

غرفة دبي �ل�شركات �لفائزة، وقدم 
�شهاد�ت �لتكرمي و�لدروع �لتذكارية 
لل�شركات �لفائزة وهي »جموهر�ت 

�لبحرين« و«بول�س �نديا للمو�د 
�لغذ�ئية« و« تاج �لبحر للتجارة 

�لعامة« و«�مل�شتورد للتجارة.«
وح�شدت �شركة »جموهر�ت 

�لبحرين« جائزة �ل�شركة �لأعلى 
قيمة يف �ل�شادر�ت ل�شهر يناير، 

وح�شلت �شركة »بول�س �نديا للمو�د 
�لغذ�ئية« على جائزة �ل�شركة 

�مل�شدرة لأكرب عدد من �لأ�شو�ق 
ل�شهر فرب�ير، يف حني ح�شلت 

�شركة » تاج �لبحر للتجارة �لعامة« 
على جائزة �ل�شركة �لأكرث �إ�شد�رً� 

ل�شهاد�ت �ملن�شاأ ل�شهر مار�س، 
وح�شلت �شركة »�مل�شتورد للتجارة« 

على جائزة �أعلى عدد �شادر�ت 
�شمن �ل�شركات �جلديدة �لنا�شئة 

ل�شهر �أبريل. 
ومت �ختيار �ل�شركات �لفائزة يف 

�ملبادرة بناًء على قاعدة بيانات 
�شهاد�ت �ملن�شاأ يف غرفة دبي، حيث 
يكون �لختيار كل �شهر ويكون مبنيًا 

على معياٍر خمتلٍف عن �لآخر مثل 
عدد وجهات �لت�شدير، �أو �أعلى 

قيمة �شادر�ت لل�شهر، �أو �أعلى عدد 
�شهاد�ت من�شاأ تقدمت للح�شول 

عليها. 
وكانت �لغرفة قد �أطلقت مبادرتها 

» �أف�شل �شركة �شغرية ومتو�شطة يف 
�أد�ء �ل�شادر�ت �ل�شهرية« يف �لعام 

2009 حتت م�شمى »�أف�شل �شركة 

�شغرية ومتو�شطة يف �أد�ء �ل�شادر�ت 
�لف�شلية« وقد مت �إعادة ت�شميم 
�ملبادرة لت�شبح �شهرية بدًل من 

ف�شلية بعد �لنجاح �لذي حققته يف 
حتفيز �أع�شاء غرفة دبي على تعزيز 

�أد�ئهم �لت�شديري.

غرفة دبي تكرم شركات صغيرة ومتوسطة تميزت بأدائها التصديري  مجلس سيدات أعمال دبي: إطالق أول 
برنامج حكومي معتمد لريادة األعمال

أورورا تطلق »ذي 
سوشيال شوب« 
لمنصات التواصل 

االجتماعي في دبي
�أعلن جمل�س �شيد�ت �أعمال دبي، �ملن�شة 
�لر�ئدة �إمار�تيًا لتمكني �لن�شاء ودعمهن 

يف �لتطور �ل�شخ�شي و�ملهني على م�شتوى 
�لإمارة وخارجها، عن تعاونه مع �أكادميية 

مايند كالودلتقدمي �أول برنامج ريادة �أعمال 
من نوعه على م�شتوى دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يتم �عتماده من قبل  هيئة �ملعرفة 
و�لتنمية �لب�شرية بدبي.

ويهدف برنامج  مايند كالود لريادة 
�لأعمال، �لذي �شيتم �إطالقه خالل �شهر 

�شبتمرب 2017، �إىل دعم م�شاعي دولة 
�لإمار�ت �لر�مية لبناء �لقت�شاد �ملعريف، 

و�لذي ي�شكل بدوره �إحدى �لركائز �لأ�شا�شية 
ل�شرت�تيجية �لبالد �لهادفة �إىل تعزيز 
�لتنويع �لقت�شادي و�لتنمية �ل�شناعية 

وتوفري فر�س �لعمل.  وبالعتماد على 
�لبتكار و�لتعليم كعن�شرين �أ�شا�شيني يف 

تطوير ر�أ�س �ملال �لب�شري، يتوجه هذ� 

�لربنامج �لفريد من نوعه �إىل جمهور و��شع 
من �لطالب و�أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة وموظفي �ل�شركات، ويزودهم 

مبنهاج �شامل يت�شمن دور�ت تعليمية نظرية 
وعملية متخ�ش�شة مت ت�شميمها من قبل 
رو�د �أعمال حقيقيني.  وي�شتند �لربنامج، 

�لذي �شيتم �إطالق ن�شخته �لتجريبية خالل 
�شهر يوليو �ملقبل، �إىل نهج تعليمي �شامل 

ود�عم يركز على مفهوم �لقيادة  �لو�عية. 
ويتيح �لربنامج ملتلقيه �لفر�شة لتعلم 

مهار�ت �ملرونة �لذهنية و�ملهار�ت �لقيادية 

�لالزمة للتغلب على �شعف �لثقة بالنف�س، 
ف�شاًل عن غر�س �أمناط �لتفكري �لقائمة 
على �لبتكار لدى �ملوظفني، وتزويدهم 

باملعرفة �لنظرية و�لعملية من خالل �إتاحة 
�لو�شول �إىل �شبكة و��شعة من �ملوجهني 

و�لأقر�ن ذوي �ملهار�ت �لرفيعة.  
ومن �ملقرر لدور�ت برنامج  مايند كالود 

لريادة �لأعمالأن ت�شتمل على مهار�ت 
�كت�شاب �لعمالء و�حلفاظ عليهم؛ 

و�جلو�نب �لقانونية و�حلوكمة؛ و�أمناط 
�لقيادة �لو�عية؛ ومناذج �لأعمال؛ 

و�لتفكري �لت�شميمي؛ و�لتمويل؛ و�لت�شويق 
و�لعالقات �لعامة؛ ومناذج �لأعمال �ملرنة؛ 

و��شرت�تيجيات �لبيع؛ و��شرت�تيجيات �لتو�شع 
و�لنمو. و�شيتم �عتماد جميع �لدور�ت 

�لتعليمية للربنامج كجزء من �شهادة �لدبلوم 
�ملعتمدة من قبل “هيئة �ملعرفة و�لتنمية 

�لب�شرية” بدبي.

تعتزم �شركة »Nomadic Capital Limited« ومقرها 
دبي، �إطالق تطبيق Einvite �لذي طورته ب�شكل خا�س 

لدولة �لإمار�ت، وذلك بحلول �شهر رم�شان �ملبارك. 
ويعترب Einvite، تطبيقًا متكاماًل لأجهزة �لهو�تف 

�لذكية، وهو ي�شاعد �مل�شتخدمني على ��شتحد�ث وتنظيم 
�ملنا�شبات، و�إر�شال �لدعو�ت �خلا�شة بها �إىل قائمة 

حمددة من �ملدعوين، و�لأهم، جمع �لتكاليف �خلا�شة 
باملنا�شبة من خالل بو�بة دفع عرب �لتطبيق. وميكن �أن 
ي�شتخدم هذ� �لتطبيق يف �أي �أنو�ع �ملنا�شبات، بدًء� من 

�حلفالت �ملنزلية، و�شوًل �إىل �شر�ء هدية ل�شديق، 
و�لتي تتطلب �قت�شامًا للتكاليف فيما بني �لأ�شدقاء.
يذكر �أن �لتطبيق �ملجاين و�ملتاح حاليًا مل�شتخدمي 

)iOS(، يجعل من تنظيم �ملنا�شبات عملية ب�شيطة، من 
خالل جتزئتها �إىل �شل�شلة من �خلطو�ت �ل�شهلة. ول 

يتطلب �لأمر من منّظم �حلدث �شوى حتميل �لتطبيق 
و�إدخال بيانات بطاقته �لئتمانية، و�لتي �شي�شتخدمها 
يف عمليات �لدفع �مل�شتقبلية. وميكن دعوة �لأ�شخا�س 

�إىل �أي منا�شبة من خالل �لتطبيق ذ�ته، �أو عرب �إر�شال 
ر�شائل ن�شية من قبل منظم �حلدث مرفقة بر�بط 

لتحميل �لتطبيق. كذلك، ميكن ملنظم �حلدث �أن يتو��شل 
مع �شيوفه من خالل خا�شية �لدرد�شة �لد�خلية.

يعترب تطبيق Einvite �أد�ة فّعالة ومثالية لأي نوع من 
�ملنا�شبات و�حلفالت، مثل �للقاء�ت �جلماعية و�لنزهات 

�خلارجية و�حلفالت �ملنزلية، �أو حتى جولت �ل�شفر 
و��شتئجار �لقو�رب و�ليخوت وغري ذلك �لكثري. ومع 

�ل�شتعد�د لإطالقه يف �شهر رم�شان �ملبارك، فاإن هذ� 
�لتطبيق يعترب مثاليًا ملنظمي �لإفطار و�ل�شحور، و�شيكون 

.)App store( متاحًا من خالل متجر �لتطبيقات

�أعلنت غرفة جتارة و�شناعة دبي عن 
�لفائزين �لثالثة بالدورة �لثانية من 

م�شابقة »دبي لرو�د �لأعمال �لذكية«، 
�لتي �أطلقتها �لغرفة بالتعاون مع مكتب 

دبي �لذكية، وذلك خالل حفٍل جرى 
�أم�س على هام�س �حلفل �خلتامي 

للدورة �خلام�شة من قمة »عرب نت« 
�لرقمية �لتي �أقيمت يف مدينة جمري� 

بدبي. 
وح�شدت �ملن�شة �لذكية خلدمة 

�ل�شيار�ت »�ل�شيارة �ل�شديقة 
FriendyCar » وهي من�شة 

متخ�ش�شة مب�شاركة وتقا�شم 
�ل�شيار�ت ل�شاحبه عبد �لرحمن 

�جلمال على �ملركز �لأول، يف 
حني ح�شل »كوربرت �شتاك 
CorporateStack« لإد�رة 

وحت�شني �لعمليات �لتجارية 
ل�شاحبه �أ�شامة مرت�شى على 

�ملركز �لثاين، و�حتل تطبيق »ن�شرت 
Nester« لتاأجري مو�قف �ل�شيار�ت 

ل�شاحبه نيكول�س جيلون على 
جائزة �ملركز �لثالث.

وتلقت غرفة دبي مع �إقفال باب 
�لرت�شيح �أكرث من 700 فكرًة مبتكرة 

�شمن �لدورة �لثانية من �مل�شابقة، 
مقارنة بـ 350 فكرة مبتكرة �شمن 

�لدورة �لأوىل من �مل�شابقة، حيث جرى 
فرز �مل�شاركات �إىل 100 طلبًا ثم تاأهل 

50 من هذه �لطلبات و�لأفكار �لتجارية 

للمرحلة �لقادمة من �لتقييم و�لتي 
جرى حتت �إ�شر�ف جلنة متخ�ش�شة 

من �ملحكمني من جمتمع ريادة 
�لأعمال يف دبي، ثم تاأهل 10 فائزين 

للمرحلة �لتقييمية �لنهائية �لتي جرت 
�أم�س. 

و��شتعر�س �أ�شحاب �لأفكار �لع�شرة 
�أم�س م�شاريعهم �أمام جلنة �لتي 

�ختارت �للجنة �لفائزين �لثالثة وفق 
�أف�شل �ملعايري �لعاملية �ملعتمدة يف هذ� 

�ملجال.
وح�شل �لفائزون �لثالثة على جائزة 

نقدية قّيمة بالإ�شافة �إىل توفري 
�لتدريب و�لدعم و�لتوجيه �لتي 

�شت�شاعدهم على حتويل �أفكارهم �إىل 
م�شاريع و�قعية، حيث �أن هذه �مل�شابقة 
كانت مفتوحة �أمام جميع رو�د �لأعمال 

�ملو�طنني و�ملقيمني يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
وهدفت هذه �مل�شابقة مل�شاعدة رو�د 

�لأعمال �ل�شباب ليكونو� جزءً� من 
مبادر�ت دبي �ل�شرت�تيجية، بالإ�شافة 

�إىل تعزيز دور رو�د �لأعمال �ل�شباب 
و�أ�شحاب �مل�شاريع ليكونو� جزءً� 

من ر�شالة مكتب حكومة دبي �لذكية 
يف خلق �ل�شعادة من خالل تبني 

�لتكنولوجيا �ملبتكرة وحتويل دبي �إىل 
مدينة ذكية.

3 فائزين 
في الدورة الثانية من مسابقة »دبي لرواد األعمال الذكية« Einvite أول تطبيق إماراتي رســمي لتنظيم 

األحداث والمناسبات في دبي 

june 2017    entrepreneur 12entrepreneur    june 201713

أخبار



تم إطالق »ذي سوشيال شوب« من 
أورورا لمنصات التواصل االجتماعي 

في اإلمارات العربية المتحدة ليكون 
الوجهة المتخصصة لتقديم خدمات 

موحدة ومتكاملة للمؤسسات 
والشركات التي تسعى للحصول على 
حلول متكاملة تتسم بالجودة لكافة 
متطلباتهم واحتياجاتهم عبر منصات 

التواصل االجتماعي. تأسس »ذي 
سوشيال شوب« وظهر للنور على 
يد آني ميكل، إحدى المتخصصات 
في وسائل التواصل االجتماعي، 

وأيونا السويدي، مالكة ومؤسسة 
شركة »أورورا للتواصل« ليقدم 

حلواًل مريحًة ومالئمًة إلعداد وكتابة 
المحتوى الُمَخّصص لمنصات التواصل 

االجتماعي، وإدارة المجتمعات عبر 
هذه المنصات، واالستفادة من 

جماهيرية وانتشار أبرز الشخصيات 
المؤثرة على هذه المواقع، وتقديم 

التقارير الدقيقة وإجراء التحليالت 
المتعمقة، والتدريب واالستراتيجية.

وقد تدرجت كلٌّ من آني ميكل وأيونا 
السويدي في العمل لدى كبرى 

الوكاالت في دبي واكتسبتا الخبرات 
العريضة التي أتاحت لهما التعامل مع 

كبار العمالء مثل آي بي أم، كوكا 
كوال، بي أن جي، يونيليفر، ريبوك، 

وسلسلة فنادق هيلتون، حيث 
توصلتا لحقيقة مفادها أن التعامل 

مع كبرى الوكاالت ال يصب غالبًا في 
مصلحة العالمات التجارية واألعمال، 

كما ال يلبي في كثيٍر من األحيان 
احتياجات العمالء. ومن هنا انطلقت 

الفكرة الرائدة لـ »ذي سوشيال 
شوب« من أورورا لمنصات التواصل 
االجتماعي، في بادئ األمر، لتقديم 
طيف عريض من الخدمات المتميزة 

للعمالء تخاطب الواقع وتتسم 
بالسرعة والمهارة والقدرة على تلبية 

كافة احتياجات منصات التواصل 
االجتماعي. تُعتبر »أورورا للتواصل«، 

العقل المدبر وراء »ذي سوشيال 
شوب« لمنصات التواصل االجتماعي، 
وكالًة ُمصغرًة تمتلك سنوات طويلة 

من الخبرة في مجال األعمال على 
صعيد المنطقة، قد تأسست عام 

2013 على يد شركاء إماراتيين 
بالشراكة مع وكالة متخصصة في 

تقديم خدمات العالقات العامة 
وإدارة الفعاليات وعمليات التشغيل 

المصاحبة والخدمات اإلعالمية.

يف �إطار جهودها لتقدير ودعم 
وت�شجيع �لأد�ء �لت�شديري لل�شركات 

�لعاملة يف دبي، و�شمن مبادرتها 
»�أف�شل �شركة �شغرية ومتو�شطة يف 
�أد�ء �ل�شادر�ت �ل�شهرية«، كّرمت 

غرفة جتارة و�شناعة دبي �ل�شركات 
�لفائزة باملبادرة و�لتي تفوقت 

باأد�ئها �لت�شديري يف �لأ�شهر �ملمتدة 
خالل �لفرتة يناير - �أبريل 2017 

وذلك يف حفٍل �أقيم موؤخرً� يف مبنى 
�لغرفة.

وهناأ �شعادة ه�شام �ل�شري�وي، 
�لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �إد�رة 

غرفة دبي �ل�شركات �لفائزة، وقدم 
�شهاد�ت �لتكرمي و�لدروع �لتذكارية 
لل�شركات �لفائزة وهي »جموهر�ت 

�لبحرين« و«بول�س �نديا للمو�د 
�لغذ�ئية« و« تاج �لبحر للتجارة 

�لعامة« و«�مل�شتورد للتجارة.«
وح�شدت �شركة »جموهر�ت 

�لبحرين« جائزة �ل�شركة �لأعلى 
قيمة يف �ل�شادر�ت ل�شهر يناير، 

وح�شلت �شركة »بول�س �نديا للمو�د 
�لغذ�ئية« على جائزة �ل�شركة 

�مل�شدرة لأكرب عدد من �لأ�شو�ق 
ل�شهر فرب�ير، يف حني ح�شلت 

�شركة » تاج �لبحر للتجارة �لعامة« 
على جائزة �ل�شركة �لأكرث �إ�شد�رً� 

ل�شهاد�ت �ملن�شاأ ل�شهر مار�س، 
وح�شلت �شركة »�مل�شتورد للتجارة« 

على جائزة �أعلى عدد �شادر�ت 
�شمن �ل�شركات �جلديدة �لنا�شئة 

ل�شهر �أبريل. 
ومت �ختيار �ل�شركات �لفائزة يف 

�ملبادرة بناًء على قاعدة بيانات 
�شهاد�ت �ملن�شاأ يف غرفة دبي، حيث 
يكون �لختيار كل �شهر ويكون مبنيًا 

على معياٍر خمتلٍف عن �لآخر مثل 
عدد وجهات �لت�شدير، �أو �أعلى 

قيمة �شادر�ت لل�شهر، �أو �أعلى عدد 
�شهاد�ت من�شاأ تقدمت للح�شول 

عليها. 
وكانت �لغرفة قد �أطلقت مبادرتها 

» �أف�شل �شركة �شغرية ومتو�شطة يف 
�أد�ء �ل�شادر�ت �ل�شهرية« يف �لعام 

2009 حتت م�شمى »�أف�شل �شركة 

�شغرية ومتو�شطة يف �أد�ء �ل�شادر�ت 
�لف�شلية« وقد مت �إعادة ت�شميم 
�ملبادرة لت�شبح �شهرية بدًل من 

ف�شلية بعد �لنجاح �لذي حققته يف 
حتفيز �أع�شاء غرفة دبي على تعزيز 

�أد�ئهم �لت�شديري.

غرفة دبي تكرم شركات صغيرة ومتوسطة تميزت بأدائها التصديري  مجلس سيدات أعمال دبي: إطالق أول 
برنامج حكومي معتمد لريادة األعمال

أورورا تطلق »ذي 
سوشيال شوب« 
لمنصات التواصل 

االجتماعي في دبي
�أعلن جمل�س �شيد�ت �أعمال دبي، �ملن�شة 
�لر�ئدة �إمار�تيًا لتمكني �لن�شاء ودعمهن 

يف �لتطور �ل�شخ�شي و�ملهني على م�شتوى 
�لإمارة وخارجها، عن تعاونه مع �أكادميية 

مايند كالودلتقدمي �أول برنامج ريادة �أعمال 
من نوعه على م�شتوى دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يتم �عتماده من قبل  هيئة �ملعرفة 
و�لتنمية �لب�شرية بدبي.

ويهدف برنامج  مايند كالود لريادة 
�لأعمال، �لذي �شيتم �إطالقه خالل �شهر 

�شبتمرب 2017، �إىل دعم م�شاعي دولة 
�لإمار�ت �لر�مية لبناء �لقت�شاد �ملعريف، 

و�لذي ي�شكل بدوره �إحدى �لركائز �لأ�شا�شية 
ل�شرت�تيجية �لبالد �لهادفة �إىل تعزيز 
�لتنويع �لقت�شادي و�لتنمية �ل�شناعية 

وتوفري فر�س �لعمل.  وبالعتماد على 
�لبتكار و�لتعليم كعن�شرين �أ�شا�شيني يف 

تطوير ر�أ�س �ملال �لب�شري، يتوجه هذ� 

�لربنامج �لفريد من نوعه �إىل جمهور و��شع 
من �لطالب و�أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة وموظفي �ل�شركات، ويزودهم 

مبنهاج �شامل يت�شمن دور�ت تعليمية نظرية 
وعملية متخ�ش�شة مت ت�شميمها من قبل 
رو�د �أعمال حقيقيني.  وي�شتند �لربنامج، 

�لذي �شيتم �إطالق ن�شخته �لتجريبية خالل 
�شهر يوليو �ملقبل، �إىل نهج تعليمي �شامل 

ود�عم يركز على مفهوم �لقيادة  �لو�عية. 
ويتيح �لربنامج ملتلقيه �لفر�شة لتعلم 

مهار�ت �ملرونة �لذهنية و�ملهار�ت �لقيادية 

�لالزمة للتغلب على �شعف �لثقة بالنف�س، 
ف�شاًل عن غر�س �أمناط �لتفكري �لقائمة 
على �لبتكار لدى �ملوظفني، وتزويدهم 

باملعرفة �لنظرية و�لعملية من خالل �إتاحة 
�لو�شول �إىل �شبكة و��شعة من �ملوجهني 

و�لأقر�ن ذوي �ملهار�ت �لرفيعة.  
ومن �ملقرر لدور�ت برنامج  مايند كالود 

لريادة �لأعمالأن ت�شتمل على مهار�ت 
�كت�شاب �لعمالء و�حلفاظ عليهم؛ 

و�جلو�نب �لقانونية و�حلوكمة؛ و�أمناط 
�لقيادة �لو�عية؛ ومناذج �لأعمال؛ 

و�لتفكري �لت�شميمي؛ و�لتمويل؛ و�لت�شويق 
و�لعالقات �لعامة؛ ومناذج �لأعمال �ملرنة؛ 

و��شرت�تيجيات �لبيع؛ و��شرت�تيجيات �لتو�شع 
و�لنمو. و�شيتم �عتماد جميع �لدور�ت 

�لتعليمية للربنامج كجزء من �شهادة �لدبلوم 
�ملعتمدة من قبل “هيئة �ملعرفة و�لتنمية 

�لب�شرية” بدبي.

تعتزم �شركة »Nomadic Capital Limited« ومقرها 
دبي، �إطالق تطبيق Einvite �لذي طورته ب�شكل خا�س 

لدولة �لإمار�ت، وذلك بحلول �شهر رم�شان �ملبارك. 
ويعترب Einvite، تطبيقًا متكاماًل لأجهزة �لهو�تف 

�لذكية، وهو ي�شاعد �مل�شتخدمني على ��شتحد�ث وتنظيم 
�ملنا�شبات، و�إر�شال �لدعو�ت �خلا�شة بها �إىل قائمة 

حمددة من �ملدعوين، و�لأهم، جمع �لتكاليف �خلا�شة 
باملنا�شبة من خالل بو�بة دفع عرب �لتطبيق. وميكن �أن 
ي�شتخدم هذ� �لتطبيق يف �أي �أنو�ع �ملنا�شبات، بدًء� من 

�حلفالت �ملنزلية، و�شوًل �إىل �شر�ء هدية ل�شديق، 
و�لتي تتطلب �قت�شامًا للتكاليف فيما بني �لأ�شدقاء.
يذكر �أن �لتطبيق �ملجاين و�ملتاح حاليًا مل�شتخدمي 

)iOS(، يجعل من تنظيم �ملنا�شبات عملية ب�شيطة، من 
خالل جتزئتها �إىل �شل�شلة من �خلطو�ت �ل�شهلة. ول 

يتطلب �لأمر من منّظم �حلدث �شوى حتميل �لتطبيق 
و�إدخال بيانات بطاقته �لئتمانية، و�لتي �شي�شتخدمها 
يف عمليات �لدفع �مل�شتقبلية. وميكن دعوة �لأ�شخا�س 

�إىل �أي منا�شبة من خالل �لتطبيق ذ�ته، �أو عرب �إر�شال 
ر�شائل ن�شية من قبل منظم �حلدث مرفقة بر�بط 

لتحميل �لتطبيق. كذلك، ميكن ملنظم �حلدث �أن يتو��شل 
مع �شيوفه من خالل خا�شية �لدرد�شة �لد�خلية.

يعترب تطبيق Einvite �أد�ة فّعالة ومثالية لأي نوع من 
�ملنا�شبات و�حلفالت، مثل �للقاء�ت �جلماعية و�لنزهات 

�خلارجية و�حلفالت �ملنزلية، �أو حتى جولت �ل�شفر 
و��شتئجار �لقو�رب و�ليخوت وغري ذلك �لكثري. ومع 

�ل�شتعد�د لإطالقه يف �شهر رم�شان �ملبارك، فاإن هذ� 
�لتطبيق يعترب مثاليًا ملنظمي �لإفطار و�ل�شحور، و�شيكون 

.)App store( متاحًا من خالل متجر �لتطبيقات

�أعلنت غرفة جتارة و�شناعة دبي عن 
�لفائزين �لثالثة بالدورة �لثانية من 

م�شابقة »دبي لرو�د �لأعمال �لذكية«، 
�لتي �أطلقتها �لغرفة بالتعاون مع مكتب 

دبي �لذكية، وذلك خالل حفٍل جرى 
�أم�س على هام�س �حلفل �خلتامي 

للدورة �خلام�شة من قمة »عرب نت« 
�لرقمية �لتي �أقيمت يف مدينة جمري� 

بدبي. 
وح�شدت �ملن�شة �لذكية خلدمة 

�ل�شيار�ت »�ل�شيارة �ل�شديقة 
FriendyCar » وهي من�شة 

متخ�ش�شة مب�شاركة وتقا�شم 
�ل�شيار�ت ل�شاحبه عبد �لرحمن 

�جلمال على �ملركز �لأول، يف 
حني ح�شل »كوربرت �شتاك 
CorporateStack« لإد�رة 

وحت�شني �لعمليات �لتجارية 
ل�شاحبه �أ�شامة مرت�شى على 

�ملركز �لثاين، و�حتل تطبيق »ن�شرت 
Nester« لتاأجري مو�قف �ل�شيار�ت 
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بح�ضور ورعاية حمافظ الهيئة العامة 
للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة غ�ضان 

ال�ضليمان، وح�ضور كبري من ال�ضركات 
 BNC ورّواد الأعمال وال�ضحفيني، قامت

PUBLISHING   يوم اأم�س بتنظيم 

جوائز رّواد الأعمال يف ال�ضعودية 2017، 
يف فندق ماريوت الريا�س.

ياأتي تنظيم احلفل ال�ضنوي هذا 
العام بعد �ضدور العديد من القوانني 

والإجراءات القت�ضادية امل�ضاندة 
لقطاع الأعمال ال�ضغرية مثل اإطالق 

�ضندوق ال�ضناديق، الذي يعنى ب�ضكل 
اأ�ضا�ضي بتوفري بيئة داعمة لل�ضركات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة. 
كما األقى معايل حمافظ الهيئة العامة 

للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة غ�ضان 
ال�ضليمان، كلمة افتتاحية يف بداية 

احلفل قال فيها » اأن اململكة تعد 

خططًا لزيادة م�ضاهمة ال�ضركات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة، وقال نعمل على 

زيادة م�ضاهمة ال�ضركات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة يف الناجت املحلي من 20% 

اإىل %35 وفق روؤية اململكة 2030 ، واإن 
من اأولويات الهيئة العامة للمن�ضاآت 

ال�ضغرية واملتو�ضطة، معاجلة التحديات 
تتمثل يف الكوادر الب�ضرية، وفر�س 

التمويل«، وو�ضع اآليات ملعاجلتها عن 

طريق الت�ضاركية مع اجلهات ذات 
العالقة«.

من جهته قال و�ضام يونان الرئي�س 
التنفيذي ل�ضركة BNC للن�ضر 

»اإنه ل�ضرف كبري لنا اأن تكون �ضركتنا 
BNC للن�ضر معكم هنا يف اأكرث 

الأ�ضواق الريادية يف املنطقة، حيث 
يت�ضدر رجال الأعمال ال�ضعوديون 
و�ضركاتهم مفهوم ريادة الأعمال. 

كما ي�ضرين يف هذا احلفل اأن اأرحب 
ترحيبًا خا�ضًا مبعايل حمافظ الهيئة 

العامة للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، 
الدكتور غ�ضان ال�ضليمان؛ فهو واحد من 
اأهم الداعمني وامل�ضاندين لقطاع ريادة 

الأعمال يف اململكة ولديه جتربة غنية 
ومتجددة يف هذا املجال.

اإن العناية الكبرية بقطاع املن�ضاآت 
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف ظل برنامج 

التحول الوطني وروؤية اململكة 2030  
يهدف اإىل تنويع م�ضادر الدخل. 

وتوؤكد احلكومة دائمًا حر�ضها الكبري 

للعناية بالدور الكبري املنتظر لهذا 
القطاع يف دعم القت�ضاد الوطني ودفع 
عجلة التنمية وتو�ضيع القاعدة النتاجية 

وزيادة ال�ضادرات.
وهذا يعني اأن قطاع املن�ضاآت ال�ضغرية 

واملتو�ضطة �ضيبقى مكونا وحمركا 
اأ�ضا�ضيا للتنمية القت�ضادية يف اململكة 

العربية ال�ضعودية. وهذا كله كفيل 
بتحقيق قاعدة متينة لإطالق �ضركات 
ابتكارية جديدة قادرة على ال�ضتمرار 

وقادرة على املناف�ضة يف �ضوق �ضعبة 
ومعقدة«.

شركة BNC للنشر ومجلتها Entrepreneur الشرق االوسط ، 
نظمت جوائزها السنوية لرّواد األعمال في السعودية 2017

ــعودية 2017 ــز      الس جوائ

جوائز

MIDDLE EAST
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جائزة األبداع 
االنشائي

جائزة أفضل 
بنك اسالمي 

جائزة أفضل برنامج 
مصرفي لريادة األعمال

جائزة أفضل 
مشروع برج تجاري

شركة البواني 

بنك البالد 

بنك ساب عبر برنامج " تقدم 

شركة آل سعيدان للعقارات عبر برج إليجانس

تسلم الجائزة المهندس / شواف عبد المعين الشواف عضو مجلس إدارة الشركة.

تسلم الجائزة األستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز الملحم مدير قطاع التسويق.

تسلم الجائزة األستاذ/ عمر باتياه مدير إدارة العالقات العامة بالبنك

تسلم الجائزة بدر السعيدان

جائزة الشركة
األسرع نموًا 

جائزة العالمة المبتكرة 
في قطاع البصريات

جائزة التقييم 
العقاري

شركة هايبر بايبؤ 

شركة نجوم السالم مجموعة البركات 

وتسلم الجائزة / المهندس مهند عبويني الرئيس التنفيذي للشركة، 

تسلم الجائزة نائب رئيس مجلس اإلدارة عبد الله جارالله العضيبتسلم الجائزة الدكتور / سامي بركات الرئيس التنفيذي للمجموعة

جائزة االبتكار 
في قطاع التجزئة

مجموعة محمد عبد الصمد القرشي 

وتسلم الجائزة األستاذ / تركي القرشي نائب الرئيس التنفيذي.

جوائز

MIDDLE EAST
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جائزة أفضل 
مشروع سكني

جائزة أفضل برنامج 
حاضن لبيئة األعمال

جائزة أفضل موقع متخصص في 
توظيف النساء في الشرق األوسط

 شركة طراز عبر مشروع قطوف 

شركة جلوورك معهد ريادة األعمال الوطني

تسلم الجائزة السيد / قصي الفاخري الرئيس التنفيذي للشركة.

تسلم الجائزة األستاذ / سعود الصالح تسلم الجائزة المهندس صالح بن عبد الله الصويان الرئيس التنفيذي للمعهد

جائزة االبتكار الرقمي 
على إنتاج برامج يوتيوب

شركة يوتيرن للترفيه 

تسلم الجائزة األستاذ قسورة الخطيب

جائزة أفضل تطبيق 
للعائالت المنتجة

جائزة أفضل مطّور 
لالمتيازات التجارية العالمية

جائزة قطاع األعمال االنسانية 

جائزة األبتكار
لتصنيع وتجهيز المركبات

تطبيق مذاقي 

شركة بافقية ودقاق المحدودة 

لجان أصدقاء المرضى نظرًا 
لخدمية اإلنسانية تجاه المجتمع 

شركة )ام بي أي( 

تسلم الجائزة الدكتور يوسف السالم الرئيس التنفيذي

تسلم الجائزة األستاذ بندر بافقية الرئيس التنفيذي للشركة

تسلم الجائزة األستاذ / فهد بن أحمد الصالح. 

تسلم الجائزة األستاذ مبارك أبراهيم الدريهم من MBI شركة

جوائز

MIDDLE EAST

2021 June 2017    entrepreneurentrepreneur    June 2017



جائزة أفضل 
مشروع سكني

جائزة أفضل برنامج 
حاضن لبيئة األعمال

جائزة أفضل موقع متخصص في 
توظيف النساء في الشرق األوسط

 شركة طراز عبر مشروع قطوف 

شركة جلوورك معهد ريادة األعمال الوطني

تسلم الجائزة السيد / قصي الفاخري الرئيس التنفيذي للشركة.

تسلم الجائزة األستاذ / سعود الصالح تسلم الجائزة المهندس صالح بن عبد الله الصويان الرئيس التنفيذي للمعهد

جائزة االبتكار الرقمي 
على إنتاج برامج يوتيوب

شركة يوتيرن للترفيه 

تسلم الجائزة األستاذ قسورة الخطيب

جائزة أفضل تطبيق 
للعائالت المنتجة

جائزة أفضل مطّور 
لالمتيازات التجارية العالمية

جائزة قطاع األعمال االنسانية 

جائزة األبتكار
لتصنيع وتجهيز المركبات

تطبيق مذاقي 

شركة بافقية ودقاق المحدودة 

لجان أصدقاء المرضى نظرًا 
لخدمية اإلنسانية تجاه المجتمع 

شركة )ام بي أي( 

تسلم الجائزة الدكتور يوسف السالم الرئيس التنفيذي

تسلم الجائزة األستاذ بندر بافقية الرئيس التنفيذي للشركة

تسلم الجائزة األستاذ / فهد بن أحمد الصالح. 

تسلم الجائزة األستاذ مبارك أبراهيم الدريهم من MBI شركة

جوائز

MIDDLE EAST

2021 June 2017    entrepreneurentrepreneur    June 2017



MIDDLE EAST

جوائز

جائزة االبتكار في التكنولوجيا 
الداعمة لرّواد األعمال

جائزة 
المسؤولية االجتماعية

مركز دروب القمم للرعاية النهارية شركة ديفوتيم

تسلم الجائزة مدير المركز األستاذ عبد العزيز المعيذر. استلم الجائزة اسامه الغول نائب الرئيس التنفيذي

22july 2016    EntrEprEnEur



MIDDLE EAST

جوائز

جائزة االبتكار في التكنولوجيا 
الداعمة لرّواد األعمال

جائزة 
المسؤولية االجتماعية

مركز دروب القمم للرعاية النهارية شركة ديفوتيم

تسلم الجائزة مدير المركز األستاذ عبد العزيز المعيذر. استلم الجائزة اسامه الغول نائب الرئيس التنفيذي

22july 2016    EntrEprEnEur



MIDDLE EAST

جوائز

24july 2016    EntrEprEnEur
تطبق الرشوط واألحكام

هل تعرف شخصًا لديه الرغبة
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خاص Entrepreneur العربية

ي�شلكون اأق�شر الطرق لل�شهرة، هذا 
ما ميكن قوله عند تناول مو�شوع 

م�شاهري ورّواد التوا�شل االجتماعي. 
اأ�شبح من ال�شهل على اأي �شاب 

موهوب اإظهار مواهبه وطرح ما 
يريد على يوتيوب اأو ان�شتاغرام اأو 

�شناب �شات اأو في�س بوك وغريها من 
من�شات التوا�شل.  والأن بع�س رّواد 
التوا�شل ربطوا مواهبهم وحياتهم 

اليومية وال�شخ�شية كمادة للت�شويق 
والعر�س والرتويج فقد ا�شتطاعوا 

الو�شول ب�شرعة الربق اإىل 
حقق بع�س هوؤالء �شهرة فاقت �شهرة 

جنوم الفن واالإعالم، فقد ا�شتطاعوا 
اجتذاب املاليني من املتابعني وهذا 

جعلهم �شمن اأهداف و�شيا�شات 
ال�شركات الت�شويقية. واأ�شبحوا 

حمط وطلب ورعاية ودالل. يقول 

يل اأحد االأ�شدقاء من االإعالمني 
اأنه تلقى موؤخرًا دعوة من اأحد 

خطوط الطريان لل�شفر والرتويج 
حلدث مهم، ومن حلظة �شعوده اإىل 
الطائرة الحظ مدى الرعاية والدالل 
مل�شاهري التوا�شل، فقد ح�شل هوؤالء 

على حجوزات بزن�س كال�س ومت تلبية 
طلبهم با�شتقدام من يريدون من 

عائالتهم ملرافتهم خالل الرحلة على 

حني حجز لزمالء اإعالميني على 
الدرجة ال�شياحية. 

اأ�شبح من املاألوف اأن تطلب ال�شركات 
من مدراء احلمالت الرتويجية البحث 
عن مدونني و«بلوكرز«، وو�شعهم على 

قائمة خطط ال�شركات الرتويجية، 
وعلى حني جتد و�شائل االإعالم من 
جمالت و�شحف ومواقع الكرتونية 

�شعوبة يف احل�شول على اإعالنات، 

يح�شل م�شاهري التوا�شل على مبالغ 
كبرية لقاء م�شاركاتهم يف احلمالت 

الرتويجية. 
واالأهم من ذلك اأن هوؤالء لي�ش�شوا 
جمربين للمرور يف قنوات  وكاالت 

االإعالن للح�شول على فر�س اإعالنية، 
فالعالقات تتم من خارج هذه ال�شبكة 

املعقدة املعروفة.يف اأو�شاط و�شائل 
االإعالم املختلفة.   

األكثر متابعة
من الوا�شح اأن جمهور و�شائل التوا�شل 

الجتماعي هم من فئة ال�شباب، وهذه 
بل�شبط نقطة القوة التي ي�شتندون 

اإليها، فهذه الفئة هي امل�شتهدفة من 
قبل كل �شركة وكل من لديه منتج اأو 

�شلعة مطروحة يف االأ�شواق.
ويوؤكد اأنه �شي�شتثمر جنوميته وال�شهرة 

الكبرية التي ح�شدها يف اأن يركز 

تعمل قمة رواد التواصل االجتماعي 
العرب على إصدار تقرير سنوي يتم من خالله 

تقديم نظرة شاملة عن واقع التواصل االجتماعي 
في العالم العربي. ويلقي التقرير الضوء على أبرز 
التوجهات في هذا المجال، باإلضافة إلى تقديم 

نظرة مفصلة عن استخدام تلك القنوات في 
مختلف الدول العربية.

مشاهير 
شبكات 
التواصل

 يغّيرون 
قواعد 

التسويق 
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خاص Entrepreneur العربية

ي�شلكون اأق�شر الطرق لل�شهرة، هذا 
ما ميكن قوله عند تناول مو�شوع 

م�شاهري ورّواد التوا�شل االجتماعي. 
اأ�شبح من ال�شهل على اأي �شاب 

موهوب اإظهار مواهبه وطرح ما 
يريد على يوتيوب اأو ان�شتاغرام اأو 

�شناب �شات اأو في�س بوك وغريها من 
من�شات التوا�شل.  والأن بع�س رّواد 
التوا�شل ربطوا مواهبهم وحياتهم 

اليومية وال�شخ�شية كمادة للت�شويق 
والعر�س والرتويج فقد ا�شتطاعوا 

الو�شول ب�شرعة الربق اإىل 
حقق بع�س هوؤالء �شهرة فاقت �شهرة 

جنوم الفن واالإعالم، فقد ا�شتطاعوا 
اجتذاب املاليني من املتابعني وهذا 

جعلهم �شمن اأهداف و�شيا�شات 
ال�شركات الت�شويقية. واأ�شبحوا 

حمط وطلب ورعاية ودالل. يقول 

يل اأحد االأ�شدقاء من االإعالمني 
اأنه تلقى موؤخرًا دعوة من اأحد 

خطوط الطريان لل�شفر والرتويج 
حلدث مهم، ومن حلظة �شعوده اإىل 
الطائرة الحظ مدى الرعاية والدالل 
مل�شاهري التوا�شل، فقد ح�شل هوؤالء 

على حجوزات بزن�س كال�س ومت تلبية 
طلبهم با�شتقدام من يريدون من 

عائالتهم ملرافتهم خالل الرحلة على 

حني حجز لزمالء اإعالميني على 
الدرجة ال�شياحية. 

اأ�شبح من املاألوف اأن تطلب ال�شركات 
من مدراء احلمالت الرتويجية البحث 
عن مدونني و«بلوكرز«، وو�شعهم على 

قائمة خطط ال�شركات الرتويجية، 
وعلى حني جتد و�شائل االإعالم من 
جمالت و�شحف ومواقع الكرتونية 

�شعوبة يف احل�شول على اإعالنات، 

يح�شل م�شاهري التوا�شل على مبالغ 
كبرية لقاء م�شاركاتهم يف احلمالت 

الرتويجية. 
واالأهم من ذلك اأن هوؤالء لي�ش�شوا 
جمربين للمرور يف قنوات  وكاالت 

االإعالن للح�شول على فر�س اإعالنية، 
فالعالقات تتم من خارج هذه ال�شبكة 

املعقدة املعروفة.يف اأو�شاط و�شائل 
االإعالم املختلفة.   

األكثر متابعة
من الوا�شح اأن جمهور و�شائل التوا�شل 

الجتماعي هم من فئة ال�شباب، وهذه 
بل�شبط نقطة القوة التي ي�شتندون 

اإليها، فهذه الفئة هي امل�شتهدفة من 
قبل كل �شركة وكل من لديه منتج اأو 

�شلعة مطروحة يف االأ�شواق.
ويوؤكد اأنه �شي�شتثمر جنوميته وال�شهرة 

الكبرية التي ح�شدها يف اأن يركز 

تعمل قمة رواد التواصل االجتماعي 
العرب على إصدار تقرير سنوي يتم من خالله 

تقديم نظرة شاملة عن واقع التواصل االجتماعي 
في العالم العربي. ويلقي التقرير الضوء على أبرز 
التوجهات في هذا المجال، باإلضافة إلى تقديم 

نظرة مفصلة عن استخدام تلك القنوات في 
مختلف الدول العربية.

مشاهير 
شبكات 
التواصل

 يغّيرون 
قواعد 

التسويق 
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هدفه امل�شتقبلي لدخوله االإعالم من 
اأو�شع اأبوابه وبقوة.

 ولكن ويف اإطار خمتلف، فاإن لدى رواد 
التوا�شل وم�شاهريهم، هموم وعوائق 

لها عالقة بعدم وودهم يف اإطار اأو 
منظومة قانونية حتميهم، فعملهم 

العفوي ومدوناتهم ومن�شاتهم على 
ال�شبكة لي�شت حممية باأطر قانونية، 

لذلك فقد كانت العام املا�شي
عامًا �شيئًا على م�شاهري برامج 

التوا�شل االجتماعي يف ال�شعودية 
مثاًل، بعدما اقتيد ثمانية منهم 

للتحقيق، وبع�شهم �شدرت بحقه 
اأحكام ق�شائية، ب�شبب مقاطع فيديو 

ُاعتربت م�شيئة للتقاليد واالأخالق 
العامة، بع�شها كان يحوي »م�شاهد 

خاد�شة«.
وكثفت اجلهات االأمنية ال�شعودية 

يف االآونة االأخرية جهودها للحد من 
ال�شهرة ال�شلبية، التي كان البع�س 

يعمد اإليها، حتى ولو كان ثمن ذلك 
ارتكاب خمالفات يحتويها قانون 

مكافحة اجلرائم االإلكرتونية.
كان اأكرث املقبو�س عليهم �شهرة، 

»اأبو �شن« البالغ من العمر 19 عامًا 
الذي ا�شتدعته �شرطة الريا�س يف 25 
�شبتمرب/اأيلول املا�شي على اإثر �شكوى 

من هيئة االأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر يف ع�شري التي تبعد عن العا�شمة 

اأكرث من 1800 كلم. مل يعرف ال�شبب 
احلقيقي لتوقيف اأبو �شن الذي ا�شتهر 
مبقاطعة على برنامج )نيو ناو(، ولكن 

اجلهات االأمنية قالت اإن ال�شبب هو 

ظهوره ب�شكل م�شيء، ومت االإفراج عنه 
بعد اأيام من دون توجيه اتهامات.

ولكن »عبود بريده« مل يكن حظه مثل 
اأبو �شن، فبعد اأيام من خروج فتى 

نيو ناو من ال�شرطة، مت القب�س على 
عبود بريدة، الذي كان ي�شور مقاطع 
فيديو على برنامج �شناب �شات، وهو 

يرتدي اأزياء ن�شائية بهدف الكوميديا. 
لكن على ما يبدو فاإّن قا�شي حمكمة 
بريدة مل يجد ذلك م�شحكًا، فحكم 
عليه بال�شجن مدة �شتة اأ�شهر بتهمة 
»الت�شبه بالن�شاء وامل�شا�س باالآداب 

العامة«.
بني خروج اأبو �شن ال�شريع، و�شجن 
عبود بريدة، تاأرجح االآخرون، فتم 

التحقيق مع دارين الباي�س ملدة اأيام 
بالتهمة ذاتها، وهي امل�شا�س باالأخالق 

العامة. غري اأن ماجد العنزي كان 
االأكرث تداواًل، اإذ لقيت ت�شرفاته 

ا�شتهجانًا كبريًا، على اأثر انت�شار 
مقاطع فيديو وهو يتحر�س لفظيًا باأحد 

االأطفال على برنامج نيو ناو، فتم 
القب�س عليه يف الثاين من يوليو/متوز 

2016، وخرج من ال�شجن يف انتظار 

حماكمته. 
االأمر نف�شه تكرر مع ممدوح املن�شدح 
البالغ من العمر ثالثني عامًا، والذي 

ا�شتهر على برناجمي »الكيك« 
و«ال�شناب �شات« مبقاطعه التي حتوي 

الكثري من ال�شباب وال�شتائم وو�شل 
اإىل حد �شتم املجتمع. وهو ما دفع 

ال�شرطة للقب�س عليه يف الثامن من 
�شبتمرب/اأيلول، وهو ينتظر حماكمته، 

ومثل العنزي قد تكون عقوبته اأكرب 
بكثري من عقوبة عبود بريدة. 

كذلك ا�شتهر قريطم على برنامج 
�شناب �شات، ولكن ظهوره وهو يوؤدي 

دور اأحد امل�شاهري الذين تتجمع حولهم 

الفتيات، ت�شبب يف التحقيق معه. اأما 
عبود باد الذي كان ميتهن املقالب 

امل�شحكة، فلم يكن يتوقع اأن مقلبًا عن 
الهالل االأحمر )االإ�شعاف( �شيت�شبب 

يف اعتقاله يف العا�شر من �شبتمرب/
اأيلول املا�شي.

منعت ال�شعودية م�شاهري مواقع 
التوا�شل االجتماعي من االإعالن 
للمراكز والفعاليات التجارية اإال 

بعد احل�شول على موافقة م�شبقة 
من وزارة التجارة  واال�شتثمار بعد 

الفو�شى واالزدحام ال�شديد اللذين 
ت�شببت بهما م�شاركة عدد منهم يف 
افتتاح حمالت جتارية داخل موالت 

كربى.
وكانت م�شاركة عدد من جنوم العامل 
االفرتا�شي قد ت�شببت بالفعل بجدل 

وا�شع خالل افتتاح بع�س املراكز 
<<واملحالت التجارية بعد االزدحام 

 تمكنت خمس نساء 
سعوديات من احتالل مكانة 

بارزة في زحمة شبكات 
التواصل االجتماعي، ليكّن 

صانعات رأي معروفات 
ومؤثرات على أشهر 

المنصات التي يستخدمها 
الماليين في السعودية

28june 2017    entrepreneur

قيادة



هدفه امل�شتقبلي لدخوله االإعالم من 
اأو�شع اأبوابه وبقوة.

 ولكن ويف اإطار خمتلف، فاإن لدى رواد 
التوا�شل وم�شاهريهم، هموم وعوائق 

لها عالقة بعدم وودهم يف اإطار اأو 
منظومة قانونية حتميهم، فعملهم 

العفوي ومدوناتهم ومن�شاتهم على 
ال�شبكة لي�شت حممية باأطر قانونية، 

لذلك فقد كانت العام املا�شي
عامًا �شيئًا على م�شاهري برامج 

التوا�شل االجتماعي يف ال�شعودية 
مثاًل، بعدما اقتيد ثمانية منهم 

للتحقيق، وبع�شهم �شدرت بحقه 
اأحكام ق�شائية، ب�شبب مقاطع فيديو 

ُاعتربت م�شيئة للتقاليد واالأخالق 
العامة، بع�شها كان يحوي »م�شاهد 

خاد�شة«.
وكثفت اجلهات االأمنية ال�شعودية 

يف االآونة االأخرية جهودها للحد من 
ال�شهرة ال�شلبية، التي كان البع�س 

يعمد اإليها، حتى ولو كان ثمن ذلك 
ارتكاب خمالفات يحتويها قانون 

مكافحة اجلرائم االإلكرتونية.
كان اأكرث املقبو�س عليهم �شهرة، 

»اأبو �شن« البالغ من العمر 19 عامًا 
الذي ا�شتدعته �شرطة الريا�س يف 25 
�شبتمرب/اأيلول املا�شي على اإثر �شكوى 

من هيئة االأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر يف ع�شري التي تبعد عن العا�شمة 

اأكرث من 1800 كلم. مل يعرف ال�شبب 
احلقيقي لتوقيف اأبو �شن الذي ا�شتهر 
مبقاطعة على برنامج )نيو ناو(، ولكن 

اجلهات االأمنية قالت اإن ال�شبب هو 

ظهوره ب�شكل م�شيء، ومت االإفراج عنه 
بعد اأيام من دون توجيه اتهامات.

ولكن »عبود بريده« مل يكن حظه مثل 
اأبو �شن، فبعد اأيام من خروج فتى 

نيو ناو من ال�شرطة، مت القب�س على 
عبود بريدة، الذي كان ي�شور مقاطع 
فيديو على برنامج �شناب �شات، وهو 

يرتدي اأزياء ن�شائية بهدف الكوميديا. 
لكن على ما يبدو فاإّن قا�شي حمكمة 
بريدة مل يجد ذلك م�شحكًا، فحكم 
عليه بال�شجن مدة �شتة اأ�شهر بتهمة 
»الت�شبه بالن�شاء وامل�شا�س باالآداب 

العامة«.
بني خروج اأبو �شن ال�شريع، و�شجن 
عبود بريدة، تاأرجح االآخرون، فتم 

التحقيق مع دارين الباي�س ملدة اأيام 
بالتهمة ذاتها، وهي امل�شا�س باالأخالق 

العامة. غري اأن ماجد العنزي كان 
االأكرث تداواًل، اإذ لقيت ت�شرفاته 

ا�شتهجانًا كبريًا، على اأثر انت�شار 
مقاطع فيديو وهو يتحر�س لفظيًا باأحد 

االأطفال على برنامج نيو ناو، فتم 
القب�س عليه يف الثاين من يوليو/متوز 

2016، وخرج من ال�شجن يف انتظار 

حماكمته. 
االأمر نف�شه تكرر مع ممدوح املن�شدح 
البالغ من العمر ثالثني عامًا، والذي 

ا�شتهر على برناجمي »الكيك« 
و«ال�شناب �شات« مبقاطعه التي حتوي 

الكثري من ال�شباب وال�شتائم وو�شل 
اإىل حد �شتم املجتمع. وهو ما دفع 

ال�شرطة للقب�س عليه يف الثامن من 
�شبتمرب/اأيلول، وهو ينتظر حماكمته، 

ومثل العنزي قد تكون عقوبته اأكرب 
بكثري من عقوبة عبود بريدة. 

كذلك ا�شتهر قريطم على برنامج 
�شناب �شات، ولكن ظهوره وهو يوؤدي 

دور اأحد امل�شاهري الذين تتجمع حولهم 

الفتيات، ت�شبب يف التحقيق معه. اأما 
عبود باد الذي كان ميتهن املقالب 

امل�شحكة، فلم يكن يتوقع اأن مقلبًا عن 
الهالل االأحمر )االإ�شعاف( �شيت�شبب 

يف اعتقاله يف العا�شر من �شبتمرب/
اأيلول املا�شي.

منعت ال�شعودية م�شاهري مواقع 
التوا�شل االجتماعي من االإعالن 
للمراكز والفعاليات التجارية اإال 

بعد احل�شول على موافقة م�شبقة 
من وزارة التجارة  واال�شتثمار بعد 

الفو�شى واالزدحام ال�شديد اللذين 
ت�شببت بهما م�شاركة عدد منهم يف 
افتتاح حمالت جتارية داخل موالت 

كربى.
وكانت م�شاركة عدد من جنوم العامل 
االفرتا�شي قد ت�شببت بالفعل بجدل 

وا�شع خالل افتتاح بع�س املراكز 
<<واملحالت التجارية بعد االزدحام 

 تمكنت خمس نساء 
سعوديات من احتالل مكانة 

بارزة في زحمة شبكات 
التواصل االجتماعي، ليكّن 

صانعات رأي معروفات 
ومؤثرات على أشهر 

المنصات التي يستخدمها 
الماليين في السعودية
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ال�شديد بني احل�شور وفو�شى وتدافع 
واختالط بني اجلن�شني، ما ا�شتدعى 

حينها تدخل رجال هيئة االأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر برفقة 

رجال االأمن لتنظيم احل�شور.
وكانت اجلهات ال�شعودية املخت�شة 
قد منعت اأ�شحاب املراكز واملحال 

التجارية من توجيه الدعوات مل�شاهري 
مواقع التوا�شل االجتماعي لالإعالن 

ملنتجاتهم وحمالهم التجارية، اإال بعد 
احل�شول على موافقة اجلهات ذات 

العالقة.
واأ�شافت اأن وزارة التجارة واال�شتثمار 

عممت على جميع املراكز التجارية 
واملوالت الكبرية ب�شرورة اأخذ 

املوافقات املطلوبة قبل االإعالن يف 
مواقع التوا�شل االجتماعي عن ح�شور 
اأحد امل�شاهري الفتتاح حمل جتاري اأو 

اإعالن اأي منتج.
واأو�شحت اأن التعميم اجلديد جاء بعد 

اأن ر�شدت هيئة االأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر بالتعاون مع ال�شرطة، دعوات 

تتم عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي 
من بع�س امل�شاهري للتجمع يف بع�س 

االأ�شواق، وما ينتج عن ذلك من 
فو�شى وحماذير �شرعية وت�شرفات 

غري نظامية، واأ�شارت اإىل اأن حتريات 

ال�شرطة ومعلوماتها حيال ذلك 
تو�شح اأن الدعوات تكون من اأ�شحاب 
املحال للم�شاهري، لغر�س االإعالن عن 

منتجاتهم وحمالهم التجارية، ولي�س 
لدى املراكز التجارية تقنني ملثل هذه 

التجمعات، ما ي�شبب الفو�شى وت�شابق 
اجلمهور للت�شوير مع امل�شاهري، ف�شاًل 

على عدم ال�شيطرة على الو�شع من 
اأ�شحاب املراكز التجارية.

وهذا يو�شح كيف اأن ظاهرة رواد 
التوا�شل الجتماعي قد فر�شت 

طريقة جديدة للت�شويق التجاري، الأن 
بع�س هوؤالء املوؤثرين يف ال�شعودية، 
يتمتعون ب�شهرة وا�شعة ومتابعة من 
ماليني املدونني ومن اجلن�شني، ما 
دفع كثرًيا من اأ�شحاب الفعاليات 

التجارية يف اململكة اإىل اال�شتعانة بهم 
يف االإعالنات وخالل افتتاح مراكز 

وحمال جديدة.

دبي تحتضنهم
كالعادة فن دبي تنفرد باحت�شان 

املواهب وال�شخ�شيات الريادية لذلك 
فقد اأطلقت منذ فرتة الدورة الثانية 

لقمة رّواد مواقع التوا�شل االجتماعي 
العرب، لتكون مبثابة احلدث الفريد  

واالأكرب يف يف يف املنطقة للموؤثرين 
على قنوات التوا�شل االجتماعي، 
خا�شة واأن القمة توفر لهم عدة 

من�شات ال�شتعرا�س اأبرز التجارب 
وامل�شاريع واالأفكار يف جمال التوا�شل 

االجتماعي.
ت�شهد هذه قمم رواد التوا�شل ح�شورًا 

واهتمامًا كبريين، اإذ ي�شارك فيها اأكرث 
من 2500 �شخ�شية من خرباء ورّواد 
التوا�شل االجتماعي العرب يف الوطن 

العربي والعاملي، ف�شال عن املتابعة 
الوا�شعة التي �شهدتها.  

ومن بني اأهم رّواد التوا�شل الذين 

يح�شرون قمة رواد مواقع التوا�شل، 
ويحظون مبتابعة هائلة، االإعالمي 

ال�شعودي اأحمد ال�شقريي، وهو اأحد 
اأكرث املوؤثرين العرب ح�شورا وتفاعال 

على �شبكات التوا�شل االجتماعي، 
فهو مقدم برنامج “خواطر” وبرنامج 
“قمرة”، باإجمايل متابعني يتجاوز 38 

مليون متابع حول العامل، منهم اأكرث 
من 16 مليون متابع على “تويرت” وما 
يزيد على 14 مليون على “في�شبوك” 

وعلى “اإن�شتغرام” ما يقارب ثمانية 
ماليني متابع. وكانت جتربته عرب هذه 

الربامج مبثابة امللهم جليل كامل من 
ال�شباب. وا�شبح لديه مريدون واتباع، 

وحاول الكثري من ال�شباب تقليده من 
خالل برامج م�شابههة اأو من خالل 

من�شات توا�شل عرب يوتيوب وان�شتغرام، 
ومدونات �شخ�شية. وح�شب اح�شائية 

مبدئية فقد و�شل عدد م�شاهري التوا�شل 

االجتماعية الذين يحظون مبتابعة 
تزيد على مليون اأكرث من 300 على 

امتداد الوطن العربي.وهوؤالء جنحوا يف 
جذب انتباه ال�شركات وخرباء الت�شويق 

لال�شتفادة من حجم متابعيهم يف ت�شويق 
املنتجات وال�شركات.  

من الفنانني يربز الفنان االإماراتي 
ح�شني اجل�شمي، ال�شفري فوق العادة 

للنوايا احل�شنة، والذي يحظى ح�شوره 
على �شبكات التوا�شل مبتابعة كبرية 

ت�شل اإىل 10 ماليني متابع.  
بع�س م�شاهري من�شات التوا�شل حقق 
�شهرته من امل�شاهمة يف توظي قنوات 

التوا�شل باعمال تخدم املجتمع، 
من يقوم باأعمال تخدم املجتعم 

كاالإعالمية واملحامية االأردنية عال 
الفار�س حي �شهمت يف م�شاندة ودعم 

عدد من املبادرات االإن�شانية وتعزيز 
الوعي باجلهات التي ت�شخر جهودها 

يف خدمة املجتمع. 
ويف هذا املجال يربز تاأثري االإعالمي 

والكاتب االإماراتي يا�شر حارب، 
ال�شتخدامه و�شائل التوا�شل 

االجتماعي يف تعزيز قيم الت�شامح 
والتعاي�س والتقارب الفكري يف 

املجتمعات العربية عرب �شبكات 
التوا�شل االجتماعي وكذلك عرب 

موؤلفاته وبراجمه التلفزيونية التي 
حتظى مبتابعة كبرية.

 يربز اأي�شًا الالعب ال�شعودي يا�شر 
القحطاين، وهو �شاحب اجلماهريية 

الكبرية يف من�شات التوا�شل 
االجتماعي بعدد متابعني يزيد على 

خم�شة ماليني متابع حول العامل، من 
خالل حملته االإلكرتونية الهادفة لنبذ 
التع�شب بني اأفراد املجتمع واحلد من 
الظواهر ال�شلبية يف املالعب.ا�شتطاع 

ا�شتقطاب هذا العدد.

 كل هذا يدل على اأن املحتوى ونوع 
الر�شائل التي يقدمها رواد التوا�شل 

تلعب دورًا مهمًا يف زياد عدد متابعيهم، 
ولكن باملقابل فاإن هناك الكثري من 

هوؤالء الميلكون اأية ر�شالة اجتماعية 
اأو فكرية ويكتفون بت�شويق اأنف�شهم 

على مواقع التوا�شل كاأ�شخا�س ب�شتى 
الطرق جلذب املزيد من املتابعني. 

الأنهم يعرفون اأن هذه الطريقة رمبا 
كانت االأق�شر للح�شول على اهتمام 
ال�شركات وتاأمني م�شدر دخل كبري 

عرب الرتويج. يكفي اأن يكون لديك عدد 
يتجاوز ال�شفرين حتى تكون حمط 
اأنظار ال�شركات، وميكنك احل�شول 

على مبالغ كبرية �شهريًا املطلوب منك 
فقط اأن تروج على مدونتك اأو ح�شابك 

ال�شخ�شي على ان�شتغرام او يويتيوب 
ل�شركة طريان اأو �شل�شلة فنادق اأو 

منتجات تقنية اأو ا�شتهالكية اأخرى. 

رواد أعمال
ال�شاب االأردين وائل عتيلي وهو رائد 

اأعمال �شاب، ورمبا يكون بني القلة من 
م�شاهري التوا�شل الذي اأكت�شب �شهرة 

وا�شعة وتاأثري وا�شح وذلك لدوره 
البارز يف تاأ�شي�س م�شاريع مبتكرة 
على مواقع التوا�شل االجتماعي، 

وهو ال�شريك املوؤ�ش�س ومدير املحتوى 
ل�شبكة “خرابي�س”، والتي تعد من 

�شبكات االإعالم الرتفيهي ال�شريعة 
النمو عرب و�شائل االإعالم اجلديدة، 

واملواقع االجتماعية على �شبكة 
االإنرتنت. 

ال�شاب ال�شعودي عبد اهلل خليل ال�شبع 
فاز يف احدى قمم التوا�شل االجتماعي 

بدبي بجائزة فئة التكنولوجيا، وذلك 
لتقدميه �شروح ودرو�س حول عدد 

من املوا�شيع التي تهتم بالتكنولوجيا 
<<واأحدث التقنيات وكيفية اال�شتفادة 

من بين أهم رّواد التواصل الذين يحضرون قمة رواد مواقع التواصل، ويحظون 
بمتابعة هائلة، اإلعالمي السعودي أحمد الشقيري، وهو أحد أكثر المؤثرين 

العرب حضورا وتفاعال على شبكات التواصل االجتماعي.
- حقق بعض رواد التواصل شهرة فاقت شهرة نجوم الفن واإلعالم، فقد 

استطاعوا اجتذاب الماليين من المتابعين وهذا جعلهم ضمن أهداف 
وسياسات الشركات التسويقية 
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ال�شديد بني احل�شور وفو�شى وتدافع 
واختالط بني اجلن�شني، ما ا�شتدعى 

حينها تدخل رجال هيئة االأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر برفقة 

رجال االأمن لتنظيم احل�شور.
وكانت اجلهات ال�شعودية املخت�شة 
قد منعت اأ�شحاب املراكز واملحال 

التجارية من توجيه الدعوات مل�شاهري 
مواقع التوا�شل االجتماعي لالإعالن 

ملنتجاتهم وحمالهم التجارية، اإال بعد 
احل�شول على موافقة اجلهات ذات 

العالقة.
واأ�شافت اأن وزارة التجارة واال�شتثمار 

عممت على جميع املراكز التجارية 
واملوالت الكبرية ب�شرورة اأخذ 

املوافقات املطلوبة قبل االإعالن يف 
مواقع التوا�شل االجتماعي عن ح�شور 
اأحد امل�شاهري الفتتاح حمل جتاري اأو 

اإعالن اأي منتج.
واأو�شحت اأن التعميم اجلديد جاء بعد 

اأن ر�شدت هيئة االأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر بالتعاون مع ال�شرطة، دعوات 

تتم عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي 
من بع�س امل�شاهري للتجمع يف بع�س 

االأ�شواق، وما ينتج عن ذلك من 
فو�شى وحماذير �شرعية وت�شرفات 

غري نظامية، واأ�شارت اإىل اأن حتريات 

ال�شرطة ومعلوماتها حيال ذلك 
تو�شح اأن الدعوات تكون من اأ�شحاب 
املحال للم�شاهري، لغر�س االإعالن عن 

منتجاتهم وحمالهم التجارية، ولي�س 
لدى املراكز التجارية تقنني ملثل هذه 

التجمعات، ما ي�شبب الفو�شى وت�شابق 
اجلمهور للت�شوير مع امل�شاهري، ف�شاًل 

على عدم ال�شيطرة على الو�شع من 
اأ�شحاب املراكز التجارية.

وهذا يو�شح كيف اأن ظاهرة رواد 
التوا�شل الجتماعي قد فر�شت 

طريقة جديدة للت�شويق التجاري، الأن 
بع�س هوؤالء املوؤثرين يف ال�شعودية، 
يتمتعون ب�شهرة وا�شعة ومتابعة من 
ماليني املدونني ومن اجلن�شني، ما 
دفع كثرًيا من اأ�شحاب الفعاليات 

التجارية يف اململكة اإىل اال�شتعانة بهم 
يف االإعالنات وخالل افتتاح مراكز 

وحمال جديدة.

دبي تحتضنهم
كالعادة فن دبي تنفرد باحت�شان 

املواهب وال�شخ�شيات الريادية لذلك 
فقد اأطلقت منذ فرتة الدورة الثانية 

لقمة رّواد مواقع التوا�شل االجتماعي 
العرب، لتكون مبثابة احلدث الفريد  

واالأكرب يف يف يف املنطقة للموؤثرين 
على قنوات التوا�شل االجتماعي، 
خا�شة واأن القمة توفر لهم عدة 

من�شات ال�شتعرا�س اأبرز التجارب 
وامل�شاريع واالأفكار يف جمال التوا�شل 

االجتماعي.
ت�شهد هذه قمم رواد التوا�شل ح�شورًا 

واهتمامًا كبريين، اإذ ي�شارك فيها اأكرث 
من 2500 �شخ�شية من خرباء ورّواد 
التوا�شل االجتماعي العرب يف الوطن 

العربي والعاملي، ف�شال عن املتابعة 
الوا�شعة التي �شهدتها.  

ومن بني اأهم رّواد التوا�شل الذين 

يح�شرون قمة رواد مواقع التوا�شل، 
ويحظون مبتابعة هائلة، االإعالمي 

ال�شعودي اأحمد ال�شقريي، وهو اأحد 
اأكرث املوؤثرين العرب ح�شورا وتفاعال 

على �شبكات التوا�شل االجتماعي، 
فهو مقدم برنامج “خواطر” وبرنامج 
“قمرة”، باإجمايل متابعني يتجاوز 38 

مليون متابع حول العامل، منهم اأكرث 
من 16 مليون متابع على “تويرت” وما 
يزيد على 14 مليون على “في�شبوك” 

وعلى “اإن�شتغرام” ما يقارب ثمانية 
ماليني متابع. وكانت جتربته عرب هذه 

الربامج مبثابة امللهم جليل كامل من 
ال�شباب. وا�شبح لديه مريدون واتباع، 

وحاول الكثري من ال�شباب تقليده من 
خالل برامج م�شابههة اأو من خالل 

من�شات توا�شل عرب يوتيوب وان�شتغرام، 
ومدونات �شخ�شية. وح�شب اح�شائية 

مبدئية فقد و�شل عدد م�شاهري التوا�شل 

االجتماعية الذين يحظون مبتابعة 
تزيد على مليون اأكرث من 300 على 

امتداد الوطن العربي.وهوؤالء جنحوا يف 
جذب انتباه ال�شركات وخرباء الت�شويق 

لال�شتفادة من حجم متابعيهم يف ت�شويق 
املنتجات وال�شركات.  

من الفنانني يربز الفنان االإماراتي 
ح�شني اجل�شمي، ال�شفري فوق العادة 

للنوايا احل�شنة، والذي يحظى ح�شوره 
على �شبكات التوا�شل مبتابعة كبرية 

ت�شل اإىل 10 ماليني متابع.  
بع�س م�شاهري من�شات التوا�شل حقق 
�شهرته من امل�شاهمة يف توظي قنوات 

التوا�شل باعمال تخدم املجتمع، 
من يقوم باأعمال تخدم املجتعم 

كاالإعالمية واملحامية االأردنية عال 
الفار�س حي �شهمت يف م�شاندة ودعم 

عدد من املبادرات االإن�شانية وتعزيز 
الوعي باجلهات التي ت�شخر جهودها 

يف خدمة املجتمع. 
ويف هذا املجال يربز تاأثري االإعالمي 

والكاتب االإماراتي يا�شر حارب، 
ال�شتخدامه و�شائل التوا�شل 

االجتماعي يف تعزيز قيم الت�شامح 
والتعاي�س والتقارب الفكري يف 

املجتمعات العربية عرب �شبكات 
التوا�شل االجتماعي وكذلك عرب 

موؤلفاته وبراجمه التلفزيونية التي 
حتظى مبتابعة كبرية.

 يربز اأي�شًا الالعب ال�شعودي يا�شر 
القحطاين، وهو �شاحب اجلماهريية 

الكبرية يف من�شات التوا�شل 
االجتماعي بعدد متابعني يزيد على 

خم�شة ماليني متابع حول العامل، من 
خالل حملته االإلكرتونية الهادفة لنبذ 
التع�شب بني اأفراد املجتمع واحلد من 
الظواهر ال�شلبية يف املالعب.ا�شتطاع 

ا�شتقطاب هذا العدد.

 كل هذا يدل على اأن املحتوى ونوع 
الر�شائل التي يقدمها رواد التوا�شل 

تلعب دورًا مهمًا يف زياد عدد متابعيهم، 
ولكن باملقابل فاإن هناك الكثري من 

هوؤالء الميلكون اأية ر�شالة اجتماعية 
اأو فكرية ويكتفون بت�شويق اأنف�شهم 

على مواقع التوا�شل كاأ�شخا�س ب�شتى 
الطرق جلذب املزيد من املتابعني. 

الأنهم يعرفون اأن هذه الطريقة رمبا 
كانت االأق�شر للح�شول على اهتمام 
ال�شركات وتاأمني م�شدر دخل كبري 

عرب الرتويج. يكفي اأن يكون لديك عدد 
يتجاوز ال�شفرين حتى تكون حمط 
اأنظار ال�شركات، وميكنك احل�شول 

على مبالغ كبرية �شهريًا املطلوب منك 
فقط اأن تروج على مدونتك اأو ح�شابك 

ال�شخ�شي على ان�شتغرام او يويتيوب 
ل�شركة طريان اأو �شل�شلة فنادق اأو 

منتجات تقنية اأو ا�شتهالكية اأخرى. 

رواد أعمال
ال�شاب االأردين وائل عتيلي وهو رائد 

اأعمال �شاب، ورمبا يكون بني القلة من 
م�شاهري التوا�شل الذي اأكت�شب �شهرة 

وا�شعة وتاأثري وا�شح وذلك لدوره 
البارز يف تاأ�شي�س م�شاريع مبتكرة 
على مواقع التوا�شل االجتماعي، 

وهو ال�شريك املوؤ�ش�س ومدير املحتوى 
ل�شبكة “خرابي�س”، والتي تعد من 

�شبكات االإعالم الرتفيهي ال�شريعة 
النمو عرب و�شائل االإعالم اجلديدة، 

واملواقع االجتماعية على �شبكة 
االإنرتنت. 

ال�شاب ال�شعودي عبد اهلل خليل ال�شبع 
فاز يف احدى قمم التوا�شل االجتماعي 

بدبي بجائزة فئة التكنولوجيا، وذلك 
لتقدميه �شروح ودرو�س حول عدد 

من املوا�شيع التي تهتم بالتكنولوجيا 
<<واأحدث التقنيات وكيفية اال�شتفادة 

من بين أهم رّواد التواصل الذين يحضرون قمة رواد مواقع التواصل، ويحظون 
بمتابعة هائلة، اإلعالمي السعودي أحمد الشقيري، وهو أحد أكثر المؤثرين 

العرب حضورا وتفاعال على شبكات التواصل االجتماعي.
- حقق بعض رواد التواصل شهرة فاقت شهرة نجوم الفن واإلعالم، فقد 

استطاعوا اجتذاب الماليين من المتابعين وهذا جعلهم ضمن أهداف 
وسياسات الشركات التسويقية 
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منها يف قالب تعليمي مب�شط، من  
خالل ح�شاباته على مواقع التوا�شل 
االجتماعي، والتي و�شل متابعيها ملا 

يزيد عن ثالثة ماليني.
من جهة اأخرى برزت املدونات كواحدة 

من اأهم و�شائل التوا�شل تاأثريًا ومن 
بني هذه املدونات ظهرت مدونة 

“اأراجيك” من �شورية، والتي اأ�شبحت 
خالل فرتة زمنية قيا�شية اإحدى 

اأ�شهر املدونات املتخ�ش�شة يف الوطن 
العربي متابعة على قنوات التوا�شل 

االجتماعي، و”اأراجيك” هي اخت�شار 
للعبارة االإجنليزية Arabic Geek اأو 
ال�شخ�س املهوو�س بالتقنية والثقافة 
والعلوم والقراءة عموما ومت اختيار 

هذا اال�شم للتعبري عن نوعية املوا�شيع 
التي يتم ن�شرها يف املدونة. 

  على �شعيد حمتوى التوا�شل 
االجتماعي للمدونات واملواقع هناك 

اأي�شًا موقع “كل يوم معلومة طبية” وهو 
موقع حقق �شهرته وعدد متابعيه من 
خالل حمتوى علمي ي�شهم يف اإ�شراء 

املحتوى العربي باملعلومات العلمية 

الطبية املوثقة، ورفع الوعي لدى 
اجلمهور العربي باأهمية املعلومات 

الطبية واأ�شاليب الوقاية ال�شحية عرب 
قنوات التوا�شل االجتماعي.

نساء من مشاهير 
التواصل االجتماعي 

يف جمال اآخر فقد ا�شتطاع  بع�س 
الرّواد العرب جذب اهتمام عمالق 
التكنولوجيا، غوغل، فقد  اختارت 

�شركة »غوغل« العاملية بالتعاون مع 
االأمم املتحدة، املواطنة االإماراتية 

هالة كاظم، �شاحبة وموؤ�ش�شة برنامج 
»رحلة التغيري«، كاأكرث �شيدة لها 

تاأثري يف و�شائل التوا�شل االجتماعي 
يف العامل العربي، من خالل برناجمها 

الذي يو�شف باأنه »مفجر الطاقات 
االإيجابية«، وهي اأول امراأة عربية 

حت�شل على هذا اللقب.
واختارت »غوغل«، هالة التي اأن�شاأت 

الربنامج يف 2011، مب�شاعدة من 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم، 

لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 

بعد تر�شيح ا�شمها كاأكرث امراأة لها 
تاأثري يف العامل العربي، وبعد بحث 

مطّول عن برناجمها الذي بداأته 
بنف�شها وطبقته على جتاربها، فتم 

اختيارها لتمثل الن�شاء يف حوار نظمته 
االأمم املتحدة يف �شان فران�شي�شكو 
باأمريكا، حتت ا�شم »�شوتي ُيهم«.

وهي متواجدة ب�شكل فعلي على 
مواقع التوا�شل االجتماعي، مبا فيها 

»تويرت«، و«اإن�شتغرام«، و«في�س بوك« 
اإ�شافة اإىل برنامج الفيديو »�شناب 

�شات«، اإال اأنها ت�شعى الطالق من�شة 
دائمة على »يوتيوب«، وو�شع مقاطع 

فيديو لتكون خدمة جمتمعية ت�شل 
الأكرب عدد ممكن من االأ�شخا�س، 

لن�شر القيم االإيجابية بينهم.
وبني الن�شاء فقد متكنت خم�س ن�شاء 
�شعوديات من احتالل مكانة بارزة يف 

زحمة �شبكات التوا�شل االجتماعي، 
ليكّن �شانعات راأي معروفات وموؤثرات 

على اأ�شهر املن�شات التي ي�شتخدمها 
املاليني من اأبناء اململكة.

 وطبقًا لتقييم »كالوت«، فقد حظيت 

املذيعة منى اأبو �شليمان باأعلى درجة 
بني كل ال�شعوديات على �شبكات 

التوا�شل، حيث بلغ تاأثريها درجة 83 
من 100، .

 وعرفت اأبو �شليمان بكونها اأول مذيعة 
�شعودية تظهرعلى الف�شائيات العربية، 
بظهورها كمقدمة برنامج كالم نواعم 

ومت اختيارها �شفرية للنيات احل�شنة 
لالأمم املتحدة. 

 ويف املرتبة الثانية، حلت »اليوتيوبر« 
هتون القا�شي، �شاحبة برنامج »نون 
الن�شوة« على يوتيوب، اإذ نالت درجة 

التاأثري 66 من 100.
�شيدة االأعمال اأمرية الطويل ح�شلت 
على الدرجة 62، ويتابعها على تويرت 

مليون وربع مليون متابع، وهي رمبا املراأة 
ال�شعودية االأكرث متابعة على تويرت.

 وتلت الطويل، الكاتبة والروائية بدرية 
الب�شر، وح�شلت اأي�شًا على الدرجة 62.

 يف املرتبة اخلام�شة حلت مرام مكاوي 
التي ح�شلت على 61 درجة، وهي 

كاتبة بارزة ويتابعها نحو 40 األف مغرد 
على تويرت.
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منها يف قالب تعليمي مب�شط، من  
خالل ح�شاباته على مواقع التوا�شل 
االجتماعي، والتي و�شل متابعيها ملا 

يزيد عن ثالثة ماليني.
من جهة اأخرى برزت املدونات كواحدة 

من اأهم و�شائل التوا�شل تاأثريًا ومن 
بني هذه املدونات ظهرت مدونة 

“اأراجيك” من �شورية، والتي اأ�شبحت 
خالل فرتة زمنية قيا�شية اإحدى 

اأ�شهر املدونات املتخ�ش�شة يف الوطن 
العربي متابعة على قنوات التوا�شل 

االجتماعي، و”اأراجيك” هي اخت�شار 
للعبارة االإجنليزية Arabic Geek اأو 
ال�شخ�س املهوو�س بالتقنية والثقافة 
والعلوم والقراءة عموما ومت اختيار 

هذا اال�شم للتعبري عن نوعية املوا�شيع 
التي يتم ن�شرها يف املدونة. 

  على �شعيد حمتوى التوا�شل 
االجتماعي للمدونات واملواقع هناك 

اأي�شًا موقع “كل يوم معلومة طبية” وهو 
موقع حقق �شهرته وعدد متابعيه من 
خالل حمتوى علمي ي�شهم يف اإ�شراء 

املحتوى العربي باملعلومات العلمية 

الطبية املوثقة، ورفع الوعي لدى 
اجلمهور العربي باأهمية املعلومات 

الطبية واأ�شاليب الوقاية ال�شحية عرب 
قنوات التوا�شل االجتماعي.

نساء من مشاهير 
التواصل االجتماعي 

يف جمال اآخر فقد ا�شتطاع  بع�س 
الرّواد العرب جذب اهتمام عمالق 
التكنولوجيا، غوغل، فقد  اختارت 

�شركة »غوغل« العاملية بالتعاون مع 
االأمم املتحدة، املواطنة االإماراتية 

هالة كاظم، �شاحبة وموؤ�ش�شة برنامج 
»رحلة التغيري«، كاأكرث �شيدة لها 

تاأثري يف و�شائل التوا�شل االجتماعي 
يف العامل العربي، من خالل برناجمها 

الذي يو�شف باأنه »مفجر الطاقات 
االإيجابية«، وهي اأول امراأة عربية 

حت�شل على هذا اللقب.
واختارت »غوغل«، هالة التي اأن�شاأت 

الربنامج يف 2011، مب�شاعدة من 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم، 

لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 

بعد تر�شيح ا�شمها كاأكرث امراأة لها 
تاأثري يف العامل العربي، وبعد بحث 

مطّول عن برناجمها الذي بداأته 
بنف�شها وطبقته على جتاربها، فتم 

اختيارها لتمثل الن�شاء يف حوار نظمته 
االأمم املتحدة يف �شان فران�شي�شكو 
باأمريكا، حتت ا�شم »�شوتي ُيهم«.

وهي متواجدة ب�شكل فعلي على 
مواقع التوا�شل االجتماعي، مبا فيها 

»تويرت«، و«اإن�شتغرام«، و«في�س بوك« 
اإ�شافة اإىل برنامج الفيديو »�شناب 

�شات«، اإال اأنها ت�شعى الطالق من�شة 
دائمة على »يوتيوب«، وو�شع مقاطع 

فيديو لتكون خدمة جمتمعية ت�شل 
الأكرب عدد ممكن من االأ�شخا�س، 

لن�شر القيم االإيجابية بينهم.
وبني الن�شاء فقد متكنت خم�س ن�شاء 
�شعوديات من احتالل مكانة بارزة يف 

زحمة �شبكات التوا�شل االجتماعي، 
ليكّن �شانعات راأي معروفات وموؤثرات 

على اأ�شهر املن�شات التي ي�شتخدمها 
املاليني من اأبناء اململكة.

 وطبقًا لتقييم »كالوت«، فقد حظيت 

املذيعة منى اأبو �شليمان باأعلى درجة 
بني كل ال�شعوديات على �شبكات 

التوا�شل، حيث بلغ تاأثريها درجة 83 
من 100، .

 وعرفت اأبو �شليمان بكونها اأول مذيعة 
�شعودية تظهرعلى الف�شائيات العربية، 
بظهورها كمقدمة برنامج كالم نواعم 

ومت اختيارها �شفرية للنيات احل�شنة 
لالأمم املتحدة. 

 ويف املرتبة الثانية، حلت »اليوتيوبر« 
هتون القا�شي، �شاحبة برنامج »نون 
الن�شوة« على يوتيوب، اإذ نالت درجة 

التاأثري 66 من 100.
�شيدة االأعمال اأمرية الطويل ح�شلت 
على الدرجة 62، ويتابعها على تويرت 

مليون وربع مليون متابع، وهي رمبا املراأة 
ال�شعودية االأكرث متابعة على تويرت.

 وتلت الطويل، الكاتبة والروائية بدرية 
الب�شر، وح�شلت اأي�شًا على الدرجة 62.

 يف املرتبة اخلام�شة حلت مرام مكاوي 
التي ح�شلت على 61 درجة، وهي 

كاتبة بارزة ويتابعها نحو 40 األف مغرد 
على تويرت.
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برتا لو�س�طة الت�أمني واحدة من 
ال�سرك�ت التي متلك �سفحة اأعم�ل 

ن�سطة من خالل عمله�  ك�سركة 
خمت�سة بو�س�طة الت�أمني ت�أ�س�ست يف 

دبي املتحدة منذ ع�م 1966. 
وتقوم ال�سركة بتقدمي جميع اأنواع 
خدم�ت الت�أمني التي قد يحت�جه� 

العميل �سواء �سرك�ت اأم اأفرادا وهذا 
ي�سمل الت�أمني على املمتلك�ت وت�أمني 

املق�ولني والت�أمني الطبي والت�أمني على 
ال�سي�رات واأنواع اأخرى من الت�أمين�ت 

املتخ�س�سة يف �ستى املج�الت والتي قد 
يحت�جه� العميل. يقول رمزي غوراين 

املدير التنفيذي لل�سركة:« نقوم يف 
برتا بتقدمي امل�سورة الت�أمينية مب� 

ين��سب  وم�سلحة  العميل. ونلتزم يف 

تع�ملن� ب�لو�سوح وال�سف�فية ليتفهم 
العميل م� له وم� عليه  حيث ت�سعب 

على بع�ض العمالء فهم تف��سيل عقود 
الت�أمني التي يربمونه�، نتيجة لعدم 

التخ�س�ض  وهذا اأحد اأهم اأولوي�تن�، 
حيث نهدف اإىل م�س�عدة العمالء على 

جعل خي�رات الت�أمني اأكرث و�سوحً�«.
تعمل برتا يف دولة االإم�رات العربية 

املتحدة وت�سعى للتو�سع دوم�. ومع 
ذلك، ف�إن خدم�تن� وعالق�تن� ت�سل 
اإىل العديد من الدول االخرى خدمة 

للعمالء وب�لت�يل فهو جزء من 
عملن�. ف�دا وجد هن�ك عمالء ذوي 
احتي�ج�ت خ�رج حدود الدولة اأي�س� 

ف�نن� ن�سعى لتقدمي امل�س�عدة عن 
طريق �سبكة عالق�تن� يف دلك املج�ل. 

لدين� ط�قم من املوظفني لهم خربات 
ومه�رات وا�سعة لتحقيق هذا الهدف.

سوق صعبة ولكنها 
محفزة 

يتطور قط�ع الت�أمني مع تطور 
القط�ع�ت االإقت�س�دية املختلفة 

وي�س�عد تلك القط�ع�ت على االإذه�ر 
والنمو، فكلم� ك�ن اأ�سح�ب العمل 

مطمئنني ل�سالمة اموالهم كلم� اأبدعوا 
يف تنمية اأعم�لهم مم� ينعك�ض على 

االإقت�س�د وعلى املجتمع ب�سكل ع�م. 
لذا ف�ن �سن�عة الت�أمني يف الدولة 

تدرجت حتى و�سلت اىل م�ستوى اليقل 
عن اأي من القط�ع�ت االأخرى اأو 

البلدان االأخرى .

اأم� من ن�حية حجم العمل وحجم 
االأق�س�ط من الطبيعي اأن تت�أثر ب�لو�سع 

االإقت�س�دي الع�م . عندم� ج�ءت 
االأزمة االإقت�س�دية الع�ملية �سنة 2008 

ك�ن له� ت�أثري �سلبي على حجم العمل 
واأق�س�ط الت�أمني وت�أثر حجم االأق�س�ط 

�سلب� بطبيعة احل�ل . ومع تع�يف الو�سع 
تدريجي� حدثت اأزمة اأ�سع�ر النفط .  

ومع ذلك ف�إن فر�ض النمو دوم� مت�حة 
اأم�م القط�ع�ت املختلفة .

ويف خ�سم الرتاجع�ت االإقت�س�دية ف�ن 
احل�جة للتغطية الت�أمينية ال تقل بل 

قد تزداد.
وال بد من اال�س�رة الأهمية الدور الدي 

تلعبه ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة 
يف الدورة االقت�س�دية وت�أثري لك على 

�سن�عة الت�أمني. هن�ك العديد من 
جمموع�ت عرو�ض الت�أمني املت�حة 

وال�س�ملة والفع�لة من حيث التكلفة 
لتغطية هده ال�سريحة وحتفظ اأمواله� 
من الفقدان ب�سبب �ستى االأخط�ر التي 

تتعر�ض له� يف عمله�.
ب�سكل ع�م، ف�إن االأو�س�ع االمنية 

واحلروب توؤثر ت�أثريًا مب��سرًا على 
�سوق الت�أمني، حيث اأنه مع تزايد 

احلروب ومع انعدام االأمن ترتاجع 
االعم�ل عمومً�، مم� يوؤدي اإىل 

انخف��ض الثقة ب�ل�سوق التي من 
�س�أنه� اأن توؤثر على �سوق الت�أمني 

ب�سكل مب��سر وغري مب��سر ك�أق�س�ط� 
ومط�لب�ت.

ي�سري غوراين ب�لقول :«  اأ�سواق 
اخلليج وعلى الرغم من اأن او�س�عه� 

االأمنية اأح�سن بكثري من من�طق 
اأخرى قريبه، اإالآ اأنه ال توجد ح�س�نة 
ك�ملة، ف�لع�مل كم� يق�ل اأ�سبح قرية 

�سغرية الكل يوؤثر يف الكل واحلكمة 
يف تقلي�ض مدى الت�أثري ال�سلبي اىل 

اأحلد االأق�سى املمكن وهدا م� نعتقده 
يتبع يف منطقة اخلليج ب�سكل ع�م ويف 
االإم�رات ب�سكل خ��ض، وذلك ب�دارة 

االأمور ب�حلنكة واحلكمة. وب�ملح�سلة، 
ف�إنه يف ح�ل وجود اأو�س�ع ح�س��سة 
حمفوفة ب�ملخ�طر، ف�إن ذلك يدفع 

اأ�سح�ب ال�سرك�ت واالأ�سول واملمتلك�ت 
حلم�ية م�س�حلهم واأ�سولهم. ولذلك 
ف�إن االأو�س�ع االأمنية ال�سيئة واحلروب 

له� ت�أثريًا �سلبيً� على ال�سوق والعك�ض 

�سحيح .
من املعلوم اإن امل�س�ريع قد تراجعت 
خالل ال�سنوات القليلة امل��سية كم� 

ذكرن� يف االعلى، وك�ن له� ت�أثري �سلبي 
مب��سر على �سن�عة الت�أمني، لكنن� 

نتوقع اأن تزداد حت�سن� يف امل�ستقبل«.
 

قانون التأمين الطبي
وحول ق�نون الت�أمني الطبي وملحق�ته 
وت�أثريه على ال�سوق ق�ل غوراين:« مت 
تنفيذ ق�نون الت�أمني الطبي االإلزامي 

على مراحل. ومت تطبيق املرحلة 
االأوىل على ال�سرك�ت التي ت�سم اأكرث 
من 1000 موظف، والتي ك�ن املوعد 

النه�ئي لتنفيذه� حتى نه�ية �سهر 
ت�سرين االأول 2014. اأم� املرحلة 

الث�نية فقد طبقت على ال�سرك�ت 

قطاع الشركات الصغيرة 
يعزز سوق التأمين في المنطقة 
يعيش قطاع التأمين بمختلف أنشطته مرحلة صعبة مع تراجع أداء األسواق نتيجة ألسباب 

مختلفة، ولكن مع ذلك فقد حافظت العديد من الشركات على وضع مستقر نتيجة إلدارة عملياتها 
التشغيلية وفق المستجدات. 
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رمزي غواراني :
يعمل  رمزي غواراني المدير العام لشركة » بترا لوساطة التأمين 

ذ.م.م. » بشكل مستمر لتعزيز التزام شركته بتقديم الخدمة 
التأمينية المناسبة لحاجات عمالء الشركة ومن يطلب هذه الخدمة 

وذلك من خالل حلول مبتكرة إلدارة المخاطر توظفها الشركة 
دوما كأساس واستراتيجية في تعاقدها مع العمالء.  وهذا هو 
استمرار لمنهجية العمل في » بترا لوساطة التامين » حيث تلتزم 

بترا بايصال العميل القصى درجة من الوضوح وإذكاء الوعي لديه 
بمزايا التأمين الذي يحتاجه. 

رمزي يبذل نشاطا وجهدا متواصال في قطاع التأمين في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وقد تم اختياره عضوا في اللجنة الفنية 

االماراتية للتأمين.
حصل رمزي على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة 

فيكتوريا في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية،    
حصل على درجة الماجستيرفي إدارة االعمال من نيويورك 

انستيتيوت أوف تيكنولوجي ) نيويورك (  
حصل على شهادة CII في التأمين .
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ذلك، ف�إن خدم�تن� وعالق�تن� ت�سل 
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انستيتيوت أوف تيكنولوجي ) نيويورك (  
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التي ت�سم 1000-999 موظف والتي 
ك�ن املوعد النه�ئي لتنفيذه� يف �سهر 

متوز 2015. فيم� �سملت املرحلة 
الث�لثة ال�سرك�ت التي ت�سم اأقل من 
100 موظف، واالأزواج، والع�ئالت، 

وع�مالن املن�زل وك�ن املوعد النه�ئي 
الإجن�زه� يف 30 حزيران 2016. 

وقد مت متديد املوعد النه�ئي الإجن�ز 
هذه املرحلة اإىل ك�نون االأول ومن 
ثم متديده� مرة اأخرى اإىل �سهر 

اأذار 2017، ال�ستيع�ب جميع الفئ�ت 
امل�ستهدفة والتي مل تكن جميعه� 

ج�هزة ليتم �سمله� يف الت�أمني.
و�سعت كل من التغيريات يف املوعد 
النه�ئي من جهة وغي�ب معلوم�ت 

وا�سحة من قط�ع الت�أمني فيم� يخ�ض 
االوق�ت التي يتم تفعيل الغرام�ت فيه� 

من جهة اأخرى، الكثري من الن��ض 
يف حرية من اأمرهم اأو جعلتهم غري 

مدركني مل� ك�ن يفرت�ض القي�م به. 
كم� ك�ن الكثري من الن��ض مهددين 

مبواجهة حتدي�ت ب�سبب عدم حت�سري 
ميزاني�تهم وعدم اأخذ املواعيد 

النه�ئية على حممل اجلد. وهذا 
بدوره ت�سبب يف و�سع �سغوط كبرية 

على �سرك�ت الت�أمني التي تلقت عددًا 
كبريًا من املك�مل�ت/ الزي�رات من 

عمالء يرغبون ب�حل�سول على تغطية 
ت�أمينية قبل املوعد النه�ئي مم� ت�سبب 
تراجع كبري عن اال�سرتاك يف الت�أمني 

ال�سحي و�سعف يف رع�ية اأو خدمة 
العمالء. ومن جهتن�، ح�فظن� يف 

�سركتن� على التزامن� ب�لرد على جميع 
الت�س�وؤالت التي يطرحه� عمالوؤن� يف 
الوقت املن��سب والعمل على تو�سيح 
كل م� يهمهم. وقد �سمنت �سركتن� 
تقدمي خدم�ته� يف تلك الفرتة يف 

جميع االأوق�ت حيث عمل فريقن� يف 

�س�ع�ت مت�أخرة وعطل نه�ية اال�سبوع 
ل�سم�ن االج�بة على جميع ا�ستف�س�رات 

العمالء. لقد ك�نت فرتة ع�سيبة جدا 
كل م� ك�ن يريده العمالء هو فقط 

طم�أنتهم ب�أن كل �سيء على م� يرام. 
ولقد مكنن� م�ستوى اال�ستج�بة للعمالء 

وم�ستوى اخلدمة خالل هذا الو�سع من 
امتالك و�سع قوي يف ال�سوق«.

ي�سيف غوراين:« نتع�مل مب��سرة 
مع �سرك�ت الت�أمني التي تتع�مل مع 
�سرك�ت اإع�دة الت�أمني، ولقد قمن� 
ب�إق�مة عالق�ت تع�ون جيد معه� . 

ونحن نعتقد اأن عالقتن� مع القط�ع 
احلكومي والقط�ع الطبي اخل��ض 

اأي�س� قوية مع التوا�سل امل�ستمر، وذلك 
يعترب موؤ�سر ممت�ز و�سحي ب�لن�سبة 

للقط�ع ككل. وب�الإ�س�فة اإىل اتب�عن� يف 
ال�سركة ملع�يري االمتث�ل ال�س�رمة.

نحن نفتخر ب�سم�ن ح�سول عمالئن� 

على اأعلى م�ستوي�ت اخلدمة الت�أمينية  
يف جميع القط�ع�ت وال�سن�ع�ت.

تهدف القوانني واالأنظمة عموم� اإىل 
تنظيم العمل يف القط�ع بو�سع انظمة 

ولوائح ومع اأن الهدف ايج�بي جدا 
اال اأن التطبيق يف البداية قد يعرتيه 

اأحي�ن� بع�ض ال�سعوب�ت حتى ي�ستقر. 
من اأهداف القوانني �سم�ن املالءة 
امل�لية ل�سرك�ت الت�أمني، ف�سال عن 

تقدمي خدم�ت ومع�ملة ع�دلة وك�فية 
للموؤمن له. فهي حتقق التوازن لكال 

اجل�نبني، مم� ي�سمن توازن القط�ع 
وي�سمن وجود اأفراد و�سرك�ت م�سمولة 
�سمن الت�أمني. ومن ن�حية اأخرى ف�إن 

هذه االأنظمة والقوانني ت�س�عد يف 
اإن�س�ء قط�ع ت�أمني مربح. وقد ق�مت 
هيئة الت�أمني بدولة االإم�رات العربية 

املتحدة بعمل مميز لتحقيق هذا 
التوازن«.
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يف معر�ض �شرحه لنا عن دور هذه 
�ملن�شة و�لتقدم �لذي �أحرزته �شركة 

»5« حتى �لآن، قال مالك �ملالك، 

�لرئي�ض �لتنفيذي ل »تيكوم بزن�ض 
 Malek Al Malek، CEO of »بارك

TECOM Business Parks: منذ 

�إطالق IN5 عام 2013، جمع �أع�شائنا 
حو�يل 140 مليون درهم. و�نطالقا 

من جناحنا �ملبكر، نتطلع �إىل مو��شلة 
توفري �ملن�شات لرو�د �لأعمال 

�لنا�شئني و�ل�شركات �لنا�شئة بطريقة 
ل توؤدي فقط �ىل جناحهم يف �أعمالهم 

�خلا�شة، ولكنها �أي�شا �شتوؤدي �ىل 
حتقيق فو�ئد �شتكون �ل�شبب يف حتول 

�ملجتمعات باأكملها ».
وكجزء من تفوي�شها �ملت�شعب خلم�شة 

�أق�شام، تقدم �شركة IN5 لل�شركات 
�ل�شابة نظاما بيئيا قويا للم�شاريع 

�لنا�شئة و�لتدريب و�لإر�شاد وفر�ض 
�لتو��شل مع �مل�شتثمرين، ف�شال عن 
خمترب�ت �لنماذج �لأولية �ملتطورة 
وم�شاحات �لعمل �لناب�شة باحلياة.

و�أ�شاف مالك: »�حتلت دبي �ملركز 
�خلام�ض ع�شر يف موؤ�شر �ملدن 

�لعاملية لالبتكار 2016، وهو موقف 
ن�شعى جاهدين لتح�شينه من خالل 

��شرت�تيجيات تركز على �لبتكار مثل 
خطة دبي 2021، �لتي تدعو �لأفر�د 
�إىل تبني عقلية ريادة �لأعمال وجعل 

دبي و�حدة من وجهات �لأعمال 

�لر�ئدة يف �لعامل. يف جمموعة تيكوم، 
نرى �أنف�شنا كم�شاهم رئي�شي يف هذ� 

�لطموح. ونحن نوؤمن يف قوة �لت�شال 
وفهم �ل�شرورة �لقت�شادية لالبتكار. 

�أن�شاأنا in5 ��شتجابة للحاجة يف �ل�شوق 
للنظم �لإيكولوجية ومل�شاعدة رو�د 

�لعمال يف تطبيق �أفكارهم يف �حلياة 
�لعملية. من خالل م�شاعدة �ل�شركات 

على �لو�شول �إىل مرحلة �لن�شج، 
نحن نقوم بتمهيد �لطريق ملزيد من 

�ل�شركات �ملحلية للنمو و�مل�شاهمة يف 
تطوير جمتمعاتنا و�ل�شناعات.

يف IN5، تتمثل مهمتنا يف م�شاعدة 
�ل�شركات �لبتكارية على �لنمو حمليا 

حتى حتدث فرقا ملمو�شا على �ل�شعيد 
�لعاملي، من خالل توفري بيئة متكينية 
لالأعمال عرب كامل دورة حياة تطوير 

Souq. لأعمال. �شوق دوت كوم�
com على �شبيل �ملثال، منت وتطورت 

كجزء من مدينة دبي لالإنرتنت 
)DIC( وجناحها هو مثال حديث على 

مهمتنا«.
 IN5 مع �أكرث من 1.400 طلب، دعمت

حتى �لآن �أكرث من 160 من رجال 
�لأعمال و�ل�شركات �لنا�شئة من خالل 

�أكرث من 100 موجه وثالثة مر�كز 
�لبتكار خم�ش�شة يف �لتكنولوجيا 

و�لإعالم و�لت�شميم، حمددة يف مدينة 
دبي لالإنرتنت ومدينة دبي لالإعالم 
ومنطقة دبي للت�شميم )d3( و�لتي 

In5 تدعم الشركات 
الناشئة في المنطقة

تقود In5، وهي منصة لدعم رواد األعمال 
والشركات الناشئة، أطلقتها مجموعة تيكوم 
TECOM Group، مساندة الشركات الناشئة 

في اإلمارات العربية المتحدة من خالل جهودها 
المتواصلة في توسيع نطاق رؤية رواد األعمال 

عبر مجموعة قيمة من قادة الفكر، ومجتمع 
األعمال والمستثمرين. 
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ت�شم خمترب�ت ذكية، و��شتوديوهات 
ت�شجيل وم�شاحات عمل �لت�شميم 

بني �ملر�فق �لأخرى.وبرعاية وحتفيز 
ور�ض �لعمل و�ملحادثات و�لأحد�ث، 

ميكن للعقول �ملبدعة �أن تزدهر وتقدم 
�أفكارها يف �حلياة.

يف �شهر �أبريل وحده، عر�شت �شركة 
وروجت IN5 20 من �أع�شائها يف 

فعاليات ر�ئدة يف جمال �لبتكار يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا يف 
ذلك �إمي �شتارتوب و�شتيب كونفري�ن�ض 

ومهرجان �إنغ كريتيف، حيث �شارك 
�أكرث من 1500 من رو�د �لأعمال 

و�ل�شركات �لنا�شئة و�شاركو� يف 
�ملحادثات �لإبد�عية وور�ض �لعمل.

 AIM Startup كجزء من م�شاركتها يف
 ،and the STEP Conference

�شارك �أع�شاء IN5 يف م�شابقات 
�ل�شركات مع نتائج جديرة بالثناء. 

LZine، مطور �لتطبيق �لذكي م�شاعد 

�شخ�شي، و�شلت �إىل �جلولة �لنهائية 
يف AIM Startup ، يف حني �أن �شركة 
Nester وهي �شوق ملو�قف �ل�شيار�ت 

�مل�شرتكة، كانت �لفائزة يف م�شابقة 
 STEP Conference’s seed stage

.pitch competition

 ING لإبد�عي� ING يف مهرجان
Creative Festival، وب�شحبة 55 

 IN5 من �لفنانني �لعامليني، قامت
برعاية �شل�شلة من و�شائل �لإعالم 

وت�شميم ور�ض عمل مركزة، مبا يف 
 Leatherworking، Character ذلك

 Magic، Get Your App Together،
 Eastern Kufic Calligraphy، and

.Branding Tools

وتقدم In5 كمن�شة متكينية لرو�د 
�لأعمال و�ل�شركات �لنا�شئة، خم�شة 

فو�ئد رئي�شية من خالل �طار�تها 
�لقوية لل�شركات �لنا�شئة و�مل�شاحات 

�لإبد�عية ومر�كز �ل�شناعة 
�ملتخ�ش�شة وبر�مج �لتدريب و�لتوجيه، 

و�أحدث �ل�شبكات على نطاق �ملجتمع 
�ملحلي و�لو�شول �إىل �مل�شتثمرين، تقوم 

in5 fتغذية �لأفكار و�ل�شركات للو�شول 
�إىل �ملرحلة �ملقبلة من �لنمو.

كما تقدم مر�كز �لبتكار �ملتخ�ش�شة 
من in5، �لتي �أطلقتها جمموعة تيكوم، 

للطالب �لطموحني ورجال �لأعمال 
و�ل�شركات �لنا�شئة �إمكانية �لو�شول 

�إىل جمتمع متنوع من �لعقول �ملبدعة، 
وت�شهيل �لتبادل �مل�شتمر للمعرفة 

و�لنقا�ض �حلما�شي �لذي ي�شاعدك يف 
�لتفكري و�لو�شول �ىل �هد�فك.
تتميز  In5 للتكنولوجيا باأحدث 

�لتقنيات و�لأجهزة �ملتطورة �لتي 
تهدف �إىل ت�شهيل عملية حتويل �لأفكار 
�ملبتكرة �إىل و�قع ملمو�ض. وتقوم بدعم 

�ل�شركات �لنا�شئة يف تطوير وتعزيز 
�لتكنولوجيات �لقائمة و�جلديدة، 

من و�شائل �لعالم �لجتماعية، 
وتطوير �شبكة �لإنرتنت و�لتطبيقات 

�لنقالة �إىل �حللول �لرقمية و�لتجارة 
 ،bigdata ،لإلكرتونية و�لروبوتات�

و�لو�قع �ملعزز، in5 يقدم جمتمع ناب�ض 
باحلياة لتجربة وجتلب �خليال يف 

�حلياة. جزء� ل يتجز�أ من بيئة عمل 
ملهمة، ميكن لالأع�شاء in5 �إطالق 

�لعنان، �لنقا�ض وتطوير �أفكارهم 
مع �أع�شاء �ملجتمع مثل �ملفكرين 

�لأخرين.
وتقوم in5 لو�شائل �لإعالم 

و��شتوديوهات �لإنتاج و�لت�شجيل 
�ملجهزة جتهيز� كامال وغرف 

�لفح�ض و�أجنحة �لتحرير باإعطاء 
�شانعي �لأفالم و�مل�شورين ومن�شئي 
حمتوى �لو�شائط ومهند�شي �ل�شوت 

و�ملو�شيقيني �لفر�شة لتطوير �أفكارهم 
و�إنتاج حمتوى جذ�ب. تقع يف مدينة 

دبي لالإنتاج، in5 توفر للطالب 
وو�شائل �لإعالم و�ل�شركات �لنا�شئة 

ورجال �لأعمال م�شاحة لور�ض �لعمل، 
�ولتوجيه، وفر�ض للعمل ب�شكل وثيق مع 
عقول عاطفية ومبتكرة �أخرى، وت�شكيل 

وتطوير �أفكار جديدة من خالل 
�ملناق�شات و�حلو�ر �لإبد�عي.

�أما بالن�شبة ل in5 للت�شميم، مقرها 
يف و�شط منطقة �لت�شميم[ يف دبي 

)d3(، وهي موطن ملخترب �لنماذج 
�لأوىل من نوعها �لتي ت�شمل �أحدث 

�ملعد�ت، مبا يف ذلك �لطابعات 
3D و�للكرتونيات و�لآلت �حلديثة 

للم�شممني من جميع �ملد�ر�ض ت�شميم 
�لأزياء و�لأثاث، و�لهند�شة �ملعمارية 
على �شبيل �ملثال ل �حل�شر، و�لعمل 

مع �ملعادن و�خل�شب و�لبال�شتيك 
و�ملن�شوجات. �لأع�شاء ل ي�شلون فقط 
�إىل �ملجتمع �لإبد�عي �لذي يوفر لوحة 

�ل�شرب ناب�ض باحلياة وغرفة �شدى 

لأفكار جديدة، ولكن �أي�شا �ىل �ملكتبة 
�ملخ�ش�شة من �ملو�د �خلام وملحطات 
�لعمل لت�شميم وتطوير مفاهيمهم يف 

�لنماذج �لأولية بدعم من �ملوجهني 
و�خلرب�ء يف جمال �لت�شميم.

ميكن للطالب و�ل�شركات �لنا�شئة �أن 
يكونو� جزء� من �ملجتمع �لذي يتيح 
�لكثري من �لفر�ض للعقول و�لأفكار 

�لإبد�عية من خالل جمموعة متنوعة 
من عنا�شر �لدعم، �إىل م�شاحات عمل 

خم�ش�شة ومكاتب خا�شة.

تقدم In5 كمنصة تمكينية 
لرواد األعمال والشركات 

الناشئة، خمسة فوائد 
رئيسية من خالل اطاراتها 
القوية للشركات الناشئة 

والمساحات اإلبداعية 
ومراكز الصناعة المتخصصة 

وبرامج التدريب والتوجيه، 
وأحدث الشبكات على نطاق 
المجتمع المحلي والوصول 

إلى المستثمرين

 تتميز  in5 للتكنولوجيا 
بأحدث التقنيات واألجهزة 

المتطورة التي تهدف إلى 
تسهيل عملية تحويل 

األفكار المبتكرة إلى واقع 
ملموس. وتقوم بدعم 

الشركات الناشئة في تطوير 
وتعزيز التكنولوجيات القائمة 

والجديدة
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ت�شم خمترب�ت ذكية، و��شتوديوهات 
ت�شجيل وم�شاحات عمل �لت�شميم 

بني �ملر�فق �لأخرى.وبرعاية وحتفيز 
ور�ض �لعمل و�ملحادثات و�لأحد�ث، 

ميكن للعقول �ملبدعة �أن تزدهر وتقدم 
�أفكارها يف �حلياة.

يف �شهر �أبريل وحده، عر�شت �شركة 
وروجت IN5 20 من �أع�شائها يف 

فعاليات ر�ئدة يف جمال �لبتكار يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا يف 
ذلك �إمي �شتارتوب و�شتيب كونفري�ن�ض 

ومهرجان �إنغ كريتيف، حيث �شارك 
�أكرث من 1500 من رو�د �لأعمال 

و�ل�شركات �لنا�شئة و�شاركو� يف 
�ملحادثات �لإبد�عية وور�ض �لعمل.

 AIM Startup كجزء من م�شاركتها يف
 ،and the STEP Conference

�شارك �أع�شاء IN5 يف م�شابقات 
�ل�شركات مع نتائج جديرة بالثناء. 

LZine، مطور �لتطبيق �لذكي م�شاعد 

�شخ�شي، و�شلت �إىل �جلولة �لنهائية 
يف AIM Startup ، يف حني �أن �شركة 
Nester وهي �شوق ملو�قف �ل�شيار�ت 

�مل�شرتكة، كانت �لفائزة يف م�شابقة 
 STEP Conference’s seed stage

.pitch competition

 ING لإبد�عي� ING يف مهرجان
Creative Festival، وب�شحبة 55 

 IN5 من �لفنانني �لعامليني، قامت
برعاية �شل�شلة من و�شائل �لإعالم 

وت�شميم ور�ض عمل مركزة، مبا يف 
 Leatherworking، Character ذلك

 Magic، Get Your App Together،
 Eastern Kufic Calligraphy، and

.Branding Tools

وتقدم In5 كمن�شة متكينية لرو�د 
�لأعمال و�ل�شركات �لنا�شئة، خم�شة 

فو�ئد رئي�شية من خالل �طار�تها 
�لقوية لل�شركات �لنا�شئة و�مل�شاحات 

�لإبد�عية ومر�كز �ل�شناعة 
�ملتخ�ش�شة وبر�مج �لتدريب و�لتوجيه، 

و�أحدث �ل�شبكات على نطاق �ملجتمع 
�ملحلي و�لو�شول �إىل �مل�شتثمرين، تقوم 

in5 fتغذية �لأفكار و�ل�شركات للو�شول 
�إىل �ملرحلة �ملقبلة من �لنمو.

كما تقدم مر�كز �لبتكار �ملتخ�ش�شة 
من in5، �لتي �أطلقتها جمموعة تيكوم، 

للطالب �لطموحني ورجال �لأعمال 
و�ل�شركات �لنا�شئة �إمكانية �لو�شول 

�إىل جمتمع متنوع من �لعقول �ملبدعة، 
وت�شهيل �لتبادل �مل�شتمر للمعرفة 

و�لنقا�ض �حلما�شي �لذي ي�شاعدك يف 
�لتفكري و�لو�شول �ىل �هد�فك.
تتميز  In5 للتكنولوجيا باأحدث 

�لتقنيات و�لأجهزة �ملتطورة �لتي 
تهدف �إىل ت�شهيل عملية حتويل �لأفكار 
�ملبتكرة �إىل و�قع ملمو�ض. وتقوم بدعم 

�ل�شركات �لنا�شئة يف تطوير وتعزيز 
�لتكنولوجيات �لقائمة و�جلديدة، 

من و�شائل �لعالم �لجتماعية، 
وتطوير �شبكة �لإنرتنت و�لتطبيقات 

�لنقالة �إىل �حللول �لرقمية و�لتجارة 
 ،bigdata ،لإلكرتونية و�لروبوتات�

و�لو�قع �ملعزز، in5 يقدم جمتمع ناب�ض 
باحلياة لتجربة وجتلب �خليال يف 

�حلياة. جزء� ل يتجز�أ من بيئة عمل 
ملهمة، ميكن لالأع�شاء in5 �إطالق 

�لعنان، �لنقا�ض وتطوير �أفكارهم 
مع �أع�شاء �ملجتمع مثل �ملفكرين 

�لأخرين.
وتقوم in5 لو�شائل �لإعالم 

و��شتوديوهات �لإنتاج و�لت�شجيل 
�ملجهزة جتهيز� كامال وغرف 

�لفح�ض و�أجنحة �لتحرير باإعطاء 
�شانعي �لأفالم و�مل�شورين ومن�شئي 
حمتوى �لو�شائط ومهند�شي �ل�شوت 

و�ملو�شيقيني �لفر�شة لتطوير �أفكارهم 
و�إنتاج حمتوى جذ�ب. تقع يف مدينة 

دبي لالإنتاج، in5 توفر للطالب 
وو�شائل �لإعالم و�ل�شركات �لنا�شئة 

ورجال �لأعمال م�شاحة لور�ض �لعمل، 
�ولتوجيه، وفر�ض للعمل ب�شكل وثيق مع 
عقول عاطفية ومبتكرة �أخرى، وت�شكيل 

وتطوير �أفكار جديدة من خالل 
�ملناق�شات و�حلو�ر �لإبد�عي.

�أما بالن�شبة ل in5 للت�شميم، مقرها 
يف و�شط منطقة �لت�شميم[ يف دبي 

)d3(، وهي موطن ملخترب �لنماذج 
�لأوىل من نوعها �لتي ت�شمل �أحدث 

�ملعد�ت، مبا يف ذلك �لطابعات 
3D و�للكرتونيات و�لآلت �حلديثة 

للم�شممني من جميع �ملد�ر�ض ت�شميم 
�لأزياء و�لأثاث، و�لهند�شة �ملعمارية 
على �شبيل �ملثال ل �حل�شر، و�لعمل 

مع �ملعادن و�خل�شب و�لبال�شتيك 
و�ملن�شوجات. �لأع�شاء ل ي�شلون فقط 
�إىل �ملجتمع �لإبد�عي �لذي يوفر لوحة 

�ل�شرب ناب�ض باحلياة وغرفة �شدى 

لأفكار جديدة، ولكن �أي�شا �ىل �ملكتبة 
�ملخ�ش�شة من �ملو�د �خلام وملحطات 
�لعمل لت�شميم وتطوير مفاهيمهم يف 

�لنماذج �لأولية بدعم من �ملوجهني 
و�خلرب�ء يف جمال �لت�شميم.

ميكن للطالب و�ل�شركات �لنا�شئة �أن 
يكونو� جزء� من �ملجتمع �لذي يتيح 
�لكثري من �لفر�ض للعقول و�لأفكار 

�لإبد�عية من خالل جمموعة متنوعة 
من عنا�شر �لدعم، �إىل م�شاحات عمل 

خم�ش�شة ومكاتب خا�شة.

تقدم In5 كمنصة تمكينية 
لرواد األعمال والشركات 

الناشئة، خمسة فوائد 
رئيسية من خالل اطاراتها 
القوية للشركات الناشئة 

والمساحات اإلبداعية 
ومراكز الصناعة المتخصصة 

وبرامج التدريب والتوجيه، 
وأحدث الشبكات على نطاق 
المجتمع المحلي والوصول 

إلى المستثمرين

 تتميز  in5 للتكنولوجيا 
بأحدث التقنيات واألجهزة 

المتطورة التي تهدف إلى 
تسهيل عملية تحويل 

األفكار المبتكرة إلى واقع 
ملموس. وتقوم بدعم 

الشركات الناشئة في تطوير 
وتعزيز التكنولوجيات القائمة 

والجديدة
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فموقع مثل  »كيك �ستارتر« 
Kickstarter )الذي يجتذب 13 مليون 

زائر �سهرًيا( قد ا�ستقبل مبالغ متويل 
لأكرث من 80 األف منتج منذ �سهر 

�سبتمرب 2015 حتى الآن.
بينما  ي�سمح موقع  »اإنديجوجو« 

Indiegogo  بجمع التمويل لأي م�سروع 

قانوين، مبا يف ذلك التربعات اخلريية 
ويجتذب نحو 9 مليون زائر �سهرًيا.
ويقدر البنك الدويل اأن ال�ستثمار 

العاملي من خالل التمويل اجلماعي 

�سوف ي�سل اإىل 93 مليار دولر بحلول 
عام 2025، مما ميثل منًوا هائاًل عن 

حجم ال�ستثمار عام 2010 والذي كان 
880 مليون دولر فح�سب.

كما ُقدر حجم ال�سوق العاملي للتمويل 
اجلماعي باأكرث من 30 مليار دولر 

العام املا�سي، مما يجعل التمويل 
اجلماعي يتجاوز حجم راأ�س املال 

ال�ستثماري الذي ي�ستثمر يف املتو�سط 
30 مليار دولر كل عام، مما �سجع 

رواد الأعمال على اللجوء اإىل 

امل�ستثمرين الهواة.
ويف حني �سهدت حمالت التمويل 

اجلماعي منًوا هائاًل على مدى 
الع�سرين عاًما املا�سية يف الوليات 

املتحدة واأوروبا، فلم يتم تقدمي هذا 
املفهوم يف منطقة ال�سرق الأو�سط  

و�سمال اأفريقيا اإل من 4 �سنوات فقط.

حجم االستثمارات من 
التمويل الجماعي في 

المنطقة

على الرغم من اأن التمويل اجلماعي 
واجه بداية �سعبة يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط، لكن كل هذا تغري بعد اأن 
�سار رواد الأعمال يلجاأون اأكرث فاأكرث 

اإىل اجلماهري لتاأمني التمويل الذي 
يحتاجون اإليه.

 وهناك العديد من النماذج التي ت�سري 
اإىل حجم ال�ستثمارات من التمويل 

اجلماعي يف املنطقة، وفيما يلي بع�س 
هذه النماذج:

- �ساهمت من�سة التمويل اجلماعي 

يف بريوت »ذومال« Zoomal يف جمع 
1.7 مليون دولر مل�ساريع و�سركات 

نا�سئة خمتلفة منذ يونيو 2013؛ 
كما �سهدت منًوا يف عدد كبري من 
املجالت، وحققت اأكرث حمالتها 

جناحًا متوياًل يفوق 100 األف دولر.
 Afkarmena »ساهمت »اأفكار مينا� -

-التي تطمح لأن تكون بدياًل اإقليمًيا 
عن »كيك �ستارتر« و«اإنديجوجو« يف 
جمع متويل قدره 120 األف دولر منذ 

انطالقها يف �سبتمرب 2014.
- �سجلت �سبكة الإقرا�س املبا�سر 

  Beehive »املوافقة لل�سريعة »بيهايف
اأكرث من األفي م�ستثمر، ووزعت متوياًل 

قدره6.81 ماليني دولر منذ نهاية 
2015 حتى الآن.

- اأما من�سة »يوريكا« Eureeca يف 
دبي فقد اعتمدت على منوذج التمويل 

اجلماعي عرب اإ�سدار الأ�سهم والتي 
تعطي لل�سركات النا�سئة فر�سة تاأمني 
راأ�س املال الأويل من خالل احل�سول 

على ا�ستثمارات من اجلمهور عرب 
الإنرتنت، فهي متنح الأ�سهم مقابل 

ال�ستثمار.

وقد متكنت 45 �سركة حتى الآن من 
ا�ستخدام من�سة »يوريكا« للح�سول 

على متويل جماعي، وحققت 16 حملة 
ناجحة بتمويل قدره 4 مليون دولر.

مميزات وعيوب
وهناك العديد من الفوائد الناجتة عن 

التمويل اجلماعي بالن�سبة لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، من بينها �سرعة 
جمع التمويل واأثره املبا�سر على الدفع 

بنمو الأعمال.
وبالن�سبة لل�سركات النا�سئة، ي�سبح 

التمويل اجلماعي امل�سدر الأكرث 
�سهولة للتمويل، كما ميكن اأن ي�ساعد 

ال�سركات على اختبار ال�سوق الذي 
�سوف تدخله م�ستقباًل، وقيا�س الطلب 

وجمع اآراء العمالء يف وقت مبكر، 
ودون الوقوع حتت �سغط امل�ستثمر 

املالك اأو غريه، فاختبار ال�سوق 
يكون بالتفاعل املبا�سر مع املتهلكني 

املُحتملني.
ورغم مميزات التمويل اجلماعي،  

ا مثل  اإل اأنه ينطوي على عيوب اأي�سً
الحتيال املُحتمل من رواد الأعمال 

هل يصبح التمويل الجماعي 
مخرًجا آمًنا لريادة األعمال 

في المنطقة؟
بات التمويل الجماعي أمًرا هاًما وحيوًيا بعد نجاح العديد من الشركات الناشئة ورواد األعمال 

في تحقيق نجاحات من خالله.
خاص Entrepreneur العربية
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 Afkarmena »ساهمت »اأفكار مينا� -

-التي تطمح لأن تكون بدياًل اإقليمًيا 
عن »كيك �ستارتر« و«اإنديجوجو« يف 
جمع متويل قدره 120 األف دولر منذ 
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- �سجلت �سبكة الإقرا�س املبا�سر 
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اأكرث من األفي م�ستثمر، ووزعت متوياًل 
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اجلماعي عرب اإ�سدار الأ�سهم والتي 
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على ا�ستثمارات من اجلمهور عرب 
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على متويل جماعي، وحققت 16 حملة 
ناجحة بتمويل قدره 4 مليون دولر.

مميزات وعيوب
وهناك العديد من الفوائد الناجتة عن 

التمويل اجلماعي بالن�سبة لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، من بينها �سرعة 
جمع التمويل واأثره املبا�سر على الدفع 

بنمو الأعمال.
وبالن�سبة لل�سركات النا�سئة، ي�سبح 

التمويل اجلماعي امل�سدر الأكرث 
�سهولة للتمويل، كما ميكن اأن ي�ساعد 

ال�سركات على اختبار ال�سوق الذي 
�سوف تدخله م�ستقباًل، وقيا�س الطلب 

وجمع اآراء العمالء يف وقت مبكر، 
ودون الوقوع حتت �سغط امل�ستثمر 

املالك اأو غريه، فاختبار ال�سوق 
يكون بالتفاعل املبا�سر مع املتهلكني 

املُحتملني.
ورغم مميزات التمويل اجلماعي،  

ا مثل  اإل اأنه ينطوي على عيوب اأي�سً
الحتيال املُحتمل من رواد الأعمال 

هل يصبح التمويل الجماعي 
مخرًجا آمًنا لريادة األعمال 

في المنطقة؟
بات التمويل الجماعي أمًرا هاًما وحيوًيا بعد نجاح العديد من الشركات الناشئة ورواد األعمال 
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املُدعني، اأو ف�سل املن�سة )مما يوؤدي 
اإىل تدهور العالمة التجارية(، اأو 
انعدام التنظيم وخيارات اخلروج.

للتمويل الجماعي 
أنواع..

ومن اأجل اإطالق حملة متويل جماعي 
ناجحة مع جتنب م�سكالتها، من 

املهم اأوًل فهم الأنواع املختلفة للتمويل 
اجلماعي والتي يرجع ظهورها اإىل 

عام 2006 وفًقا ملا يلي:-
- التمويل اجلماعي بنظام املكافاأة: 

وهو التمويل الذي يحركه املجتمع 
لإميانه بامل�سروع، فيدفع الأ�سخا�س 

مبلًغا من املال على �سبيل احلافز 
للم�سروع.

- التمويل اجلماعي بالتربع: وفيه 
يدفع الأ�سخا�س اأمواًل دون انتظار 

اأي عائد.
- التمويل اجلماعي بالدّين: ُيعرف 
ا بـ«الإقرا�س«، والذي ي�سمح  اأي�سً
باإقرا�س املال فيما يتجاوز البنوك 
التقليدية، ويح�سل امل�ستثمر على 

فائدة حمددة على اأمواله قبل ا�سرتداد 

راأ�س املال بالكامل يف نهاية امل�سروع.
- التمويل اجلماعي عرب اإ�سدار 

الأ�سهم: يكافىء امل�ستثمرون بح�س�س 
واأ�سهم يف ال�سركة.

ويرى �سام قوا�سمي ال�سريك املوؤ�س�س 
ملوقع »Eureeca« اأول من�سة للتمويل 
اجلماعي يف دبي اأن التمويل اجلماعي 

عرب اإ�سدار الأ�سهم له العديد من 
املزايا. وفيما يلي بع�س مميزات هذا 

النوع من التمويل وفًقا لقوا�سمي:
1( مل تعد م�سادر التمويل التقليدية 

مثل البنوك �ساحلة لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، ذلك لأن 

ال�ستفادة من راأ�س املال ال�ستثماري 
ميكن اأن يكون عملية �سعبة وطويلة، 

مما يجعل خيارات التمويل البديل مثل 
التمويل اجلماعي عرب اإ�سدار الأ�سهم 

و�سيلة رائعة للح�سول على التمويل 
املطلوب للتو�سع والنمو.

2( يوفر جمع التمويل عرب اجلمهور 

فر�سة اأن يكون لدى ال�سركة النا�سئة 
جمموعة كبرية من الأ�سخا�س 

املدافعني عن العالمة التجارية، 
والذين ميثلون �سفراء لها، ولهم 

م�سلحة يف جناح ال�سركة، فهذا الأمر 
ي�سهل عملية التو�سع.

3( ل يوجد طريقة لك�سب ولء العمالء 

اأف�سل من ال�سماح لهم باأن ي�سبحوا 
م�ساهمني بال�سركة.

4( على عك�س التمويل اجلماعي 

بالدين، فاإن التمويل اجلماعي عرب 
اإ�سدار الأ�سهم لي�س له فوائد، وبالتايل 

ل ي�ستمل على مدفوعات الفائدة 
املرهقة التي تتطلبها القرو�س، والتي 

ميكن اأن ت�سعف التدفق النقدي 
للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.

5( تعزز حمالت التمويل اجلماعي عرب 

الأ�سهم الوعي بالعالمة التجارية، من 
خالل الزيارات وحركة املرور عرب موقع 

املن�سة، والعالقات العامة التي ميكن اأن 
تقوم بها احلملة مع اجلمهور والإعالم.

أهم النصائح لحملة 
ناجحة

ولإطالق حملة متويل جماعي ناجحة، 
على رائد الأعمال و�سركائه مراعاة 
العديد من التفا�سيل، التي ي�سردها 
قوا�سمي خالل حواره لالإعالم، على 

النحو التايل:
- البدء مبكًرا: ينبغي بدء احلملة يف 

وقت مبكر يرتاوح بني 6 اإىل 10 اأ�سهر 
قبل جمع التمويل.

- تاأمني امل�ستثمر الرئي�سي: من املهم 
جلب م�ستثمر كبري يف وقت مبكر من 
احلملة، لأن ذلك �سوف ي�ساعد على 

اكت�ساب ثقة اجلمهور ورغبتهم يف 
القتداء بامل�ستثمر.

- ال�ستفادة من ال�سبكات ال�سخ�سية: 
ميكن تاأمني 40 اإىل %60 من هدف 

احلملة النتخابية من خالل ال�سبكات 
ال�سخ�سية، فالأ�سخا�س الذين يعرفهم 

رائد الأعمال من اأ�سدقاء وعائلة 
وعمالء وم�ستثمرين �سوف ي�ساعدون 
على زيادة حركة املرور مما يجتذب 

اجلمهور.
- التخطيط اجليد: من املهم اجلمع 

بني الأعمال اجليدة واحلمالت 
الت�سويقية اجلاذبة، فالبد من وجود 

خطة عمل �سليمة، وهيكل لل�سركة 
وخطة مالية اإىل جانب ا�سرتاتيجية 

ت�سويق مقنعة عرب و�سائل الإعالم 
الجتماعية.
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املُدعني، اأو ف�سل املن�سة )مما يوؤدي 
اإىل تدهور العالمة التجارية(، اأو 
انعدام التنظيم وخيارات اخلروج.

للتمويل الجماعي 
أنواع..

ومن اأجل اإطالق حملة متويل جماعي 
ناجحة مع جتنب م�سكالتها، من 

املهم اأوًل فهم الأنواع املختلفة للتمويل 
اجلماعي والتي يرجع ظهورها اإىل 

عام 2006 وفًقا ملا يلي:-
- التمويل اجلماعي بنظام املكافاأة: 

وهو التمويل الذي يحركه املجتمع 
لإميانه بامل�سروع، فيدفع الأ�سخا�س 

مبلًغا من املال على �سبيل احلافز 
للم�سروع.

- التمويل اجلماعي بالتربع: وفيه 
يدفع الأ�سخا�س اأمواًل دون انتظار 

اأي عائد.
- التمويل اجلماعي بالدّين: ُيعرف 
ا بـ«الإقرا�س«، والذي ي�سمح  اأي�سً
باإقرا�س املال فيما يتجاوز البنوك 
التقليدية، ويح�سل امل�ستثمر على 

فائدة حمددة على اأمواله قبل ا�سرتداد 

راأ�س املال بالكامل يف نهاية امل�سروع.
- التمويل اجلماعي عرب اإ�سدار 

الأ�سهم: يكافىء امل�ستثمرون بح�س�س 
واأ�سهم يف ال�سركة.

ويرى �سام قوا�سمي ال�سريك املوؤ�س�س 
ملوقع »Eureeca« اأول من�سة للتمويل 
اجلماعي يف دبي اأن التمويل اجلماعي 

عرب اإ�سدار الأ�سهم له العديد من 
املزايا. وفيما يلي بع�س مميزات هذا 

النوع من التمويل وفًقا لقوا�سمي:
1( مل تعد م�سادر التمويل التقليدية 

مثل البنوك �ساحلة لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة، ذلك لأن 

ال�ستفادة من راأ�س املال ال�ستثماري 
ميكن اأن يكون عملية �سعبة وطويلة، 

مما يجعل خيارات التمويل البديل مثل 
التمويل اجلماعي عرب اإ�سدار الأ�سهم 

و�سيلة رائعة للح�سول على التمويل 
املطلوب للتو�سع والنمو.

2( يوفر جمع التمويل عرب اجلمهور 

فر�سة اأن يكون لدى ال�سركة النا�سئة 
جمموعة كبرية من الأ�سخا�س 

املدافعني عن العالمة التجارية، 
والذين ميثلون �سفراء لها، ولهم 

م�سلحة يف جناح ال�سركة، فهذا الأمر 
ي�سهل عملية التو�سع.

3( ل يوجد طريقة لك�سب ولء العمالء 

اأف�سل من ال�سماح لهم باأن ي�سبحوا 
م�ساهمني بال�سركة.

4( على عك�س التمويل اجلماعي 

بالدين، فاإن التمويل اجلماعي عرب 
اإ�سدار الأ�سهم لي�س له فوائد، وبالتايل 

ل ي�ستمل على مدفوعات الفائدة 
املرهقة التي تتطلبها القرو�س، والتي 

ميكن اأن ت�سعف التدفق النقدي 
للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.

5( تعزز حمالت التمويل اجلماعي عرب 

الأ�سهم الوعي بالعالمة التجارية، من 
خالل الزيارات وحركة املرور عرب موقع 

املن�سة، والعالقات العامة التي ميكن اأن 
تقوم بها احلملة مع اجلمهور والإعالم.

أهم النصائح لحملة 
ناجحة

ولإطالق حملة متويل جماعي ناجحة، 
على رائد الأعمال و�سركائه مراعاة 
العديد من التفا�سيل، التي ي�سردها 
قوا�سمي خالل حواره لالإعالم، على 

النحو التايل:
- البدء مبكًرا: ينبغي بدء احلملة يف 

وقت مبكر يرتاوح بني 6 اإىل 10 اأ�سهر 
قبل جمع التمويل.

- تاأمني امل�ستثمر الرئي�سي: من املهم 
جلب م�ستثمر كبري يف وقت مبكر من 
احلملة، لأن ذلك �سوف ي�ساعد على 

اكت�ساب ثقة اجلمهور ورغبتهم يف 
القتداء بامل�ستثمر.

- ال�ستفادة من ال�سبكات ال�سخ�سية: 
ميكن تاأمني 40 اإىل %60 من هدف 

احلملة النتخابية من خالل ال�سبكات 
ال�سخ�سية، فالأ�سخا�س الذين يعرفهم 

رائد الأعمال من اأ�سدقاء وعائلة 
وعمالء وم�ستثمرين �سوف ي�ساعدون 
على زيادة حركة املرور مما يجتذب 

اجلمهور.
- التخطيط اجليد: من املهم اجلمع 

بني الأعمال اجليدة واحلمالت 
الت�سويقية اجلاذبة، فالبد من وجود 

خطة عمل �سليمة، وهيكل لل�سركة 
وخطة مالية اإىل جانب ا�سرتاتيجية 

ت�سويق مقنعة عرب و�سائل الإعالم 
الجتماعية.
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اأدى ذلك اإىل ارتفاع معدالت البطالة 
والركود يف متو�سط الدخل، فوفًقا 

لتقرير �سادر �سهر اأغ�سط�س املا�سي 
عن اجلهاز املركزي للإح�ساء 

الفل�سطيني، فاإن 4 اأ�سخا�س من 
بني كل 10 �سباب فل�سطينيني كانوا 

عاطلني عن العمل خلل الربع االأول 
من 2016، اإذ بلغت ن�سبة البطالة بني 
خريجي اجلامعات خلل نف�س الفرتة 

.51%

 واإىل جانب ذلك فاإن تاأخري و�سول 
املعونة مينع اأي انتعا�س ميكن مل�سه يف 
غزة، حيث مل يتم ت�سليم �سوى 45% 

فح�سب من املبلغ الذي مت التعهد به يف 
موؤمتر القاهرة، والذي تبلغ قيمته 3.5 

مليار دوالر.

ويف ظل مثل هذه الظروف ال يكون من 
ال�سهل على رواد االأعمال الفل�سطينيني 

ال�سباب اأن يجمعوا بني التنمية 
والتكنولوجيا احلديثة يف م�سروعاتهم 

ملواجهة التحديات احلديثة.
رغم ذلك جنح العديد من ال�سباب 

الفل�سطينيني يف اإقامة م�سروعات 
متطورة تقنًيا، وفيما يلي بع�س 

النماذج ل�سركات فل�سطينية حتارب 
االحتلل وقيوده بالتكنولوجيا.

Water Heroes - 1:- هي لعبة 

تعليمية تفاعلية لتوعية االأطفال 
من �سن 6 اإىل 12 عاًما بق�سايا 

املياه. ابتكرتها رائدة االأعمال 
»ملي�س ُقدميات« )24 عاًما(، وترى 

»قدميات« اأن م�سروعها ميكن اأن 

شركات 
فلسطينية

ناشئة تحارب االحتالل 
بالتكنولوجيا 

التزال التوقعات االقتصادية الفلسطينية مثيرة للقلق، فوفًقا ألخر تقرير للبنك الدولي 
فإن القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة من 

األسباب الرئيسية لبطء النمو االقتصادي في فلسطين.
خاص Entrepreneur العربية

>>

4647 June 2017    entrepreneurentrepreneur    June 2017

شئون ريادية تخطيط  |  قيادة  |  تحفيز  |  إدارة  |  مهارات  |  وجهة نظر



اأدى ذلك اإىل ارتفاع معدالت البطالة 
والركود يف متو�سط الدخل، فوفًقا 
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فإن القيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة من 
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يوفر العديد من فر�س العمل لل�سباب 
الفل�سطينيني يف جمال الت�سميم 

والربجمة والتعليم.
BuildPalestine - 2:- هي من�سة 

متويل جماعي للم�سروعات ذات 
االأثر املجتمعي، ان�ساأتها »بي�سان اأبو 
جودة« )27 عاًما( كو�سيلة توا�سل 

مع املدافعني عن الق�سية الفل�سطينية 
واملانحني الدوليني، ورغم تاأ�سي�سها 

منذ 3 اأ�سهر فح�سب يف رام اهلل، اإال 
اأن املن�سة متكنت من الو�سول اإىل 

داعمني من جميع اأنحاء العامل.
Mindscape - 3: - �سركة نا�سئة 

يف االأردن تتكون من 5 موؤ�س�سني من 
ال�سباب من بينهم الفل�سطينية 

»داليا عقيلة« )24 عاًما(، وتهدف 

ال�سركة اإىل م�ساعدة ال�سباب 
الفل�سطينيني على ا�ستغلل اإمكاناتهم 
وحتقيق اأحلمهم، من خلل م�ساعدة 

الطلب على اختيار التخ�س�سات 
اجلامعية التي تنا�سب قدراتهم.

Taita Leila - 4:- �سركة ت�سميم 

ملب�س يف رام اهلل، متزج بني 
الت�ساميم التقليدية واالأزياء 
احلديثة امل�ستوحاة من تاريخ 

التطريز الفل�سطيني، اأ�س�ستها »نورا 
احل�سيني«، وتقوم على نظام التمويل 

اجلماعي.

Bareedee - 5:- خدمة تو�سيل 

الطرود عرب ا�ستخدام تطبيق ذكي 
اأ�س�سها »�ساهر ح�سني«.

Eat.ps - 6:- من�سة تتيح 

للم�ستخدمني البحث عن اأف�سل 
املطاعم القريبة منهم، كما ت�سمح 

ملديري املطاعم مبعرفة اأراء العملء، 
قام بتاأ�سي�سها »مهند عطوان«.

Green Cake - 7:-نوع جديد من 

القوالب االإ�سمنتية امل�ستخدمة يف 
البناء لكنها �سديقة للبيئة وباأ�سعار 
معقولة، والتي ت�ستخدم الرماد بداًل 

من املكونات التقليدية امل�ستخدمة يف 
البناء يف قطاع غزة، بداأت الفكرة 

كم�سروع جامعي لطالبتني هما »جمد 
امل�سهراوي« و«روان عبد اللطيف«، 
وو�سلت االآن ملرحلة النموذج االأويل.

Hakii - 8: - من�سة تهدف جلمع 

وحتليل املحتوى العربي على و�سائل 
التوا�سل االجتماعي لفهم كيفية تفاعل 

املتحدثني العرب مع املو�سوعات 
املختلفة عرب االإنرتنت، اأ�س�سها “اأحمد 

باربار«، و«علي �سالح«، و«غالب 
�سلح«، و«ح�سن جاده«.

Al-Masna - 9’: -هو عبارة عن 
م�سنع افرتا�سي لت�سنيع امللب�س 

اجلاهزة واملو�سمية للرجال والن�ساء، 
اأطلق »حمزة اأحمد« وفريقه ال�سركة 

يف رام اهلل لت�سنيع ملب�س ذات 
ت�سميمات فل�سطينية حديثة واأ�سيلة 

بجودة عالية، ويتم البيع عرب االإنرتنت 
وت�سليم الطلبات للعملء مبا�سرة.

Mayazeen - 10:- من�سة للمهتمني 

بال�سعر العربي، اأ�س�ستها »وفاء 
عبد ربه« من اأجل اأولئك الذين 

يحبون ال�سعر العربي وال ي�ستطيعون 
كتابته ب�سكل �سحيح ومقفي، ميكن 
للم�ستخدمني اإدخال اأبيات �سعرية 
ويتحقق املوقع من اأنه يحتوي على 
العنا�سر ال�سعرية ال�سحيحة، ومت 

اإطلقه يف اأواخر 2016.
Mommy Helper - 11:- تطبيق 

ذكي لتو�سيل االأمهات الذين يعانون 
من القلق واالكتئاب باملهنيني من اأجل 
تقدمي الدعم النف�سي وامل�سورة، تلقت 

املديرة التنفيذية »نور اخل�سري« 
وفريقها حتى االآن اأكرث من 20 طلب 
ا�ست�سارة من اأوروبا ومنطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
Tashbeak - 12:- من�سة عرب 

االإنرتنت لتو�سيل ال�سركات املبتكرة يف 
منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

باال�ست�ساريني امل�ستقلني للح�سول 
على التوجيه وامل�سورة، وتتفهم املديرة 

التنفيذية »نوارة اأبو عواد« وفريقها 
�سعوبة املناف�سة دولًيا لوجود �سركات 

مثل »Clarity.fm«، لذلك يركزون 
على املحلية.

Volunteer Pal - 13:- يهدف هذا 

املوقع اإىل ت�سهيل وم�ساعدة الرحلت 
التطوعية من جميع اأنحاء العامل اإىل 
فل�سطني، اأ�س�سه »حممد اأبو �سرور« 
و«غرين ترينان«، وال يزال املوقع يف 

املرحلة التجريبية.
UB Connect - 14:- من�سة 

اإدارة االت�سال تهدف اإىل رقمنة 
بطاقات العمل وحتويلها اإىل 

بيانات ميكن الو�سول اإليها على 
الفور، ومتاحة لت�سويق االأعمال 
ونظم اإدارة علقات العملء، 

اأ�س�سها »حافظ زغري« و«فل�سطني 
اجلوالين«، والتزال يف مرحلة 

متويل التاأ�سي�س و�سيتم اإطلقها 
بالكامل بعد اأبريل.

Yamsafer - 15:- هي من�سة �سفر 

حلجز الفنادق يف ال�سرق االأو�سط، 
والتي �سارت بعد اأقل من خم�س 

�سنوات فح�سب من تاأ�سي�سها اأكرب 
موقع حلجز الفنادق يف املنطقة وفًقا 
ملوؤ�س�سها »فار�س زاهر«، وقد اأغلقت 
موؤخًرا جولة متويل بقيمة 3.5 مليون 

دوالر يف واحدة من اأكرب �سفقات 
راأ�س املال اال�ستثماري التي �سهدتها 

االأرا�سي الفل�سطينية.
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ونظم اإدارة علقات العملء، 

اأ�س�سها »حافظ زغري« و«فل�سطني 
اجلوالين«، والتزال يف مرحلة 

متويل التاأ�سي�س و�سيتم اإطلقها 
بالكامل بعد اأبريل.

Yamsafer - 15:- هي من�سة �سفر 

حلجز الفنادق يف ال�سرق االأو�سط، 
والتي �سارت بعد اأقل من خم�س 

�سنوات فح�سب من تاأ�سي�سها اأكرب 
موقع حلجز الفنادق يف املنطقة وفًقا 
ملوؤ�س�سها »فار�س زاهر«، وقد اأغلقت 
موؤخًرا جولة متويل بقيمة 3.5 مليون 

دوالر يف واحدة من اأكرب �سفقات 
راأ�س املال اال�ستثماري التي �سهدتها 

االأرا�سي الفل�سطينية.
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�حلا�سنة و�لأ�ستاذ �مل�ساعد و�أ�ستاذ 
كر�سي عبد �للطيف �جلميل لريادة 

�لأعمال بكلية �إد�رة �لأعمال باجلامعة 
�لأمريكية بالقاهرة؛ بالدفعة �لأخرية 

قائًل: »تعد هذه هي �أكرب دورة يف 
حا�سنة �لأعمال حتى �لآن، و�ملميز 
هذه �ملرة �أن معظم �ل�سركات تعمل 

بالفعل يف �ل�سوق �مل�سري«.

مزايا االنضمام 
لـ«فينتشر الب«

كانت �أول دفعة تخرجت يف »فينت�سر 
لب« يف مار�س 2013. ومنذ �نطلقها 

حتى �لآن، تتعدد خدمات حا�سنة 
�أعمال �جلامعة �لأمريكية لت�سمل توفري 

م�ساحة عمل م�سرتكة للم�سروعات 
�ملحت�سنة، وتدريب على �إد�رة �لأعمال 

و�ملناحي �لريادية، و��ستفادة كاملة 
من مر�فق �جلامعة �لأمريكية مبا يف 

ذلك �ملكتبة و�لنرتنت. هذ� بالإ�سافة 
�إىل �إمكانية ح�سول �لرو�د على تقييم 

خلدماتهم من خلل ��ستفتاء�ت 

يقومون بها �سمن جمتمع �لطلبة 
و�ملدر�سني باجلامعة. 

كما يح�سل �مل�سروع �لو�حد على 20 
�لف جنيه )حو�يل �ألف دولر(، على 
�سبيل �لتمويل �لتاأ�سي�سي بدون ح�سة 

يف �ملقابل.
هذ� وتعمل �حلا�سنة كهمزة و�سل بني 

رو�د �لأعمال �ملُحت�سنة م�سروعاتهم 
مع جمتمع كامل من �مل�ستثمرين 

و�ملوجهني و�ملدربني، وحتر�س 
على ت�سليط �ل�سوء عليهم �إعلمًيا 

لت�ساعدهم على �لنت�سار. 
هذ� ويقدم �لبنك �لعربي �لأفريقي  

بدوره،  تدريبات لرو�د �لأعمال 
ومتابعة م�ستجد�تهم ومناق�سة 
كل �ملعوقات �حلالية و�ملحتملة 

مل�سروعاتهم د�خل قطاع �لتجارة 
�لإلكرتوين. 

كما وتت�سمن معايري �ختيار 
�مل�سروعات توفر فريق عمل �أحدهم 

على �لأقل متفرًغا، و�أن تكون �لفكرة 
/�مل�سروع /�لبتكار قابلة للنمو، و�أن 

يكون منوذج �لعمل و��سًحا، حتى و�إن 
�حتاج لتعديلت.

وملزيد من حتفيز رو�د �لأعمال، تقبل 
�إد�رة �حلا�سنة طلبات رو�د �لأعمال 
من كل دفعة لتمديد برنامج �لت�سريع 

و�لن�سمام �إىل برنامج �حت�سان 
يرت�وح من 6 �أ�سهر �إىل �سنة، �إذ� ر�أت 

حاجة �ل�سركات لذلك. 

ّنبذة عن الشركات 
المتخرجة: 

Archive agency: تقوم بجمع 

و�أر�سفة وبيع �ل�سور �لرت�ثية، وتقدم 
طرًقا لتقدمي جمموعات �لرت�ث �لتي 

تعك�س �لأزمنة �ملختلفة.
Couponat: من�سة على �لنرتنت 

تقدمي ق�سيمة رقمية للباحثني عن 
تخفي�سات، و�لق�سيمة تكون قابلة 
لل�سرتد�د يف �ملحلت من خلل 

�إعطاء خ�سم للم�ستهلك عندما يقوم 
بدفع قيمة م�سرتياته.

Bosta: خدمة بريد �سريع حملي تتبع 

منوذج �لقت�ساد �لت�ساركي ل�سحن 
�لطرود يف �لقاهرة و�ل�سكندرية، 

ت�سمح �خلدمة للعملء باإر�سال 
و��ستقبال �لطرود من خلل تطبيق 
على �ملوبايل وموقع على �لويب، كما 

ا تتبع �لطرود  ميكن للعملء �أي�سً
و�لتو��سل مع مندوبي �ل�سحن.

Elia: �سركة تنتج �أحذية م�سرية 

م�سنوعة من �جللود، تبيع ت�سميمات 
ذ�ت طبعة حمدودة من خلل متجر 

على �لإنرتنت.
وتعليًقا على جتربتها باحلا�سنة، تقول 

�أمرية مطاوع موؤ�س�سة “Elia”: »�إن 
�ملوجهني يف حا�سنة �أعمال »فينت�سر 

لب« لديهم خربة حقيقية يف ما 
يقدموه لنا، وقد قامو� بتحفيزنا منذ 
�ن�سمامنا �إىل هذه �لدورة مل�ساعدتنا 

على �لتناف�س يف �ل�سوق. كما قدمو� 
لنا روؤى مفيدة حول �ل�سوق �مل�سري، 
وبالفعل ترجمت ما تعلمته على �أور�ق 

منوذج عمل �سركتي، لأمتكن من 
حتقيق نتائج �أف�سل«.

 AUC »أعلنت حاضنة أعمال الجامعة األمريكية في مصر »ايه يو سي فينتشر الب
Venture Lab منذ أيام، تخريج الدفعة الثامنة من برنامج تسريع األعمال بالتعاون مع البنك 

.AAIB العربي األفريقي
خاص Entrepreneur العربية

شركة ناشئة 
في الدورة الثامنة

 بحاضنة أعمال 
13»فينتشر الب« 

�سمت �لدفعة 13 �سركة نا�سئة يف خمتلف 
�ملجالت. ت�سمن ذلك �لطب و�لتكونوجليا 

و�لأدو�ت �ملكتبية �لتجارة �لإلكرتونية 
و�ملو��سلت.

يف هذ� �ل�سياق، قال ح�سن عبد �هلل �لرئي�س 

�لنفيذي للبنك �لعربي �لأفريقي: » �إن م�ساركة 
�لبنك �لعربي �لأفريقي �لدويل يف تاأ�سي�س 

حا�سنة �لأعمال باجلامعة �لأمريكية بالقاهرة 
منذ 4 �سنو�ت، نابع من ثقتنا يف قدرة رو�د 

�لأعمال �مل�سريني على �إحد�ث تغيري حقيقي 

يف �سكل �لقت�ساد �مل�سري، ونحن ملتزمون 
بال�ستمر�ر يف دعم منظومة ريادة �لأعمال، 

وناأمل �أن يتم تطبيق �لنموذج باجلامعات 
�لأخرى«.

<<ومن جهته، يفخر �أمين �إ�سماعيل، مدير 
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�حلا�سنة و�لأ�ستاذ �مل�ساعد و�أ�ستاذ 
كر�سي عبد �للطيف �جلميل لريادة 

�لأعمال بكلية �إد�رة �لأعمال باجلامعة 
�لأمريكية بالقاهرة؛ بالدفعة �لأخرية 

قائًل: »تعد هذه هي �أكرب دورة يف 
حا�سنة �لأعمال حتى �لآن، و�ملميز 
هذه �ملرة �أن معظم �ل�سركات تعمل 

بالفعل يف �ل�سوق �مل�سري«.

مزايا االنضمام 
لـ«فينتشر الب«

كانت �أول دفعة تخرجت يف »فينت�سر 
لب« يف مار�س 2013. ومنذ �نطلقها 

حتى �لآن، تتعدد خدمات حا�سنة 
�أعمال �جلامعة �لأمريكية لت�سمل توفري 

م�ساحة عمل م�سرتكة للم�سروعات 
�ملحت�سنة، وتدريب على �إد�رة �لأعمال 

و�ملناحي �لريادية، و��ستفادة كاملة 
من مر�فق �جلامعة �لأمريكية مبا يف 

ذلك �ملكتبة و�لنرتنت. هذ� بالإ�سافة 
�إىل �إمكانية ح�سول �لرو�د على تقييم 

خلدماتهم من خلل ��ستفتاء�ت 

يقومون بها �سمن جمتمع �لطلبة 
و�ملدر�سني باجلامعة. 

كما يح�سل �مل�سروع �لو�حد على 20 
�لف جنيه )حو�يل �ألف دولر(، على 
�سبيل �لتمويل �لتاأ�سي�سي بدون ح�سة 

يف �ملقابل.
هذ� وتعمل �حلا�سنة كهمزة و�سل بني 

رو�د �لأعمال �ملُحت�سنة م�سروعاتهم 
مع جمتمع كامل من �مل�ستثمرين 

و�ملوجهني و�ملدربني، وحتر�س 
على ت�سليط �ل�سوء عليهم �إعلمًيا 

لت�ساعدهم على �لنت�سار. 
هذ� ويقدم �لبنك �لعربي �لأفريقي  

بدوره،  تدريبات لرو�د �لأعمال 
ومتابعة م�ستجد�تهم ومناق�سة 
كل �ملعوقات �حلالية و�ملحتملة 

مل�سروعاتهم د�خل قطاع �لتجارة 
�لإلكرتوين. 

كما وتت�سمن معايري �ختيار 
�مل�سروعات توفر فريق عمل �أحدهم 

على �لأقل متفرًغا، و�أن تكون �لفكرة 
/�مل�سروع /�لبتكار قابلة للنمو، و�أن 

يكون منوذج �لعمل و��سًحا، حتى و�إن 
�حتاج لتعديلت.

وملزيد من حتفيز رو�د �لأعمال، تقبل 
�إد�رة �حلا�سنة طلبات رو�د �لأعمال 
من كل دفعة لتمديد برنامج �لت�سريع 

و�لن�سمام �إىل برنامج �حت�سان 
يرت�وح من 6 �أ�سهر �إىل �سنة، �إذ� ر�أت 

حاجة �ل�سركات لذلك. 

ّنبذة عن الشركات 
المتخرجة: 

Archive agency: تقوم بجمع 

و�أر�سفة وبيع �ل�سور �لرت�ثية، وتقدم 
طرًقا لتقدمي جمموعات �لرت�ث �لتي 

تعك�س �لأزمنة �ملختلفة.
Couponat: من�سة على �لنرتنت 

تقدمي ق�سيمة رقمية للباحثني عن 
تخفي�سات، و�لق�سيمة تكون قابلة 
لل�سرتد�د يف �ملحلت من خلل 

�إعطاء خ�سم للم�ستهلك عندما يقوم 
بدفع قيمة م�سرتياته.

Bosta: خدمة بريد �سريع حملي تتبع 

منوذج �لقت�ساد �لت�ساركي ل�سحن 
�لطرود يف �لقاهرة و�ل�سكندرية، 

ت�سمح �خلدمة للعملء باإر�سال 
و��ستقبال �لطرود من خلل تطبيق 
على �ملوبايل وموقع على �لويب، كما 

ا تتبع �لطرود  ميكن للعملء �أي�سً
و�لتو��سل مع مندوبي �ل�سحن.

Elia: �سركة تنتج �أحذية م�سرية 

م�سنوعة من �جللود، تبيع ت�سميمات 
ذ�ت طبعة حمدودة من خلل متجر 

على �لإنرتنت.
وتعليًقا على جتربتها باحلا�سنة، تقول 

�أمرية مطاوع موؤ�س�سة “Elia”: »�إن 
�ملوجهني يف حا�سنة �أعمال »فينت�سر 

لب« لديهم خربة حقيقية يف ما 
يقدموه لنا، وقد قامو� بتحفيزنا منذ 
�ن�سمامنا �إىل هذه �لدورة مل�ساعدتنا 

على �لتناف�س يف �ل�سوق. كما قدمو� 
لنا روؤى مفيدة حول �ل�سوق �مل�سري، 
وبالفعل ترجمت ما تعلمته على �أور�ق 

منوذج عمل �سركتي، لأمتكن من 
حتقيق نتائج �أف�سل«.

 AUC »أعلنت حاضنة أعمال الجامعة األمريكية في مصر »ايه يو سي فينتشر الب
Venture Lab منذ أيام، تخريج الدفعة الثامنة من برنامج تسريع األعمال بالتعاون مع البنك 

.AAIB العربي األفريقي
خاص Entrepreneur العربية

شركة ناشئة 
في الدورة الثامنة

 بحاضنة أعمال 
13»فينتشر الب« 

�سمت �لدفعة 13 �سركة نا�سئة يف خمتلف 
�ملجالت. ت�سمن ذلك �لطب و�لتكونوجليا 

و�لأدو�ت �ملكتبية �لتجارة �لإلكرتونية 
و�ملو��سلت.

يف هذ� �ل�سياق، قال ح�سن عبد �هلل �لرئي�س 

�لنفيذي للبنك �لعربي �لأفريقي: » �إن م�ساركة 
�لبنك �لعربي �لأفريقي �لدويل يف تاأ�سي�س 

حا�سنة �لأعمال باجلامعة �لأمريكية بالقاهرة 
منذ 4 �سنو�ت، نابع من ثقتنا يف قدرة رو�د 

�لأعمال �مل�سريني على �إحد�ث تغيري حقيقي 

يف �سكل �لقت�ساد �مل�سري، ونحن ملتزمون 
بال�ستمر�ر يف دعم منظومة ريادة �لأعمال، 

وناأمل �أن يتم تطبيق �لنموذج باجلامعات 
�لأخرى«.

<<ومن جهته، يفخر �أمين �إ�سماعيل، مدير 
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Faggala.com: من�سة على 

�لإنرتنت تقوم ببيع �أدو�ت مكتبية، 
�ُسميت �ل�سركة بهذ� �ل�سم ��ستناًد� 
ملنطقة �لفجالة �ل�سهرية بالقاهرة 

و�ملتخ�س�سة يف بيع �لأدو�ت �ملكتبية.
Infomed: �سركة تقوم بتقدمي خدمات 

طبية ت�سمل بطاقة ��سرت�ك طبية 
وملفات طبية رقمية لتعقب �ل�سجلت 

�ل�سحية للعملء، ت�سم �ل�سركة مركز 
�ت�سال 24 �ساعة، للم�ساعدة يف حالت 

�لطو�رىء و�لزيار�ت �ملنزلية. 
OOL: تطبيق على �ملوبايل خا�س 

بو�سائل �لتو��سل �لجتماعي يقوم 
على ��ستخد�م �ل�سوت وي�سمح 

للم�ستخدمني بالتو��سل و�لتفاعل 
مع متابعيهم با�ستخد�م �مللحظات 

�ل�سوتية.

Palma: �سركة �أزياء م�سرية تبيع 

حالًيا حقائب وحمفظات ن�سائية من 
خلل موقعها وتخطط للتو�سع �إىل 

�مللب�س �لن�سائية. 
SWVL: �سركة تهدف �إىل �لتغلب 

على �لختناق �ملروري، بو��سطة 
حافلت خا�سة بديلة لو�سائل �لنقل 

كن ركابها �ملتجهني �إىل  �لعام، مُتّ
نف�س �ملنطقة من �مل�ساركة يف تكلفة 

�لرحلة خلل �ساعة �لذروة من 
خلل �سعر موحد، بهدف زيادة 
كفاءة نظام �ملو��سلت و�سهولة 

�لتنقل.
Qabess: �سركة م�سرية قامت 

باخرت�ع جهاز كهربائي ذكي يت�سل 
بالأجهزة �لإلكرتونية قبل تو�سيلها 

كن �مل�ستهلكني  مبا�سرة يف �جلد�ر، مُتّ

من �لتحكم يف ��ستخد�م �لكهرباء من 
خلل تطبيق على �ملوبايل. ويحافظ 

�جلهاز على �لطاقة �لحتياطية 
وبالتايل ُيخّف�س من تكلفة فو�ير 

�لكهرباء �ل�سهرية.
 يقول حممد ريا�س، �ملوؤ�س�س �ل�سريك 

يف »قاب�س«: »�إن �ن�سمامنا �إىل 
حا�سنة �أعمال فينت�سر لب، كان 
مبثابة رحلة ��ستفدنا منها �لكثري 
و�ست�ستفيد كل �سركة تن�سم لهذه 
�حلا�سنة �ملليئة باخلرب�ء، بغ�س 

�لنظر عن �ملرحلة �لتي متر بها �أو 
حجمها يف �ل�سوق«.

Foodville: �أول حمرك بحث لو�سفات 

�لطعام يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا، وي�ستخدم تكنولوجيا 
قيا�س جودة �ملحتوى من خلل قدرة 

حمرك �لبحث على ترتيب �ملحتوى 
ح�سب جودة �لو�سفات.

ZeroPrime: �أن�ساأت �أول منتج 

لها CanBank، وهو �آلة بيع 
معكو�سة، ت�سمح للم�ستخدمني 

باإدخال علب �مل�سروبات 
�مل�ستخدمة يف مقابل �حلو�فز، 
ا �أن ُت�ستخدم  و�لتي ميكن �أي�سً

للمنظمات �خلريية، كما يتم جمع 
�لعلب لإعادة تدويرها.

Maqsad: من�سة على �لنرتنت ت�سهل 

عملية حجز جمموعة متنوعة من 
�لأماكن للأفر�د و�ملنظمات لأغر��س 
خمتلفة، كما متكن �ملُّلك من �إدر�ج 

�مل�ساحة �لتي يرغبون يف تاأجريه،� 
وتوفر للر�غبني يف �ل�ستئجار �لو�سول 

�إىل �أماكن �لإيجار.
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ا�سمها �سازي في�سرام، وهي الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة العائلة ال�سعيدة 

 ،Happy Family »هابي فاميلي«

�سركة للأغذية الع�سوية للأطفال 
الر�سع والأطفال ال�سغار والأطفال 

واأمهاتهم.
ا�ستوحت في�سرام فكرة ال�سركة عندما 
علمت بقيام �سديقة لها وهي اأم عاملة 

لتواأم، بالبحث دون جدوى لإيجاد 
خيارات غذائية �سحية لأطفالها. 
ولحظت في�سرام غياب الوجبات 
ال�سحية للأطفال من الأ�سواق. 

وقد دفعها ن�سالها اإىل اإجراء بع�س 
الأبحاث حول ال�سوق.  فوجدت اأن 
معظم املنتجات الغذائية املنت�سرة  

ت�ستخدم مواد حافظة، ومعظمها 

من املواد غري الع�سوية، وتفتقر اإىل 
العنا�سر الغذ ائية املفيدة اللزمة 

لدعم احلياة ال�سحية. لذلك قررت 
خلق علمة جتارية تقدم  جمموعة 

متنوعة من الوجبات الع�سوية 
والوجبات ال�سحية اخلفيفة اإىل كل 

مرحلة من مراحل النمو.

سألنا فيسرام، ماذا تعني 
كلمة »رائد أعمال« بالنسبة 

لك؟
بالن�سبة يل، رائد الأعمال هو ال�سخ�س 

الذي يجد دائمًا و�سيلة اأف�سل. بل هو 
ال�سخ�س الذي ميلك روؤية  ور�سالة. 

من وجهة نظر جتارية �سارمة، اأ�سعر 
اأن كون املرء رائد اأعمال يتطلب 

منه اأن يكون مرنًا مع ا�سرتاتيجياته 
اخلا�سة وم�ستمع جيد للم�ستهلكني 

الذين يتعاملون معه.
 على �سبيل املثال: عندما اأطلقنا 

ال�سركة لأول مرة يف عيد الأم عام 
2006، كنا نعر�س منتجاتنا يف خط 

من الأغذية املجمدة للأطفال الر�سع، 
واكت�سفنا اأن الأمهات مل يكّن يبحثن 
عن اأطعمة الر�سع يف ممر الأغذية 

املجمدة. كنا نعلم اأن علينا اأن نتحرك 
pivot، ونعر�س منتجاتنا حيث تكون 

حيث تكون الأمهات.

ما هو أصعب تحدي واجهك 
وكيف تغلبت عليه؟

كان عام 2012 عامًا حا�سما بالن�سبة 

لنا لأننا كنا ننمو ب�سرعة كبرية 
جدًا. لقد واجهنا خيارين للتمويل: 
 VC الأول كان التمويل الراأ�سمايل

funding، وهو ما يعني العي�س على 

اجلدول الزمني للم�ستثمر، والثاين 
هو العثور على ال�سريك املنا�سب 

للتو�سع ب�سكل اأكرث عمقًا واأمنًا مع 
خربة يف تغذية الر�سع. كنت قد 

تابعت جروب دانون، ال�سركة الرائدة 
عامليًا يف تغذية الأطفال، منذ تاأ�سي�س 

الأ�سرة ال�سعيدة. كنت اأعرف اأنهم 
ي�ساركونني نف�س اللتزام باجلودة، 

لذلك اأ�سبحنا �سركاء يف عام 2013. 
�سمحت ال�سراكة للأ�سرة ال�سعيدة 
بالتو�سع يف البحوث واملوارد ذات 

ال�سهرة العاملية.

أسست شركة 
من الصفر

وتنافس الشركات متعددة 
الجنسية !

مجدداً وبعد فترة هدوء في دبي وفيما يشبه التدهور في أسواق 
العالم، عادت دبي لتخطف األنظار العالم، وعاد إليها »زخم المشاريع 

النوعية الكبرى«. 
DAN BOVA :اإللكتروني - بقلم Entrepreneur خاص -  موقع

ENTREPRENEUR STAFF - Editorial Director
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ما المشكلة التي توصلت إلى 
حلها حديثًا؟

نحن نعلم من بحوث وا�سعة اأن حليب 
الثدي يوفر تغذية مثالية للأطفال 
خلل ال�سنة الأوىل من حياته واأنا 
نف�سي  اأدافع كثريًا عن الر�ساعة 

الطبيعية، ومع ذلك نعلم اأي�سًا اأنه 
بالن�سبة لبع�س الأمهات، الر�ساعة 

الطبيعية هو اأمر م�ستحيل. واأنا 
فخورة جدًا باأنني يف هذا الربيع، 

بعد خم�س �سنوات من البحث 
والتطوير العلمي واملدخلت من 

علماء التغذية واخلرباء يف التغذية 
املخت�سني يف حياة الأطفال، جنحت 
باإطلق الفورمل اخلا�سة الع�سوية 

للر�سع. 

كيف اكتشفت هذه المشكلة؟
كوين اأم ومن حديثي مع اأمهات 

اأخريات. من الطبيعي اأن األحظ 
مدى اهتمام الأمهات وقلقهن لتوفري 

م�سادر غذاء �سحية لأطفالهن 
وبالن�سبة للكثريين، تغذية الر�سع هي 

نقطة الأمل الرئي�سية.

ماذا تعلمت من مواجهة هذه 
المشكلة؟

تعلمت اأن رحلة كل اأم خمتلفة عن 
الأخرى، بغ�س النظر عن ما تخططني 

له اأو كيف تاأملني اأن يكون طعام 
طفلك. بالن�سبة لبع�س الأمهات فاإن 
عدم القدرة على الر�ساعة الطبيعية 

ميكن اأن ي�سبب خ�سائر عاطفية 
كبرية. وكثريًا ما ي�سعرن بالعار والقلق 
وال�سعور بالذنب اإذا ما ا�سطررن اىل 

اإطعام اأطفالهن اإحدى   الوجبات 
الغذائية التي تباع يف الأ�سواق. ناأمل 

اأن ي�سرتي الآباء منتجاتنا واأن ي�سعروا 
بالثقة confident لأنهم يقومون 

بالأف�سل املطلق لأطفالهم.

كيف تطورين أسلوب القيادة 
الخاصة بك؟

اأتطلع دومًا اإىل التطور، وب�سكل عام 
 entrepreneurs يركز رّواد الأعمال

على الإجناز والبقاء على جناحهم. مع 
مرور الوقت يجب علينا تطوير فريق 

عملنا وموا�سلة مهاراتنا اخلا�سة ولكن 
بطريقة او باأخرى يجب علينا الإبقاء 

على اإبداعنا كرّواد اأعمال. بالن�سبة 
يل، دعني اأقول اأن لدي الكثري من 

املجالت لكي اأح�سن نف�سي فيها! ولكن 
لي�س لدي اأي وقت ولي�س هناك اأي 

فائدة من ال�سعور بالذنب. 
اأبذل ق�سارى جهدك مبا لديك 

و�ستكون �سعيدًا مبا حققته مع 
نف�سك.
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وال�سعور بالذنب اإذا ما ا�سطررن اىل 

اإطعام اأطفالهن اإحدى   الوجبات 
الغذائية التي تباع يف الأ�سواق. ناأمل 

اأن ي�سرتي الآباء منتجاتنا واأن ي�سعروا 
بالثقة confident لأنهم يقومون 

بالأف�سل املطلق لأطفالهم.

كيف تطورين أسلوب القيادة 
الخاصة بك؟

اأتطلع دومًا اإىل التطور، وب�سكل عام 
 entrepreneurs يركز رّواد الأعمال

على الإجناز والبقاء على جناحهم. مع 
مرور الوقت يجب علينا تطوير فريق 

عملنا وموا�سلة مهاراتنا اخلا�سة ولكن 
بطريقة او باأخرى يجب علينا الإبقاء 

على اإبداعنا كرّواد اأعمال. بالن�سبة 
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يف الواقع %90  من الوظائف املتوفرة 
على م�ستوى العامل يوفرها رّواد 

الأعمال. كما قال الأمني ال�سابق 
للأمم املتحدة بان كي مون، »الروح 
الريادية تتعلق ب�سكل كبري بالبتكار، 

وك�سر احلواجز، املخاطرة واإظهار اأن 
منوذج العمال اجلديد ميكنه معاجلة 
امل�ساكل التي طال اأمدها.« اأنا متفائلة 

لأنني اأعتقد اأن ال�سركات اخلا�سة 
برّواد الأعمال  �سوف تنقذ العامل. 

اأهداف الأمم املتحدة الإمنائية 
 United Nations الدائمة

 Sustainable Development

Goals، والتي مت تطويرها عام 2015 

من قبل قادة العامل ورّواد الأعمال، 
تعترب مبثابة اإطار متني لي�س فقط 

لإنهاء خط الفقر، ولكن اأي�سًا لت�سليط 
ال�سوء على م�ساكل املناطق التي ميكن 

لل�سركات اأن جتد حلوًل مبتكرة لها. 
واأعتقد اأنها اللئحة التي يجب على 

العامل تاأليفها، ونقطة انطلق كبرية 
لرّواد الأعمال حتى يحدثوا الفارق يف 

هذا العامل.
اإذن كيف ميكننا اأن نحدث فرقًا؟ 

هل لديك فكرة من �ساأنها اأن ت�ساعد 
يف تخفيف واحدة من نقاط ال�سعف 
التي يواجهها العامل؟ هل تعمل على 

اإنقاذ الكوكب من خلل ت�سجيل 
�سركة رابحة؟ اإليك بع�س الطرق 

التي ميكن اأن ت�ساعد يف اإنقاذ 
العامل.

1.  تأكد من أن شركتك لديها 

خط ثالثي من األفكار الناس، 
الكوكب، الربح

يوجد اإمكانية جلعل الربح مت�سًل 
بالأهداف والغايات. قم بح�ساب 

اأرباحك تبعًا لتاأثريها على النا�س، تبعًا 
لتح�سينها للكوكب. ومبالنا�سبة فاإن 

هذا ي�ساعد على املبيعات!  امل�ستهلكون 
يختارون املنتجات التي حتمل ر�سالة 

على مثيلتها من املنتجات التي تكون 
بل هدف.

2. التعاون عبر الصناعات 
والقطاعات والمجتمعات

تقليديًا، التعاون من اأجل التنمية 
العاملية قد مت التفكري به يف 

جمال ال�سراكات بني القطاعني 

العام واخلا�س اأو ال�سراكات 
بني القطاعني العام واخلا�س 

واملنظمات الغري حكومية. 
ونحن نعرف الآن اأن اأكرث 

اجلهود الناجحة وامل�ستدامة  
sustainableلديها طبقات 

متعددة ت�سمل ملك الأ�سهم، 
و�سركات الربح، والوكالت غري 

الربحية واحلكومة وجميعهم 
يعملون جنبًا اىل جنب نحو 

الهدف امل�سرتك. حاول اأن تعرث 
 communityعلى قادة املجتمع

وت�سجعهم على اأن يكونوا 
م�ست�سارين واأي�سًا اعرث على 

البعثات املتداخلة مع املنظمات 
غري الربحية.

كيف يمكن 
لشركتك أن تكون 

عالمية ؟
قد أكون المتفائلة الوحيدة الباقية في هذا البلد العظيم اآلن. قبل أن 

تشعر باإلنزعاج، أو تبدأ بمهاجمتي على تويتر اسمعني قلياًل. لقد تم إنشاء 
بلدنا على أفكار رّواد األعمال ويعدون األكثر مساهمة في طرح فرص عمل 
جديدة - نسب التوظيف من قبل رّواد األعمال نسبتها %63  في الواليات 

المتحدة األمريكية.
ELIZABETH GORE :اإللكتروني - بقلم Entrepreneur خاص -  موقع

CONTRIBUTOR -Entrepreneur in residence at Dell
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3. اجعل اإلدراج أحد الركائز 
األساسية لعملك

نحن الآن يف الوقت الذي يكون التنوع 
وال�سمول فيه اأكرث اأهمية من اأي 

وقت م�سى. انظر يف جميع اأنحاء 
�سركتك  والفريق الذي يعمل فيها 

حتى تتاأكد من اأن لديك خمتلف 
النا�س والأجنا�س واخللفيات �سمن 

كادر العمل. ت�سيري الدرا�سات اإىل اأن 
الفرق املتنوعة لها اأداء اأف�سل. اأي�سًا، 
فكر ب�سكل اأو�سع، تاأكد من اأنك تفكر 

يف تنوع املوارد يف تعاقداتك التي 
تقوم بها.

4. قم بالتقدم للمسابقات 
التي يكون مردودها للصالح 

العام
الأ�سخا�س الذين يقومن بال�سرتاك 

يف مثل هذه امل�سابقات بدوؤا يف الظهور 
يف جمتمعات ال�سركات النا�سئة، مبا 

يف ذلك الها�ستاق الذي مت اإطلقة 
بعنوان بيت�س ويذ برب�س »�سركة ذات 

  PitchwithPurpose# »هدف اأو غاية
وهذه ال�سركات متتد لت�سمل التاأثري 

املحتمل على الأهداف العاملية الدائمة 
ملجل�س الأمم املتحدة. هذا النوع 

من امل�سابقات يتيح لرّواد الأعمال 
الفر�سة ليقوموا باأعمالهم، وعر�سها 

على املنظمات وكذلك رمبا ك�سب 
املال ملوا�سلة مهمتهم والتاأثري على 

الأهداف العاملية. الفائز يف عام 
 PitchwithPurpose# 2016 جلائزة

هي اآن كري�ستني لجن�سيلو�س، 
موؤ�س�سة �سركة مرياكيوليم، على 

اخرتاع ملنتجات ال�سلمة من احلرائق 
ال�سديقة للبيئة والتي تعترب اأمنة 

للب�سر وللحياة الربية والنباتات، وهو 
حل ي�ساهم يف حتقيق اأغلب اأهداف 

الأمم املتحدة النامية والدائمة.
اأنا اآمل بحق اأن تن�سموا اإىل موؤ�س�سة 

الأمم املتحدة، وجمل�س التعميم 
والتكنولوجيات ديل، ونحن بانتظار 

رواد الأعمال و�سيدات الأعمال الذين 
�سيغرين العامل
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عامل اأ�سواق الفورك�س مثري للغاية، 
وميكن اأن يكون مكان مربح لكي 
تق�سي وقتك فيه اإذا كنت تتمتع 

باخلربة الالزمة لكيفية �سراء وبيع 
العمالت. الفورك�س )اإف اإك�س( هي 

�سوق تداول العمالت، وهي اأكرب �سوق 
واأكرثها �سيولة يف العامل. متو�سط 

القيمة املتداولة ميكن اأن ت�سل اإىل 
الرتليونات ب�سكل يومي، وت�سمل 

عمالت جميع اأنحاء العامل.
�سوق الفورك�س مفتوح 24 �ساعة 

باليوم، خم�سة اأيام بالأ�سبوع با�ستثناء 
اأيام العطل، وميكن لأي �سركة اأو 

�سخ�س اأو بلد امل�ساركة. وهذا يعني 
اأن الفورك�س بطبيعية احلال هو عامل 

ديناميكي �سريع اخلطى بطبيعة 
مفتوحة مما يعني اأنه باإمكانك اأن 

حتقق اأرباحًا كبرية، اإذا تعلمت كل ما 
حتتاجه بجدية كبرية.

اإليك ثالث ن�سائح اأ�سا�سية للدخول 
اإىل الفورك�س:

1. اعثر على وسيط يمكنك 
الوثوق به

لبد اأنك ترغب يف اأن تكون الأموال 
التي تر�سلها اآمنة، لذلك عليك 

اأن جتد و�سيطًا اأو عمياًل يف �سوق 
كبرية، كلما كان العميل اأكرث خربة 

وا�ستقرارًا كلما ازدادت امكانية 
حتقيقك للربح. 

2 - العثور على منصة تداول 
متوافقة معك

تدرب قلياًل مع برنامج الو�سيط 
اخلا�س بك عن طريق فتح 

ح�ساب جتريبي اأو ح�ساب تداول 
ظاهري. بهذه الطريقة، ميكنك 

معرفة ما اإذا كانت وظيفة 
الربنامج تعمل ب�سكل ممتاز معك. 

وميكنك اختباره با�ستخدام املال 
الفرتا�سي، ولي�س الأموال اخلا�سة 

بك.

3. البحث، الدراسة التعلم
تاأكد دائمًا من اأن تداولتك مبنية 

على اأ�سا�س قوي من البحوث.جتنب 

املمار�سات ال�سئية و�سفقات الندفاع. 
الفورك�س هو �سوق التقنية، لذلك فاإن 

التحليل الفني هو اأف�سل �سديق يف 
فهم اإف اإك�س، واكب التطورات يف 

ال�سوق، التي ميكن اأن تكون �سهلة مثل 
اإعداد تنبيهات ل�سبكات الأخبار من 

الإنرتنت.
ميكنك اأي�سًا معرفة املزيد عن 
الفورك�س با�ستخدام التدريبات 

مثل معهد تدريبات نيويورك 
فورك�س للتدريبات وال�سهادات. 

وي�سمل 124 �ساعة من التدري�س، 
موزعة يف 12 در�س اإ�سبوعي، 

تغطي الأ�سا�سيات املالية واملبادئ 
ال�سرتاتيجيات.

كيف تدخل سوق الفوركس 
وتحقق أرباح كبيرة؟   

رّواد األعمال لديهم شراكات تابعة حتى نتمكن من الحصول على حصة من إيرادات عملية الشراء.
STACKCOMMERCE :اإللكتروني - بقلم Entrepreneur خاص -  موقع
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عامل اأ�سواق الفورك�س مثري للغاية، 
وميكن اأن يكون مكان مربح لكي 
تق�سي وقتك فيه اإذا كنت تتمتع 

باخلربة الالزمة لكيفية �سراء وبيع 
العمالت. الفورك�س )اإف اإك�س( هي 

�سوق تداول العمالت، وهي اأكرب �سوق 
واأكرثها �سيولة يف العامل. متو�سط 

القيمة املتداولة ميكن اأن ت�سل اإىل 
الرتليونات ب�سكل يومي، وت�سمل 

عمالت جميع اأنحاء العامل.
�سوق الفورك�س مفتوح 24 �ساعة 

باليوم، خم�سة اأيام بالأ�سبوع با�ستثناء 
اأيام العطل، وميكن لأي �سركة اأو 

�سخ�س اأو بلد امل�ساركة. وهذا يعني 
اأن الفورك�س بطبيعية احلال هو عامل 

ديناميكي �سريع اخلطى بطبيعة 
مفتوحة مما يعني اأنه باإمكانك اأن 

حتقق اأرباحًا كبرية، اإذا تعلمت كل ما 
حتتاجه بجدية كبرية.

اإليك ثالث ن�سائح اأ�سا�سية للدخول 
اإىل الفورك�س:

1. اعثر على وسيط يمكنك 
الوثوق به

لبد اأنك ترغب يف اأن تكون الأموال 
التي تر�سلها اآمنة، لذلك عليك 

اأن جتد و�سيطًا اأو عمياًل يف �سوق 
كبرية، كلما كان العميل اأكرث خربة 

وا�ستقرارًا كلما ازدادت امكانية 
حتقيقك للربح. 

2 - العثور على منصة تداول 
متوافقة معك

تدرب قلياًل مع برنامج الو�سيط 
اخلا�س بك عن طريق فتح 

ح�ساب جتريبي اأو ح�ساب تداول 
ظاهري. بهذه الطريقة، ميكنك 

معرفة ما اإذا كانت وظيفة 
الربنامج تعمل ب�سكل ممتاز معك. 

وميكنك اختباره با�ستخدام املال 
الفرتا�سي، ولي�س الأموال اخلا�سة 

بك.

3. البحث، الدراسة التعلم
تاأكد دائمًا من اأن تداولتك مبنية 

على اأ�سا�س قوي من البحوث.جتنب 

املمار�سات ال�سئية و�سفقات الندفاع. 
الفورك�س هو �سوق التقنية، لذلك فاإن 

التحليل الفني هو اأف�سل �سديق يف 
فهم اإف اإك�س، واكب التطورات يف 

ال�سوق، التي ميكن اأن تكون �سهلة مثل 
اإعداد تنبيهات ل�سبكات الأخبار من 

الإنرتنت.
ميكنك اأي�سًا معرفة املزيد عن 
الفورك�س با�ستخدام التدريبات 

مثل معهد تدريبات نيويورك 
فورك�س للتدريبات وال�سهادات. 

وي�سمل 124 �ساعة من التدري�س، 
موزعة يف 12 در�س اإ�سبوعي، 

تغطي الأ�سا�سيات املالية واملبادئ 
ال�سرتاتيجيات.

كيف تدخل سوق الفوركس 
وتحقق أرباح كبيرة؟   

رّواد األعمال لديهم شراكات تابعة حتى نتمكن من الحصول على حصة من إيرادات عملية الشراء.
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مجرة من الفرص
S8+ و S8 سامسونج جاالكسي

#التكنولوجيا مع تام
تكنولوجيا هذا الشهر تقدم منتجات متميزة تجعل حياتك أسهل وأذكى وتجعلك تبدو أفضل 

معها أيضًا. ال بأس في أن ترغب في إقتنائها كلها.

احدثت �ضركة �ضام�ضوجن �ضجة كبرية 
نتيجة لإطالقها لهاتفيها الذكيني 

اجلديدين بالكامل S8 و +S8. فكال 
اجلهازين رائع للغاية واأف�ضل من 

اأي جهاز �ضابق! جهاز ا�س 8 �ضبورت 
ياأتي ب�ضا�ضة بقيا�س 5.8 ان�س بتقنية 
 ،Infinity Display انفينتي دي�ضبلي

بينما تتفوق �ضا�ضة ال +S8 على 
�ضابقتها بفرق ب�ضيط لتاأتي بحجم 

602 ان�س بنف�س تقنية العر�س. تتميز 

ال�ضا�ضة ب�ضال�ضتها و�ضالبتها التي 
 Gorilla« توفرها تقنية جوريال غال�س

Glass«، وبت�ضميمها امل�ضتمر، 
اجلهاز يوفر لك جتربة م�ضاهدة ل 

مثيل لها. كل من اجلهازين يقدمان 
كامريا اأمامية بدقة 8 ميغا بك�ضل 
 Smart« بتقنية الرتكيز التلقائي

autofocus« وكامريا خلفية بدقة 
12 ميغا بك�ضل للتقاط اف�ضل ال�ضور 

الليلية اأو يف املناطق املظلمة، ولتقدمي 
اأف�ضل جودة تقريب واأي�ضًا تقنية اإلغاء  
ال�ضبابية يف ال�ضور. ي�ضمل اجلهازين 
 ip86 ميزات حمببة من غالك�ضي مثل

التقنية امل�ضادة للماء والغبار، وكرت 
ذاكرة يدعم الذاكرة حلدود ال 256 

غيغا بايت، و�ضحن ل �ضلكي بتقنية 
الواي فاي فائق ال�ضرعة. واإذا مل يكن 
ما �ضبق كافيًا، فقد اأ�ضافت �ضام�ضوجن 

اإ�ضافات تكنولوجية اأخرى اأي�ضًا. 

فمثاًل، ميكنك اأن تزيد من ا�ضتخدام 
جهازك ال s8 من خالل �ضام�ضوجن 

DeX، وهو حل فريد من نوعه يحول 

جهاز ال�ضام�ضوجن اىل كمبيوتر مكتبي. 
�ضام�ضوجن DeX ي�ضمح لكم لعر�س 

وتعديل البيانات ب�ضهولة عرب جهازك 
املحمول. هل حتتاج اىل م�ضاعدة؟ 

من�ضة �ضام�ضوجن الذكية اجلديدة من 
Bixby، م�ضممة جلعلك ت�ضتفيد ب�ضكل 
اأكرب من هاتفك املحمول. اإ�ضغط على 
زر ال Bixby وعلى الفور �ضتتمكن من 

التبديل عرب التطبيقات واخلدمات 
عن طريق اللم�س، النظر، اأو الأوامر 

الكتابية، بيك�س باي يقدم م�ضاعدة 
�ضخ�ضية تبعًا ملا تتعلمه من الأ�ضياء 

التي تهتم اأنت بها، اأو�ضاعك وموقعك 
عرب الوقت الذي ت�ضتخدم به اجلهاز. 

اإ�ضافة اأخرى جلهاز �ضام�ضوجن هي 

Samsung pay، والتي حتول جهاز 
s8  و +s8 اىل حمفظة الكرتونية 

ميكن ا�ضتخدامها بدًل من بطاقات 
الإئتمان اأو البطاقات الأخرى. مع 

اأكرث من 870 �ضريك بنكي على 
م�ضتوى العامل ميكنك ا�ضتخدامه يف 

اأي مكان تقريبًا. واأخريًا ولي�س اأخرًا، 
فقد طورت ال�ضركة م�ضتوى احلماية 

والأمان  اأي�ضًا. مت بناء حماية اجلهاز 
على من�ضة Samsung Knox، وهي 
من�ضة حماية تتيح لك الختيار من 
عدة خيارات حماية لتاأمني جهازك 

الذكي. ميكنك ان تختار ميزة احلماية 
عن طريق الوجه، ميزة iris اأو عن 

طريق ما�ضح ب�ضمة اليد لإلغاء قفل 
جهازك اجلالك�ضي. هذه الأجهزة بكل 

تاأكيد ترقى اىل م�ضتوى ا�ضمها وتتيح 
لك »جمرة من الفر�س«.

LG Levitating 
Portable Speaker

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

كامريا نيكون D7500 توفر ميزة 
 EXPEED 5 التقاط ال�صورة بتقنية

برو�صي�صينغ اينجن، وتقنية ت�صوير 
فيديو بدقة 4K UHD وحتديث 

 NIKON DX-format 20.9
megapixel CMOS sensor. وهو 

حتديث لن�صخة D500 ولكن هل 
ي�صتحق الأمر حتديث الربنامج؟ 

 NIKON ح�صنًا تطبيق حتديث
 DX-FORMAT SENSOR

 native ISO ميلك تقنية وبعد
لي�صل من 100 اىل 51،200 ، مما 

ي�صمح له بتزويدك مبيزة تخفيف 
ال�صجيج يف مواقع الت�صوير قليلة 

الإ�صاءة مما يجعله بكل تاأكيد 
ياأخذ لقطات رائعة يف الظالم. 

�ح�صل على لقطاتك بدقة �أكرب مع 
 Auto Focus (AF)، Auto تقنية
Exposure (AE)، و ميزة تو�زن 

 180K-PIXEL لأبي�ض �ملقدمة من�
 51-POINT و RGB SENSOR

AF SYSTEM. �نت لن تفوت لقطة 

متحركة بعد �لآن بف�صل �ل�صرعة 
�لعالية مليزة �للتقاط �مل�صتمر �لتي 

Nikon D7500 

 The Global تمارى كالرك  خبرية �سابقة يف تطوير الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم بالتكنولوجيا واأ�ساليب احلياة، موقع
Gazette الذي اأ�س�سته كالرك هو اأحد اأن�سط املواقع الإلكرتونية يف ال�سرق الأو�سط، واأ�سادت به العديد من �سركات التكنولوجيا الأكرث نفوذًا يف 

املنطقة، تتناول كالرك يف مدونتها مدى تاأثري التكنولوجيا على حياتنا اليومية بالإ�سافة لالأجهزة الذكية وملحقاتها.
GlobalGazette@ وتوا�سلوا معها عرب تويرت  www.theglobalgazette.com زوروا موقع

تزود بالطاقة
 6000BELKIN METALLIC  مزود الطاقة

الصورة المثالية
NIKON D7500

مع مزردو الطاقة بيلكني ميك�سيت 
ميتاليك باور بانك 6000، ميكنك 
اأن تتزود يف الطاقة من اأي مكان. 

بب�ساطة ميكنك ا�ستخدام كبل 
�سحن ال USB الذي ياأتي مع 

جهازك الذكي لتزوده بالطاقة 
قبل مغادرتك للمنزل. ثم، عندما 

تكون يف اخلارج ميكنك و�سله 
بهاتفك الذكي اأو اللوح الذكي 
عندما حتتاج اىل ذلك. ياأتي 

مزود الطاقة مزودًا باأربع نقاط 
اإ�ساءة LED لتخربك مب�ستوى 
�سحن اجلهاز، مب�ستوى طاقة 

كبري للغاية ببطارية با�ستطاعة 
6000mAh وخمرجي usb مما 

يعني اأنك �ستتمكن من تزويد 
جهازك بالطاقة واأي�سًا ميكنك 

تزويد اأحد اأ�سدقائك بالطاقة يف 
نف�س الوقت. مع اأن اجلهاز ياأتي 
مرفقًا بكبل، اإال اأنك ميكنك اأن 
 mixit Dura تطوره وتقرنه بكبل

tek USB-C Cable. فهو مغلف 

 DuPONT Kevlar fiber بغطاء
نف�س الغطاء امل�ستخدم حلماية 

رجال االإطفاء. الطبقة املزدوجة 
من الفيرب ت�سكل غطاء مرن مينع 

و�سول ال�سدمات واحلرارة من 
اأ�سعة ال�سم�س اإذا مارغبت يف تركه 

يف ال�سيارة. االإ�سافات: كالهما 
ياأتيان باألوان جميلة متعددة.

ت�سل اىل 50 لقطة لكل �سغطة وكل 
لقطة ت�سل تقريبًا اىل 8 اإطارات يف 

الثانية الواحدة. D7500 م�سممة 
خ�سي�سًا لك لتلتقط وت�سارك 

 SNAPBRIDG ال�سور عرب

والبلوتوث وال WI-FI. كل هذه 
امليزات مو�سوعة يف كامريا معاد 
ت�سميم �سكلها لت�سبح اأخف وزنًا 

واأكرث كمالية بحيث ميكنها الذهاب 
معك اىل حيث تاأخذك احلياة.
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مجرة من الفرص
S8+ و S8 سامسونج جاالكسي

#التكنولوجيا مع تام
تكنولوجيا هذا الشهر تقدم منتجات متميزة تجعل حياتك أسهل وأذكى وتجعلك تبدو أفضل 

معها أيضًا. ال بأس في أن ترغب في إقتنائها كلها.

احدثت �ضركة �ضام�ضوجن �ضجة كبرية 
نتيجة لإطالقها لهاتفيها الذكيني 

اجلديدين بالكامل S8 و +S8. فكال 
اجلهازين رائع للغاية واأف�ضل من 

اأي جهاز �ضابق! جهاز ا�س 8 �ضبورت 
ياأتي ب�ضا�ضة بقيا�س 5.8 ان�س بتقنية 
 ،Infinity Display انفينتي دي�ضبلي

بينما تتفوق �ضا�ضة ال +S8 على 
�ضابقتها بفرق ب�ضيط لتاأتي بحجم 

602 ان�س بنف�س تقنية العر�س. تتميز 

ال�ضا�ضة ب�ضال�ضتها و�ضالبتها التي 
 Gorilla« توفرها تقنية جوريال غال�س

Glass«، وبت�ضميمها امل�ضتمر، 
اجلهاز يوفر لك جتربة م�ضاهدة ل 

مثيل لها. كل من اجلهازين يقدمان 
كامريا اأمامية بدقة 8 ميغا بك�ضل 
 Smart« بتقنية الرتكيز التلقائي

autofocus« وكامريا خلفية بدقة 
12 ميغا بك�ضل للتقاط اف�ضل ال�ضور 

الليلية اأو يف املناطق املظلمة، ولتقدمي 
اأف�ضل جودة تقريب واأي�ضًا تقنية اإلغاء  
ال�ضبابية يف ال�ضور. ي�ضمل اجلهازين 
 ip86 ميزات حمببة من غالك�ضي مثل

التقنية امل�ضادة للماء والغبار، وكرت 
ذاكرة يدعم الذاكرة حلدود ال 256 

غيغا بايت، و�ضحن ل �ضلكي بتقنية 
الواي فاي فائق ال�ضرعة. واإذا مل يكن 
ما �ضبق كافيًا، فقد اأ�ضافت �ضام�ضوجن 

اإ�ضافات تكنولوجية اأخرى اأي�ضًا. 

فمثاًل، ميكنك اأن تزيد من ا�ضتخدام 
جهازك ال s8 من خالل �ضام�ضوجن 

DeX، وهو حل فريد من نوعه يحول 

جهاز ال�ضام�ضوجن اىل كمبيوتر مكتبي. 
�ضام�ضوجن DeX ي�ضمح لكم لعر�س 

وتعديل البيانات ب�ضهولة عرب جهازك 
املحمول. هل حتتاج اىل م�ضاعدة؟ 

من�ضة �ضام�ضوجن الذكية اجلديدة من 
Bixby، م�ضممة جلعلك ت�ضتفيد ب�ضكل 
اأكرب من هاتفك املحمول. اإ�ضغط على 
زر ال Bixby وعلى الفور �ضتتمكن من 

التبديل عرب التطبيقات واخلدمات 
عن طريق اللم�س، النظر، اأو الأوامر 

الكتابية، بيك�س باي يقدم م�ضاعدة 
�ضخ�ضية تبعًا ملا تتعلمه من الأ�ضياء 

التي تهتم اأنت بها، اأو�ضاعك وموقعك 
عرب الوقت الذي ت�ضتخدم به اجلهاز. 

اإ�ضافة اأخرى جلهاز �ضام�ضوجن هي 

Samsung pay، والتي حتول جهاز 
s8  و +s8 اىل حمفظة الكرتونية 

ميكن ا�ضتخدامها بدًل من بطاقات 
الإئتمان اأو البطاقات الأخرى. مع 

اأكرث من 870 �ضريك بنكي على 
م�ضتوى العامل ميكنك ا�ضتخدامه يف 

اأي مكان تقريبًا. واأخريًا ولي�س اأخرًا، 
فقد طورت ال�ضركة م�ضتوى احلماية 

والأمان  اأي�ضًا. مت بناء حماية اجلهاز 
على من�ضة Samsung Knox، وهي 
من�ضة حماية تتيح لك الختيار من 
عدة خيارات حماية لتاأمني جهازك 

الذكي. ميكنك ان تختار ميزة احلماية 
عن طريق الوجه، ميزة iris اأو عن 

طريق ما�ضح ب�ضمة اليد لإلغاء قفل 
جهازك اجلالك�ضي. هذه الأجهزة بكل 

تاأكيد ترقى اىل م�ضتوى ا�ضمها وتتيح 
لك »جمرة من الفر�س«.

LG Levitating 
Portable Speaker

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

كامريا نيكون D7500 توفر ميزة 
 EXPEED 5 التقاط ال�صورة بتقنية

برو�صي�صينغ اينجن، وتقنية ت�صوير 
فيديو بدقة 4K UHD وحتديث 

 NIKON DX-format 20.9
megapixel CMOS sensor. وهو 

حتديث لن�صخة D500 ولكن هل 
ي�صتحق الأمر حتديث الربنامج؟ 

 NIKON ح�صنًا تطبيق حتديث
 DX-FORMAT SENSOR

 native ISO ميلك تقنية وبعد
لي�صل من 100 اىل 51،200 ، مما 

ي�صمح له بتزويدك مبيزة تخفيف 
ال�صجيج يف مواقع الت�صوير قليلة 

الإ�صاءة مما يجعله بكل تاأكيد 
ياأخذ لقطات رائعة يف الظالم. 

�ح�صل على لقطاتك بدقة �أكرب مع 
 Auto Focus (AF)، Auto تقنية
Exposure (AE)، و ميزة تو�زن 

 180K-PIXEL لأبي�ض �ملقدمة من�
 51-POINT و RGB SENSOR

AF SYSTEM. �نت لن تفوت لقطة 

متحركة بعد �لآن بف�صل �ل�صرعة 
�لعالية مليزة �للتقاط �مل�صتمر �لتي 

Nikon D7500 

 The Global تمارى كالرك  خبرية �سابقة يف تطوير الربجميات، ورائدة اأعمال عرب الإنرتنت تهتم بالتكنولوجيا واأ�ساليب احلياة، موقع
Gazette الذي اأ�س�سته كالرك هو اأحد اأن�سط املواقع الإلكرتونية يف ال�سرق الأو�سط، واأ�سادت به العديد من �سركات التكنولوجيا الأكرث نفوذًا يف 

املنطقة، تتناول كالرك يف مدونتها مدى تاأثري التكنولوجيا على حياتنا اليومية بالإ�سافة لالأجهزة الذكية وملحقاتها.
GlobalGazette@ وتوا�سلوا معها عرب تويرت  www.theglobalgazette.com زوروا موقع

تزود بالطاقة
 6000BELKIN METALLIC  مزود الطاقة

الصورة المثالية
NIKON D7500

مع مزردو الطاقة بيلكني ميك�سيت 
ميتاليك باور بانك 6000، ميكنك 
اأن تتزود يف الطاقة من اأي مكان. 

بب�ساطة ميكنك ا�ستخدام كبل 
�سحن ال USB الذي ياأتي مع 

جهازك الذكي لتزوده بالطاقة 
قبل مغادرتك للمنزل. ثم، عندما 

تكون يف اخلارج ميكنك و�سله 
بهاتفك الذكي اأو اللوح الذكي 
عندما حتتاج اىل ذلك. ياأتي 

مزود الطاقة مزودًا باأربع نقاط 
اإ�ساءة LED لتخربك مب�ستوى 
�سحن اجلهاز، مب�ستوى طاقة 

كبري للغاية ببطارية با�ستطاعة 
6000mAh وخمرجي usb مما 

يعني اأنك �ستتمكن من تزويد 
جهازك بالطاقة واأي�سًا ميكنك 

تزويد اأحد اأ�سدقائك بالطاقة يف 
نف�س الوقت. مع اأن اجلهاز ياأتي 
مرفقًا بكبل، اإال اأنك ميكنك اأن 
 mixit Dura تطوره وتقرنه بكبل

tek USB-C Cable. فهو مغلف 

 DuPONT Kevlar fiber بغطاء
نف�س الغطاء امل�ستخدم حلماية 

رجال االإطفاء. الطبقة املزدوجة 
من الفيرب ت�سكل غطاء مرن مينع 

و�سول ال�سدمات واحلرارة من 
اأ�سعة ال�سم�س اإذا مارغبت يف تركه 

يف ال�سيارة. االإ�سافات: كالهما 
ياأتيان باألوان جميلة متعددة.

ت�سل اىل 50 لقطة لكل �سغطة وكل 
لقطة ت�سل تقريبًا اىل 8 اإطارات يف 

الثانية الواحدة. D7500 م�سممة 
خ�سي�سًا لك لتلتقط وت�سارك 

 SNAPBRIDG ال�سور عرب

والبلوتوث وال WI-FI. كل هذه 
امليزات مو�سوعة يف كامريا معاد 
ت�سميم �سكلها لت�سبح اأخف وزنًا 

واأكرث كمالية بحيث ميكنها الذهاب 
معك اىل حيث تاأخذك احلياة.
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يف عام 2013، ان�شم كوت�شر اىل 
�شركة لينوفو كمهند�س منتج، حيث 

 Yoga Tablet 2 شاعد يف ان�شاء�
Pro. يف املا�شي عمل اأي�شًا يف اإدارات 

وفرق اإبداعية يف العديد من ال�شركات 
 Ooma النا�شئة و�شركات الأعالم مثل

وكتالي�شت ميديا. يف عام 2010، 
�شارك يف تاأ�شي�س �شركة راأ�س املال 

ال�شتثماري غرايد انفي�شتمنت.
ي�شادف هذه اليام عيد ميالد هذا 
املمثل امل�شهور، ولذلك �شنذكر لكم 
بع�س الدرو�س التي ميكنكم تعلمها 

منه:

1. االستماع والثقة باألخرين 
كانت فور �شكوير واحدة من اأقدم 
ال�شتثمارات التي قام بها كوت�شر 

يف �شركة تكنولوجية رئي�شية، وو�شع 
ا�شمه على اخلريطة كم�شتثمر، ويف 
عام 2009 تلقى كوت�شر م�شورة من 

اأحد كبار امل�شتثمرين التكنولوجيني 
يف �شيليكون فايل، مارك اأندر�شن، 
لال�شتثمار يف �شكايب. وكانت هذه 

ن�شيحة جيدة، لأنه يف عام 2011، 
قامت مايكرو�شوفت ب�شراء �شكايب 
Microsoft bought Skype مقابل 

8.6 مليار دولر مما اأدى اىل م�شاعفة 
ا�شتثمار كوت�شر بثالثة مرات.

2. قم باالستثمار بأشياء 
تعرفها

»ال�شتثمار يف اأ�شياء تعرفها، اإذا كنت 
ت�شرب البرية يف كل وقت، اذهب اىل 

ميكروبروري�س وجرب كل اأنواعها، 
وعلى الأغلب اأنت �شتعرف اأيها 

اأف�شل،« كما قال كوت�شر يف مقابلة مع 
ت�شيل�شي هاندلر.

3. الحق السعادة
ا�شتثمر كوت�شر يف خدمة التاأجري على 

الإنرتنت. اليوم ت�شم هذه من�شته 
اأكرث من 640 األف من امل�شيفني. 

.hosts 640،000

يف العام نف�شه جلاأ كوت�شر ل�شتخدام 
ذات اخلدمة بعد انف�شاله عن املمثلة 

دميي مور. يف هذا الوقت ال�شعب، 
�شاعدت ال�شركة كوت�شر بتحويل عقليته 

اإىل عقلية عملية. ويف مقابلة اأجراها 
 The عام 2014، قال كوت�شر لتلغراف

Telegraph »اإن ال�شركات التي �شتقوم 

يف نهاية املطاف بالأداء اجليد هي 
ال�شركات التي تبحث عن ال�شعادة. 

اإذا وجدت و�شيلة مل�شاعدة النا�س يف 
احل�شول على احلب، ال�شحة، ال�شداقة 

فاإن النقود �شتطاردك يف كل مكان«.

4. فكر في األشياء التي 
سترغب بها في المستقبل

»ا�شتثمر يف الأ�شياء التي تود اأن تراها 

حقيقًة وواقعًا« قال كوت�شر يف مقابلة 
.Grow .له مع �شركة التكنولوجيا جرو

يف اأيام اوبر الأوىل، راأى كوت�شر اأنها 
�شركة من �شاأنها تغيري الطريقة التي 
كان ينظر بها النا�س اىل النقل. بدًل 

من امتالك ال�شيارات يف امل�شتقبل، 
هم �شي�شتعينون باأوبر. يف عام 2011، 

مع �شريكه يف العمل غي او�شياري، قام 
كت�شر بال�شتثمار مببلغ 500 األف دولر 

يف اأوبر، ال�شتثمار اليوم ت�شاعف 
بحوايل الـ 100 مرة.

5. االستثمارات األفضل ال 
تكلف الكثير من األمول
عندنا �شئل كوت�شر عن اأف�شل 

ا�شتثماراته اأجاب: »عالقاتي.«
ال�شتثمار لي�س بخ�شو�س الأرقام 

دائمًا. عندما تتعلم املزيد عن النا�س 
الذين يقفون وراء ال�شركة، حمفزاتهم، 

حتدياتهم، معتقداتهم، اأنت تاأخذ فكرة 
اأكرب واأف�شل عن اإمكانية ال�شركة.

»ال�شتثمارات يف العالقات تكلف 
متامًا ما يكلفه فنجان من القهوة 

وحفنة من ر�شائل الربيد الإلكرتوين« 
.said .يقول كوت�شر

6. ابحث عن الحلول
كوت�شر قام بال�شتثمار يف �شبوتيفاي 
لأن �شبوتيفاي كانت واحدة من اأوىل 

ال�شركات التي كانت تقدم بدياًل 
قانونيًا ل�شراء املو�شيقى.

هنالك �شبب يف اأن �شركات مثل 
�شبوتيفاي واأيربنب ناجحة، واأو�شح 

كوت�شر يف مقابلة مع CNBC مع ماريا 
بارتريومو »يجب اأن يكون لديك دراية 
وجراأة كيف واأين يجب عليك اأن جتمع 
القطع ببع�شها، وكيف عليك اأن ت�شع 

احلل بطريقة فعالة حقًا.«

اشتون كوتشر
ليس كما..تعرفونه!!

العديد من الناس ال يعرفون اشتون كوتشر إال كممثل، ولكن هذا الرجل 
يتمتع بنفس النجاح أيضًا بعيدًا عن الشاشات. فهو رائد أعمال ومستثمر، 

وكان في إحدى المرات مهندسًا ومصممًا في شركة لينوفو. وظهر 
أيضًا على قناة ABC وقام ببعض االستثمارات المربحة في شركات مثل 

سكايب، فورسكوير، ايربنب وأوبر.
ROSE LEADEM :اإللكتروني - بقلم Entrepreneur خاص -  موقع
ENTREPRENEUR STAFF - Online Editorial Assistant
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يف عام 2013، ان�شم كوت�شر اىل 
�شركة لينوفو كمهند�س منتج، حيث 

 Yoga Tablet 2 شاعد يف ان�شاء�
Pro. يف املا�شي عمل اأي�شًا يف اإدارات 

وفرق اإبداعية يف العديد من ال�شركات 
 Ooma النا�شئة و�شركات الأعالم مثل

وكتالي�شت ميديا. يف عام 2010، 
�شارك يف تاأ�شي�س �شركة راأ�س املال 

ال�شتثماري غرايد انفي�شتمنت.
ي�شادف هذه اليام عيد ميالد هذا 
املمثل امل�شهور، ولذلك �شنذكر لكم 
بع�س الدرو�س التي ميكنكم تعلمها 

منه:

1. االستماع والثقة باألخرين 
كانت فور �شكوير واحدة من اأقدم 
ال�شتثمارات التي قام بها كوت�شر 

يف �شركة تكنولوجية رئي�شية، وو�شع 
ا�شمه على اخلريطة كم�شتثمر، ويف 
عام 2009 تلقى كوت�شر م�شورة من 

اأحد كبار امل�شتثمرين التكنولوجيني 
يف �شيليكون فايل، مارك اأندر�شن، 
لال�شتثمار يف �شكايب. وكانت هذه 

ن�شيحة جيدة، لأنه يف عام 2011، 
قامت مايكرو�شوفت ب�شراء �شكايب 
Microsoft bought Skype مقابل 

8.6 مليار دولر مما اأدى اىل م�شاعفة 
ا�شتثمار كوت�شر بثالثة مرات.

2. قم باالستثمار بأشياء 
تعرفها

»ال�شتثمار يف اأ�شياء تعرفها، اإذا كنت 
ت�شرب البرية يف كل وقت، اذهب اىل 

ميكروبروري�س وجرب كل اأنواعها، 
وعلى الأغلب اأنت �شتعرف اأيها 

اأف�شل،« كما قال كوت�شر يف مقابلة مع 
ت�شيل�شي هاندلر.

3. الحق السعادة
ا�شتثمر كوت�شر يف خدمة التاأجري على 

الإنرتنت. اليوم ت�شم هذه من�شته 
اأكرث من 640 األف من امل�شيفني. 

.hosts 640،000

يف العام نف�شه جلاأ كوت�شر ل�شتخدام 
ذات اخلدمة بعد انف�شاله عن املمثلة 

دميي مور. يف هذا الوقت ال�شعب، 
�شاعدت ال�شركة كوت�شر بتحويل عقليته 

اإىل عقلية عملية. ويف مقابلة اأجراها 
 The عام 2014، قال كوت�شر لتلغراف

Telegraph »اإن ال�شركات التي �شتقوم 

يف نهاية املطاف بالأداء اجليد هي 
ال�شركات التي تبحث عن ال�شعادة. 

اإذا وجدت و�شيلة مل�شاعدة النا�س يف 
احل�شول على احلب، ال�شحة، ال�شداقة 

فاإن النقود �شتطاردك يف كل مكان«.

4. فكر في األشياء التي 
سترغب بها في المستقبل

»ا�شتثمر يف الأ�شياء التي تود اأن تراها 

حقيقًة وواقعًا« قال كوت�شر يف مقابلة 
.Grow .له مع �شركة التكنولوجيا جرو

يف اأيام اوبر الأوىل، راأى كوت�شر اأنها 
�شركة من �شاأنها تغيري الطريقة التي 
كان ينظر بها النا�س اىل النقل. بدًل 

من امتالك ال�شيارات يف امل�شتقبل، 
هم �شي�شتعينون باأوبر. يف عام 2011، 

مع �شريكه يف العمل غي او�شياري، قام 
كت�شر بال�شتثمار مببلغ 500 األف دولر 

يف اأوبر، ال�شتثمار اليوم ت�شاعف 
بحوايل الـ 100 مرة.

5. االستثمارات األفضل ال 
تكلف الكثير من األمول
عندنا �شئل كوت�شر عن اأف�شل 

ا�شتثماراته اأجاب: »عالقاتي.«
ال�شتثمار لي�س بخ�شو�س الأرقام 

دائمًا. عندما تتعلم املزيد عن النا�س 
الذين يقفون وراء ال�شركة، حمفزاتهم، 

حتدياتهم، معتقداتهم، اأنت تاأخذ فكرة 
اأكرب واأف�شل عن اإمكانية ال�شركة.

»ال�شتثمارات يف العالقات تكلف 
متامًا ما يكلفه فنجان من القهوة 

وحفنة من ر�شائل الربيد الإلكرتوين« 
.said .يقول كوت�شر

6. ابحث عن الحلول
كوت�شر قام بال�شتثمار يف �شبوتيفاي 
لأن �شبوتيفاي كانت واحدة من اأوىل 

ال�شركات التي كانت تقدم بدياًل 
قانونيًا ل�شراء املو�شيقى.

هنالك �شبب يف اأن �شركات مثل 
�شبوتيفاي واأيربنب ناجحة، واأو�شح 

كوت�شر يف مقابلة مع CNBC مع ماريا 
بارتريومو »يجب اأن يكون لديك دراية 
وجراأة كيف واأين يجب عليك اأن جتمع 
القطع ببع�شها، وكيف عليك اأن ت�شع 

احلل بطريقة فعالة حقًا.«

اشتون كوتشر
ليس كما..تعرفونه!!

العديد من الناس ال يعرفون اشتون كوتشر إال كممثل، ولكن هذا الرجل 
يتمتع بنفس النجاح أيضًا بعيدًا عن الشاشات. فهو رائد أعمال ومستثمر، 

وكان في إحدى المرات مهندسًا ومصممًا في شركة لينوفو. وظهر 
أيضًا على قناة ABC وقام ببعض االستثمارات المربحة في شركات مثل 
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تتميز منطقة �سرق البحر الأ�سود 
بتنوع ل مثيل له وطبيعة غناء زاخرة 

بالينابيع املائية، وتقع فيها �ست 
وليات لكل منها خ�سائ�سها الطبيعية 

والثقافية والتاريخية التي متيزها 
عن الأخرى، وتعد وليتي طرابزون 

وريزه من الوجهات ال�سياحية الغنية 
للغاية يف ال�سمال الرتكي مبنطقة 

�سرق البحر الأ�سود، وتت�سف بجمال 
الطبيعة وتنوع روافدها ما بني غابات 

داخلية وجبال خ�سراء مبحاذاة 
ال�سريط ال�ساحلي ووفرة الينابيع 
والوديان والبحريات وال�ساللت، 

مما يجعلها مق�سدًا لأنواع ال�سياحة 
املختلفة بدءًا من ال�سياحة البيئية 
انتهاءًا ب�سياحة ال�ستجمام �سيفًا 

و�ستاءًا واأن�سطة متنوعة كركوب اخليل 
وت�سلق اجلبال والتخييم والتزلج 

ال�سراعي والتزلج على اجلليد  ومراكز 
الينابيع احلارة وغريها الكثري.

طرابزون
مدينة طرابزون من اقدم موانئ 

الأنا�سول تتميز مبوقع جغرايف 
وا�سرتاتيجي مهم وكونها مدينة ملهمة 
للعديدين ُاطلق عليها ا�سطورة ال�سرق، 

حتتوي العديد من املعامل ال�سياحية 
مثل ق�سر اتاتورك ال�سيفي الذي 
اأُهدي اإليه عام 1931، وكني�سة اآيا 
�سوفيا التي كانت متحفًا وحتولت 

اإىل م�سجد و تعد اأحدى اأهم مناذج 
الع�سر البيزنطي.

 كذلك من معامل املدينة القلعة الأثرية 
وبحرية اأوزجنول املحاطة بغابات 

ال�سنوبر وتعد �سدًا طبيعيًا، ومنطقة 
ال�سلطان مراد ومنازل اكجااآباد وكني�سة 
كوجوك  ايوا�سل وهي من اأقدم الكنائ�س 
يف املدينة ودير �سوميال الذي اأُن�سي حول 

كهف من تل �سديد النحدارعلى جبل 
»قراداغ« يف عهد الك�سيو�س الثالث ملك 

كومننو�س وغريها.

آللئ تركيا 
على البحر األسود
الكثري منا زار تركيا أو يخطط لزيارتها قريبًا، وبمجرد التفكير فيها يتبادر إلى األذهان فورًا مدينة 

اسطنبول الجميلة وما تحويه من معالم مميزة أشهرها على اإلطالق آيا صوفيا، ولكن مهاًل فتركيا 
ليست فقط اسطنبول وانطاليا وغيرهم من الوجهات الشهيرة فقط، حيث توجد وجهة أكثر سحرًا 
وجمااًل تجمع بين الجبل والبحر والمناظر الطبيعية الخالبة عالوة على آيا صوفيا أخرى.. أنها منطقة 

شرق البحر األسود.
<<بقلم: أسماء األمين
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تتميز منطقة �سرق البحر الأ�سود 
بتنوع ل مثيل له وطبيعة غناء زاخرة 

بالينابيع املائية، وتقع فيها �ست 
وليات لكل منها خ�سائ�سها الطبيعية 

والثقافية والتاريخية التي متيزها 
عن الأخرى، وتعد وليتي طرابزون 

وريزه من الوجهات ال�سياحية الغنية 
للغاية يف ال�سمال الرتكي مبنطقة 

�سرق البحر الأ�سود، وتت�سف بجمال 
الطبيعة وتنوع روافدها ما بني غابات 

داخلية وجبال خ�سراء مبحاذاة 
ال�سريط ال�ساحلي ووفرة الينابيع 
والوديان والبحريات وال�ساللت، 

مما يجعلها مق�سدًا لأنواع ال�سياحة 
املختلفة بدءًا من ال�سياحة البيئية 
انتهاءًا ب�سياحة ال�ستجمام �سيفًا 

و�ستاءًا واأن�سطة متنوعة كركوب اخليل 
وت�سلق اجلبال والتخييم والتزلج 

ال�سراعي والتزلج على اجلليد  ومراكز 
الينابيع احلارة وغريها الكثري.

طرابزون
مدينة طرابزون من اقدم موانئ 

الأنا�سول تتميز مبوقع جغرايف 
وا�سرتاتيجي مهم وكونها مدينة ملهمة 
للعديدين ُاطلق عليها ا�سطورة ال�سرق، 

حتتوي العديد من املعامل ال�سياحية 
مثل ق�سر اتاتورك ال�سيفي الذي 
اأُهدي اإليه عام 1931، وكني�سة اآيا 
�سوفيا التي كانت متحفًا وحتولت 

اإىل م�سجد و تعد اأحدى اأهم مناذج 
الع�سر البيزنطي.

 كذلك من معامل املدينة القلعة الأثرية 
وبحرية اأوزجنول املحاطة بغابات 

ال�سنوبر وتعد �سدًا طبيعيًا، ومنطقة 
ال�سلطان مراد ومنازل اكجااآباد وكني�سة 
كوجوك  ايوا�سل وهي من اأقدم الكنائ�س 
يف املدينة ودير �سوميال الذي اأُن�سي حول 

كهف من تل �سديد النحدارعلى جبل 
»قراداغ« يف عهد الك�سيو�س الثالث ملك 

كومننو�س وغريها.

آللئ تركيا 
على البحر األسود
الكثري منا زار تركيا أو يخطط لزيارتها قريبًا، وبمجرد التفكير فيها يتبادر إلى األذهان فورًا مدينة 

اسطنبول الجميلة وما تحويه من معالم مميزة أشهرها على اإلطالق آيا صوفيا، ولكن مهاًل فتركيا 
ليست فقط اسطنبول وانطاليا وغيرهم من الوجهات الشهيرة فقط، حيث توجد وجهة أكثر سحرًا 
وجمااًل تجمع بين الجبل والبحر والمناظر الطبيعية الخالبة عالوة على آيا صوفيا أخرى.. أنها منطقة 

شرق البحر األسود.
<<بقلم: أسماء األمين
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ريزه
حتت�سن �سفوح جبال البحر الأ�سود 
يف قاج قار مدينة ريزه التي تختلف 
عن باقي مناطق الأنا�سول جغرافيًا 

وثقافيًا حيث تتميز بالوديان 
واملنحدارات وال�سفوح احلادة 

وباجلبال العالية اإ�سافة للبحريات 
اجلليدية واله�ساب اخل�سراء 

واجل�سور واحل�سون التاريخية 
وال�ساللت ووفرة النهار املتدفقة، 

ف�ساًل عن  مياه ه�سبة اآيدر احلرارية 
وبيوتها اخل�سبية ولهذا  تعد خري 

وجهة لل�سياحة البيئية، كما ت�ستهر 

ريزه بكونها مركزًا لنتاج ال�ساي 
الطبيعي.

يوجد يف ريزه معامل عديدة ا�سهرها 
قلعة ريزه بحديقتها الغناء امل�سرفة 

على البحر، وقلعة زيل  يف منطقة 
اله�ساب الغربية، واجل�سور احلجرية 

امل�سيدة على الأنهار مثل » كمر 
كوبري«، واأكرب حدائق ال�ساي 
الطبيعية يف العامل، و�ساللت 

اغاران وجاتالدره و�سالل »طرحة 
العرو�س« يف ه�سبة اآيدر ومنتجعات 
املياه ال�ساخنة والطبيعية »ثرمال«، 
وتتنوع الأن�سطة ال�ستوية وال�سيفية 

التي ميكن ممار�ستها فيها ما 
بني التجديف وال�سيد ومظالت 
املنحدرات يف انكيزدره، وامل�سي 

و�سعود اجلبال والتزلج على اجلليد 
يف قمة جبل قاج قار، ورحالت 

ال�سفاري.

قمة البحر األسود 
األولى 

اأقيمت موؤخرًا يف فندق بابيلون الواقع 
بني مدينة طرابزون وريزه، قمة البحر 

الأ�سود  ومنطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا لتن�سيط ال�سياحة يف 

�سمال تركيا برعاية اخلطوط اجلوية 
الرتكية،التي  تقدم خدماتها لأكرث من 

290 وجهة يف اأوروبا، اآ�سيا، اأفريقيا 

واأمريكا ال�سمالية، وتتمتع بع�سوية 
حتالف �ستار العاملي.

وقد ح�سر القمة وزير ال�سياحة الرتكي 
ووفودًا من اململكة العربية ال�سعودية 
و�سلطنة ُعمان وخمتلف دول املنطقة 

العربية، كما مت تكرمي العديد من 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني جلهودهم يف 

تعزيز ال�سياحة العربية يف �سرق البحر 
الأ�سود.

و�سرح ال�سيد علي بايتام اأوغلو رئي�س 

جمموعة »باب« املالكة لفندق بابيلون 
يف حديث خا�س ملجلة »انرتبرنور 

العربية« : » تتميز منطقة �سرق البحر 
الأ�سود مبناخ رائع وطبيعة خالبة كما 

اإن �سكانها حمافظون مما يجعلها 
وجهة مثالية ل�سياح اخلليج واملنطقة 

العربية«.
وا�ستطرد قائاًل« ن�سعى اإىل توفري 

جمموعة متنوعة من اخلدمات 
الالزمة لتطوير ال�سياحة يف �سمال 
تركيا وا�ستقطاب �سريحة اأكرب من 
ال�سياح، منها مطار ريزه وهو حتت 
الإن�ساء حاليًا ومن املقرر عمله يف 

فرتة وجيزة وهو اأكرب واأحدث من 
مطار طرابزون«.

وبدوره حول حجم �سوق ال�سفر اإىل 
تركيا اأكد ال�سيد �سالح اأوزار امللحق 

الثقايف والإعالمي للقن�سلية الرتكية 
يف دبي اأن« اعداد ال�سياح اإىل 

تركيا يف ازدياد م�ستمر موؤخرًا وقد 
ا�ست�سفنا  حوايل 25 مليون �سائح 
منهم 3 مليون �سائح من املنطقة 

العربية  و850 األف من اخلليج 
يف العام املا�سي  وحده، وننتظر 

ا�ست�سافة املزيد من ال�سياح يف كل 
وجهاتنا ال�سياحية«.
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ريزه
حتت�سن �سفوح جبال البحر الأ�سود 
يف قاج قار مدينة ريزه التي تختلف 
عن باقي مناطق الأنا�سول جغرافيًا 

وثقافيًا حيث تتميز بالوديان 
واملنحدارات وال�سفوح احلادة 

وباجلبال العالية اإ�سافة للبحريات 
اجلليدية واله�ساب اخل�سراء 

واجل�سور واحل�سون التاريخية 
وال�ساللت ووفرة النهار املتدفقة، 

ف�ساًل عن  مياه ه�سبة اآيدر احلرارية 
وبيوتها اخل�سبية ولهذا  تعد خري 

وجهة لل�سياحة البيئية، كما ت�ستهر 

ريزه بكونها مركزًا لنتاج ال�ساي 
الطبيعي.

يوجد يف ريزه معامل عديدة ا�سهرها 
قلعة ريزه بحديقتها الغناء امل�سرفة 

على البحر، وقلعة زيل  يف منطقة 
اله�ساب الغربية، واجل�سور احلجرية 

امل�سيدة على الأنهار مثل » كمر 
كوبري«، واأكرب حدائق ال�ساي 
الطبيعية يف العامل، و�ساللت 

اغاران وجاتالدره و�سالل »طرحة 
العرو�س« يف ه�سبة اآيدر ومنتجعات 
املياه ال�ساخنة والطبيعية »ثرمال«، 
وتتنوع الأن�سطة ال�ستوية وال�سيفية 

التي ميكن ممار�ستها فيها ما 
بني التجديف وال�سيد ومظالت 
املنحدرات يف انكيزدره، وامل�سي 

و�سعود اجلبال والتزلج على اجلليد 
يف قمة جبل قاج قار، ورحالت 

ال�سفاري.

قمة البحر األسود 
األولى 

اأقيمت موؤخرًا يف فندق بابيلون الواقع 
بني مدينة طرابزون وريزه، قمة البحر 

الأ�سود  ومنطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا لتن�سيط ال�سياحة يف 

�سمال تركيا برعاية اخلطوط اجلوية 
الرتكية،التي  تقدم خدماتها لأكرث من 

290 وجهة يف اأوروبا، اآ�سيا، اأفريقيا 

واأمريكا ال�سمالية، وتتمتع بع�سوية 
حتالف �ستار العاملي.

وقد ح�سر القمة وزير ال�سياحة الرتكي 
ووفودًا من اململكة العربية ال�سعودية 
و�سلطنة ُعمان وخمتلف دول املنطقة 

العربية، كما مت تكرمي العديد من 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني جلهودهم يف 

تعزيز ال�سياحة العربية يف �سرق البحر 
الأ�سود.

و�سرح ال�سيد علي بايتام اأوغلو رئي�س 

جمموعة »باب« املالكة لفندق بابيلون 
يف حديث خا�س ملجلة »انرتبرنور 

العربية« : » تتميز منطقة �سرق البحر 
الأ�سود مبناخ رائع وطبيعة خالبة كما 

اإن �سكانها حمافظون مما يجعلها 
وجهة مثالية ل�سياح اخلليج واملنطقة 

العربية«.
وا�ستطرد قائاًل« ن�سعى اإىل توفري 

جمموعة متنوعة من اخلدمات 
الالزمة لتطوير ال�سياحة يف �سمال 
تركيا وا�ستقطاب �سريحة اأكرب من 
ال�سياح، منها مطار ريزه وهو حتت 
الإن�ساء حاليًا ومن املقرر عمله يف 

فرتة وجيزة وهو اأكرب واأحدث من 
مطار طرابزون«.

وبدوره حول حجم �سوق ال�سفر اإىل 
تركيا اأكد ال�سيد �سالح اأوزار امللحق 

الثقايف والإعالمي للقن�سلية الرتكية 
يف دبي اأن« اعداد ال�سياح اإىل 

تركيا يف ازدياد م�ستمر موؤخرًا وقد 
ا�ست�سفنا  حوايل 25 مليون �سائح 
منهم 3 مليون �سائح من املنطقة 

العربية  و850 األف من اخلليج 
يف العام املا�سي  وحده، وننتظر 

ا�ست�سافة املزيد من ال�سياح يف كل 
وجهاتنا ال�سياحية«.
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من هذ� �ملنطلق، �أطلق حممد جمال 
)كاتب وم�ؤلف ور�ئد �أعمال( من�صة 

»كتبنا« كاأول من�صة للن�صر �ل�صخ�صي 

يف �لعامل �لعربي، يف 23 �أبريل 2015، 
ت�صتهدف �ل�ص�ق �مل�صرية و�لعربية.

حتاكي »كتبنا« من�صة �لن�صر 
 ،LuLu.com ل�صخ�صي �لعاملية�

�لتي ال تدعم �للغة �لعربية. وتق�م 
»كتبنا« مب�صاعدة �لُكّتاب و�مل�ؤلفني 

�لعرب �ل�صباب يف خمتلف دول 
�لعامل، على ن�صر �أعمالهم �لكرتونًيا 

من خالل م�قع وتطبيق لله��تف 
�لذكية، »وم�ؤخر� بد�أنا �أي�صا يف �لن�صر 

�ل�رقي عرب تقنية �لطباعة ح�صب 
�لطلب«، يق�ل جمال يف ت�صريحاته 

لـ«�أنرتبرن�ر �لعربية«.
لعل جتربة جمال �ل�صخ�صية كانت 

�لد�فع �لرئي�صي ور�ء �إطالق »كتبنا«، 
حيث �أنه كاتب �صاب، لطاملا و�صعته 

دور �لن�صر على ق��ئم �النتظار، دون 
ا  جدوى. كما ��صطدم جمال �أي�صً

بال��قع عندما كانت بع�ض دور �لن�صر 
ت��فق على ن�صر كتبه، مقابل �أن تكبده 

ثمن �لطباعة، و�أن حت�صل �لد�ر على 
�أكرث من %70 من ع��ئد �لبيع، دون 

�أن تر�صد �أي ميز�نية للت�ص�يق.
من هنا قرر جمال �أن يغزو عامل 

ريادة �الأعمال بتد�صني من�صة 
ن�صر �صخ�صي، تعمل كحلقة 
�ل��صل بني �لكاتب و�لقارئ 

مبا�صرة، بدون �أن يك�ن �لنا�صر 
و�صيطا بينهما. 

جاءت تلك �خلط�ة بعدما �أنهى 
جمال در��صته يف كلية �لهند�صة ق�صم 

كمبي�تر، ثم �أتبع �صهادته �جلامعية 
بدر��صات حرة يف جمال تط�ير 

�الأعمال و�لت�ص�يق.

نموذج عمل متعدد 
القنوات

»والأن هناك ماليني من �الأ�صخا�ض 
ي�صتخدم�ن �الأجهزة �لل�حية و�له��تف 

يف �لقر�ءة حالًيا يف �لعامل �لعربي، 
فكرنا يف �لبد�أ بالن�صر �الإلكرتوين 

عرب  )كتبنا(، لنتيح جلمه�ر �لقّر�ء 

كيف وظفت »كتبنا«
التكنولوجيا لحل مشكالت

 صناعة النشر في المنطقة؟ 
يواجه شباب الُكّتاب الكثير من المشاكل والعراقيل والتحديات بصناعة النشر فى الوطن العربى، 

إذ أن دور النشر التقليدية غالًبا ما ترفض نشر أعمالهم، كما أن نقص عامل التمويل يحول دون 
قدرتهم على نشر أعمالهم على نفقتهم الخاصة، أو حتى الترويج لها بما يكفي لتحقيق مبيعات. 

<<خاص Entrepreneur العربية
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من هذ� �ملنطلق، �أطلق حممد جمال 
)كاتب وم�ؤلف ور�ئد �أعمال( من�صة 

»كتبنا« كاأول من�صة للن�صر �ل�صخ�صي 

يف �لعامل �لعربي، يف 23 �أبريل 2015، 
ت�صتهدف �ل�ص�ق �مل�صرية و�لعربية.

حتاكي »كتبنا« من�صة �لن�صر 
 ،LuLu.com ل�صخ�صي �لعاملية�

�لتي ال تدعم �للغة �لعربية. وتق�م 
»كتبنا« مب�صاعدة �لُكّتاب و�مل�ؤلفني 

�لعرب �ل�صباب يف خمتلف دول 
�لعامل، على ن�صر �أعمالهم �لكرتونًيا 

من خالل م�قع وتطبيق لله��تف 
�لذكية، »وم�ؤخر� بد�أنا �أي�صا يف �لن�صر 

�ل�رقي عرب تقنية �لطباعة ح�صب 
�لطلب«، يق�ل جمال يف ت�صريحاته 

لـ«�أنرتبرن�ر �لعربية«.
لعل جتربة جمال �ل�صخ�صية كانت 

�لد�فع �لرئي�صي ور�ء �إطالق »كتبنا«، 
حيث �أنه كاتب �صاب، لطاملا و�صعته 

دور �لن�صر على ق��ئم �النتظار، دون 
ا  جدوى. كما ��صطدم جمال �أي�صً

بال��قع عندما كانت بع�ض دور �لن�صر 
ت��فق على ن�صر كتبه، مقابل �أن تكبده 

ثمن �لطباعة، و�أن حت�صل �لد�ر على 
�أكرث من %70 من ع��ئد �لبيع، دون 

�أن تر�صد �أي ميز�نية للت�ص�يق.
من هنا قرر جمال �أن يغزو عامل 

ريادة �الأعمال بتد�صني من�صة 
ن�صر �صخ�صي، تعمل كحلقة 
�ل��صل بني �لكاتب و�لقارئ 

مبا�صرة، بدون �أن يك�ن �لنا�صر 
و�صيطا بينهما. 

جاءت تلك �خلط�ة بعدما �أنهى 
جمال در��صته يف كلية �لهند�صة ق�صم 

كمبي�تر، ثم �أتبع �صهادته �جلامعية 
بدر��صات حرة يف جمال تط�ير 

�الأعمال و�لت�ص�يق.

نموذج عمل متعدد 
القنوات

»والأن هناك ماليني من �الأ�صخا�ض 
ي�صتخدم�ن �الأجهزة �لل�حية و�له��تف 

يف �لقر�ءة حالًيا يف �لعامل �لعربي، 
فكرنا يف �لبد�أ بالن�صر �الإلكرتوين 

عرب  )كتبنا(، لنتيح جلمه�ر �لقّر�ء 

كيف وظفت »كتبنا«
التكنولوجيا لحل مشكالت

 صناعة النشر في المنطقة؟ 
يواجه شباب الُكّتاب الكثير من المشاكل والعراقيل والتحديات بصناعة النشر فى الوطن العربى، 

إذ أن دور النشر التقليدية غالًبا ما ترفض نشر أعمالهم، كما أن نقص عامل التمويل يحول دون 
قدرتهم على نشر أعمالهم على نفقتهم الخاصة، أو حتى الترويج لها بما يكفي لتحقيق مبيعات. 
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�صر�ء �لكتب، �لتي ما كان�� ليح�صل�� 
عليها ل�ال �لتط�ر �لتقني �لذي ي�صهده 

�لع�صر«، يق�ل جمال.
ال يقت�صر جني �لع��ئد يف »كتبنا« 

على مبيعات �لكتب ققط، بل يت�صمن 
ا ع��ئد �ال�صرت�ك  من�ذج �لعمل �أي�صً

�ل�صن�ي للم�ؤلفني، وخدمات �لن�صر 
�الحرت�فية �لتي تقدمها �ملن�صة 
مثل ت�صميم �الأغلفة، و�لتدقيق 

�للغ�ي، و�لتن�صيق �لد�خلي، و�لت�ص�يق 
و�لرتويج.

كما و�أطلقت »كتبنا« خدمة »�لطباعة 
ح�صب �لطلب« م�ؤخًر�، �لتي تتيح 

للقر�ء طلب طباعة �أي كتاب وت��صيله 
للمنزل، وذلك تلبًية الحتياجات 

�لقر�ء ممن اليز�ل�� متعلقني وجد�نًيا 
بالكتاب �ل�رقي �لتقليدي.

ويتطلع �مل�ؤ�ص�ض لن�صر 100 كتاب ورقي 
عرب خدمة �لطباعة ح�صب �لطلب مع 

نهاية 2017.

أرقام تدعو للتفاؤل ..
مل حت�صل »كتبنا« على �أي ��صتثمار�ت 

حتى �الآن، �ص�ى من حا�صنة �أعمال 
مركز �الإبد�ع و�لتكن�ل�جيا وريادة 

�الأعمال يف م�صر، و�لتي منحت 
�مل�صروع »دعم مايل ول�جي�صتي كبري« 

لتمكن �مل�صروع من �أن يثبت جدو�ه.
بالفعل جنحت من�صة »كتبنا«، منذ 

�الإطالق، من ن�صر �أكرث من 480 
كتاًبا، مت �صر�ءهم وحتميلهم �أكرث من 

28،000 مرة حتى �الآن، و��صتقطبت 

18 �ألف م�صتخدم للم�قع و�لتطبيق، 

باالإ�صافة �إىل 160 �ألف متابع على 
�صفحة »كتبنا« على في�صب�ك.

عّينت من�صة »كتبنا« 5 م�ظفني حتى 
�الآن، وفتحت للباب لن�صر �مل��هب 

�الإبد�عية �ملختلفة من �أ�صعار ودو�وين 
وك�ميك�ض وق�ص�ض ق�صرية وم�ص�رة 

و�أبحاث. 
متكن جمال من ��صتقطاب �لُكّتاب 

و�لقر�ء ملن�صة »كتبنا« عرب �لت�ص�يق 
�ملبا�صر للم�صروع من خالل �ملعار�ض 
و�لفعاليات �لثقافية �ملعنية بالقر�ءة 

من جهة، وعن طريق �الإعالنات 
�لرقمية �مل�جهة و�ملدف�عة على 

»في�صب�ك« من جهة �أخرى.

وحتظى من�صة �لت���صل �الجتماعي 
»في�صب�ك« بـح��يل 35 ملي�ن 

م�صري، حيث �أن م�صر هي 
�لدولة �الأوىل عربًيا من حيث عدد 

�مل�صتخدمني �ملت��جدين عليها، ب��قع 
%36.5 من �إجمايل �لتعد�د �ل�صكاين.

تجربة االستخدام 
للكاتب والقارىء

تبد�أ جتربة ��صتخد�م »كتبنا« من 
طرف �لكاتب، �لذي يق�م برفع كتابه 

مع �لغالف ومالأ بع�ض �لبيانات، ثم 
ينتظر 72 �صاعة على �الأكرث حتى يتم 
�ملر�جعة و�لن�صر من قبل فريق �لعمل 

باملن�صة. 
ثم ياأتي دور �لقارىء، �لذي ميكنه 

�حل�ص�ل على �لكتاب باأكرث من 
طريقة دفع، تت�صمن بطاقات �الئتمان، 

�أو نقاط �لدفع �لتابعة ل�صبكة �لدفع 
�الإلكرتوين »ف�ري«، �أو عن طريق 

�لبطاقات م�صبقة �لدفع �خلا�صة 
مبن�صة »كتبنا« و�ملطروحة للبيع يف 

بع�ض �ملكتبات �لعامة.
تتغري �أ�صعار �لكتاب وفًقا حلجم 

�الإقبال عليه، حيث �أن �لكتاب ُيعر�ض 
جماًنا للمرة �الأوىل، وما �أن يق�م 25 

م�صتخدم بتحميله، ي�صبح �ل�صعر 5 
جنيهات )2 �صنًتا(، ثم يزيد �صعره 

تدريجًيا كلما ز�د �إقبال �لقر�ء، علًما 
�أن �الأ�صعار يف �ملت��صط 50 جنيًها )2 

دوالًر�(.
فهل لنا �أن نزعم �أن »كتبنا« جنحت 

يف �لق�صاء على ج�صع دور �لن�صر 
�لعربية با�صتخد�م �لتكن�ل�جيا؟

لعل تجربة جمال الشخصية 
كانت الدافع الرئيسي وراء 

إطالق »كتبنا«، حيث أنه 
كاتب شاب، لطالما وضعته 

دور النشر على قوائم 
االنتظار، دون جدوى. كما 

اصطدم جمال أيًضا بالواقع 
عندما كانت بعض دور النشر 
توافق على نشر كتبه، مقابل 

أن تكبده ثمن الطباعة، وأن 
تحصل الدار على أكثر من 

%70 من عوائد البيع، دون أن 
ترصد أي ميزانية للتسويق.
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حتتاج �إىل ق�ضاء ب�ضع دقائق فقط مع 
بدر �ضمري �لطيب، �مل�ؤ�ض�س و�لرئي�س 

�لتنفيذي ل�ضركة ياهال �لعاملية 
للتكن�ل�جيا LLC، حتى ت�ضاهد كل 
�حلما�س و�لإثارة �لتي يكنها رجل 

�لأعمال �لإمار�تي ل�ضركته و�لتي يحلم 
�أن ت�ضبح �ضركة �لتكن�ل�جيا �لأوىل 

يف �ملنطقة.
 كعالمة جتارية يف �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة �أ�ضدرت �ل�ضركة �لهاتف 
�لذكي )Alif(، و�لل�ح �لذكي 

)Alpha( ، وتعمل �لآن على جلب 
�ملزيد من هذه �ملنتجات يف �ل�ض�ق، 

تفرد ياهال ه� ما يجعلها تربز يف 
�ل�قت �لر�هن، وبت�ضميم �لطيب 

وحما�ضته يتطلع �إىل �أن ياأخذ �ل�ضركة 
�إىل �لأمام على طريق �لنجاح. 

قام �لطيب، �لذي كان م�ضلحا بخلفية 
�أعمال عائلية وخربة يف �لقطاع 
�مل�ضريف، باإن�ضاء ياهال لتحقيق 

طم�حاته �خلا�ضة يف تنظيم 
�مل�ضاريع يق�ل:« 

�أردت د�ئما 
�أن �أخلق �ضيئا 

مهمًا يف بلدي، منذ �أن 
كنت طفال، يق�ل بدر(، وقد 

وجد لنف�ضه �لتحفيز يف 

هذ� �مل�ضعى من خالل  روؤية �ملدينة 
�لذكية وبروؤية �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 

�آل مكت�م، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي. �مل�ضت�حاة 

من حملة �ل�ضيخ حممد جلعل دبي 
و�لإمار�ت ر�ئدة يف جمال �لتكن�ل�جيا 
وتطبيقها، يق�ل �لطيب �إنه �تبع نف�س 
�ملبد�أ يف �ضياغة وبناء �لأدو�ت حتت 
�لعالمة �لتجارية ياهال. �مل���ضفات 

�خلا�ضة بالأجهزة تتحدث عن نف�ضها 
- على �ضبيل �ملثال، ي�ضري �لطيب 

�إىل �لت�ضميم �لأنيق ذو �لت�ضميم 
�خل�ضبي من �ضركة ALIF  وبر�عة 

�ملزيج �ملتف�ق، كما ه� �حلال بالن�ضبة 
جلهاز �ألفا �لل�حي، جهاز �لعر�س 
ليد �ملدمج، و�لذي يح�ل �ل�ضا�ضة 

�ل�ضغرية �إىل و�حدة كبرية، رمبا �أحد 
�برز �ضماته. قال �لطيب �إن 

��ضتقبال منتجات 

ياهال كان �إيجابيا �أي�ضا، كما عر�س 
طيب �ضركته وعرو�ضه للعامل لأول 

مرة يف معر�س جيتك�س gitex بدبي 
�لعام �ملا�ضي، وكان �لرد �لذي حظي 

به م�ضجعا جد�. مل  يت�قع �لنا�س �أن 
تخرج عالمة جتارية لله��تف �لذكية 

من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقد 
حدث ذلك.

 �لآن، يق�ل �لطيب �إن �جلهات 
�خلا�ضة و�حلك�مية يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، حتر�س على دعم 
�لعالمات �لتجارية �ملحلية مثل ياهال، 

يف �ل�قت �لذي تعزز فيه �ل�ضركة 
�أي�ضا وت�ضعى �إىل جعل نف�ضها معروفة 

ب�ضكل �أف�ضل للعمالء �ملحتملني يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي وغريها. من حيث 
��ضم �لعالمة �لتجارية،

�طالق ياهال ه� تلبية لحتياجات 
�مل�ضتخدم �لناطق بالعربية، مثل 
كلمة HELO �لتي هي عبارة عن 

حتية عند �لرد على �لهاتف. وفقا 
لطيب، �لت�ض�يق وجه�د �لعالمة 
�لتجارية هما �لعن�ضر �لأ�ضا�ضي 
جلعل ياهال تعمل ب�ضكل جتاري، 
ويعتقد �أنه �إذ� مت ت�ض�يقها ب�ضكل 
�ضحيح، فاإن م���ضفات منتجات 

�ل�ضركة هي من �لدرجة �لعالية �لتي 
من �ضاأنها �أن ت�ضتجيب ب�ضه�لة لرو�د 

�لتكن�ل�جيا و�لذكاء  �لتكن�ل�جي 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�ملنطقة. �أما بالن�ضبة للخطط 
�ملقبلة، يق�ل �لطيب �إنه �ضي���ضل 
جه�ده جلعل ياهال �أكرث �ضهرة يف 

�ض�ق �لأجهزة �لنقالة، مع �ل�ضتمر�ر 
يف جه�ده �لبحثية و�لتط�يرية 

على �ملنتجات �جلديدة �لتي �ضيتم 
�إطالقها. ومن �ل���ضح �أنه يريد ل 
ياهال �أن تك�ن �لقائد �مل�ضتقبلي يف 

هذ� �ملجال، وهذ� قد يك�ن حلما 
كبري� نظر� للطبيعة �ملزدحمة 

و�ملت�ضبعة لل�ض�ق �لي�م، يق�ل �لطيب 
�أنه من �ملبكر للغاية �لتحدث يف 

هذه �لحتمالت- ب��بة �لإح�ضاء�ت 
Statista.com ، تت�قع �متالك 

�أكرث من ثلث �ضكان �لعامل لله��تف 
�لذكية يف عام 2017، ويقدر �ملجم�ع 

مبا يقرب من 2.6 مليار �ضخ�س 
من م�ضتخدمي �له��تف �لذكية يف 
�لعامل. مع م�ضتقبل يعد مبثل هذه 

�لإمكانات، �لطيب ي�ضعر �أن ياهال 
ميكنها �ل�ضتفادة يف �ل�ض�ق ومن 

وجهة نظره، وقال �نه حري�س على 
�لتاأكد من �أن منتجاته قادرة على 

�ل�ق�ف ب�ضكل �أف�ضل يف �ل�ض�ق 
�لي�م. ولالأخذ يف �حل�ضبان، فاإن 

�إ�ضر�ر ياهال على �للتز�م مبعايري 
�جل�دة �لعالية ملجم�عة منتجاتها 

يربز يف �ل��قع، حيث مت تقدمي 
جائزة �لإبد�ع �لتكن�ل�جي يف ج��ئز 
�أجيليتي لعام 2016  �ىل �لطيب �لتي 

نظمتها �إنرتبرين�ر �ل�ضرق �لأو�ضط
Entrepreneur Middle East. �أما 

فيما يتعلق بالعالمة �لتجارية، فاإن 
�لطيب يك�ضف �أنه بالإ�ضافة �إىل 

�لإ�ضد�ر�ت �لأحدث من حمفظة 
منتجاته �حلالية، متتلك ياهال 

�أي�ضا �ضاعات ذكية، نظار�ت ذكية، 
طائر�ت حتكم �آيل، و�لكثري غريها 

�لتي حتفظ عليها ليفاجئ �لنا�س بها 
، ولكن مرة �أخرى، حما�س �لطيب 

ح�ل �مل�ضتقبل و��ضح للغاية. ونتمنى 
له كل �لت�فيق يف ذلك!

تكنولوجيا رائعة 
صممت في دبي
يحرص المؤسس والرئيس التنفيذي للعالمة التجارية YaHalla ياهال، بدر سمير الطيب 

على جعل عالمته التجارية اإلماراتية األبرز في األسواق.
By Aby Sam Thomas - العربية Entrepreneur خاص

>>

7677 June 2017    entrepreneurentrepreneur    June 2017

موبايل  |  مواقع  |  جديد  |  ريادة الكترونية  |  بروفايل تقنية 



حتتاج �إىل ق�ضاء ب�ضع دقائق فقط مع 
بدر �ضمري �لطيب، �مل�ؤ�ض�س و�لرئي�س 

�لتنفيذي ل�ضركة ياهال �لعاملية 
للتكن�ل�جيا LLC، حتى ت�ضاهد كل 
�حلما�س و�لإثارة �لتي يكنها رجل 

�لأعمال �لإمار�تي ل�ضركته و�لتي يحلم 
�أن ت�ضبح �ضركة �لتكن�ل�جيا �لأوىل 

يف �ملنطقة.
 كعالمة جتارية يف �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة �أ�ضدرت �ل�ضركة �لهاتف 
�لذكي )Alif(، و�لل�ح �لذكي 

)Alpha( ، وتعمل �لآن على جلب 
�ملزيد من هذه �ملنتجات يف �ل�ض�ق، 

تفرد ياهال ه� ما يجعلها تربز يف 
�ل�قت �لر�هن، وبت�ضميم �لطيب 

وحما�ضته يتطلع �إىل �أن ياأخذ �ل�ضركة 
�إىل �لأمام على طريق �لنجاح. 

قام �لطيب، �لذي كان م�ضلحا بخلفية 
�أعمال عائلية وخربة يف �لقطاع 
�مل�ضريف، باإن�ضاء ياهال لتحقيق 

طم�حاته �خلا�ضة يف تنظيم 
�مل�ضاريع يق�ل:« 

�أردت د�ئما 
�أن �أخلق �ضيئا 

مهمًا يف بلدي، منذ �أن 
كنت طفال، يق�ل بدر(، وقد 

وجد لنف�ضه �لتحفيز يف 

هذ� �مل�ضعى من خالل  روؤية �ملدينة 
�لذكية وبروؤية �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 

�آل مكت�م، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي. �مل�ضت�حاة 

من حملة �ل�ضيخ حممد جلعل دبي 
و�لإمار�ت ر�ئدة يف جمال �لتكن�ل�جيا 
وتطبيقها، يق�ل �لطيب �إنه �تبع نف�س 
�ملبد�أ يف �ضياغة وبناء �لأدو�ت حتت 
�لعالمة �لتجارية ياهال. �مل���ضفات 

�خلا�ضة بالأجهزة تتحدث عن نف�ضها 
- على �ضبيل �ملثال، ي�ضري �لطيب 

�إىل �لت�ضميم �لأنيق ذو �لت�ضميم 
�خل�ضبي من �ضركة ALIF  وبر�عة 

�ملزيج �ملتف�ق، كما ه� �حلال بالن�ضبة 
جلهاز �ألفا �لل�حي، جهاز �لعر�س 
ليد �ملدمج، و�لذي يح�ل �ل�ضا�ضة 
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نظرة على Alif و 
Alpha

Alif
 LTPS AUO )2.5D Arc ل�ضا�ضة� •

)screen

• نظام �لت�ضغيل 6.0 مار�ضميل� 
 Android 6.0 Marshmallow

• بطارية با�ضتطاعة +6000 ميلي 
 mAh Battery 6000+ و�ط �ضاعي

 Capacity

• عر�س عايل �لدقة 1920*1080 
بك�ضل

• كامري� خلفية بدقة 13 ميغا بك�ضل 
و�أمامية بدقة 5 ميغا بك�ضل مع فال�س 

مزدوج
• �ضا�ضة بتقنية غ�ريال غال�س 

Corning® Gorilla® Glass 3
• �ضا�ضة عر�س بحجم 5.5 �إن�س
 GSM / يق�م بت�ضغيل �ضر�ئح •

WCDMA /FDD-LTE

• ما�ضح ب�ضمات �ض�ئي متعدد 
�ل�ظائف ��ضتخد�مه ي�ضل حلد 

�خلم�س �أ�ضابع

 Bit MTK6753 Octa 64 معالج •
Core

• ذ�كرة د�خلية بحجم 16 غيغا بايت 
)مدخل كرت يعالج بيانات حلد �ل 64 

غيغا بايت(
 Mali T720 •

• ذ�كرة تخزين ع�ض��ئي بحجم 3 
 3GB LPDDR3 RAM غيغا بايت

 Bluetooth 4.0، WiFi Support، •
 GPS

 Alpha
 DLP 0.3EM Inch DMD panel •

• Capacitive Touchscreen  �ضا�ضة 
�للم�س

• Brightness 50 Lumens  حجم 
�ل�ضط�ع

• 1280x800 Resolution  دقة 
�لعر�س

 Projection Distance : 20 to •
CM 380  بعد م�ضافة �لعر�س

• 8000mAh Battery  �لبطارية
• inches size 8  حجم 8 �إن�س

 Camera : 5 MP Rear + 2 MP •
Front  �لكامري�

• Android 4.4  نظام �لت�ضغيل
 Processor Speed )max( •

1.4GHz  �ضرعة �ملعالج 

• RK3188 Quad-Core  �ملعالج
 Mali-400MP GPU •

• 32GB، 2 GB RAM  �لذ�كرة 
و�لذ�كرة �لع�ض��ئية

 WLAN، Bluetooth، GPS •
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تقدم جلي حللول ال�صيافة، �صاحبة 
اخلربة الطويلة يف قطاع املطاعم 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط، وبف�صل 
اخلربة التي تزيد على اأكرث من 

عقدين من الزمن يف جمال ال�صيافة 
والعمل مع اأهم العالمات التجارية يف 

اأوروبا والإمارات، امل�صاعدة الالزمة 
ل�صمان جناح اأعمال املطاعم يف 

املنطقة وال�صتمرار بتحقيق العائدات 
خالل �صهر رم�صان. 

التبكير سر النجاح
• من ال�صروري يف عامل املاأكولت 
وامل�صروبات اأن يبداأ الإعداد مبكًرا 
قبل حوايل ثالثة اأ�صهر على قدوم 
رم�صان. ويتوجب على العاملني يف 

جمال املطاعم اأن يناق�صوا خططهم 
ل�صهر رم�صان مع املزودين مبكًرا 

ا �صيكونون �صائمني  باعتبار اأنهم اأي�صً
و�صيعملون لعدد �صاعات اأقل. وبالتاأكيد 

فاإن جتهيز التموين م�صبًقا �صروري 
ل�صري الأعمال بي�صر و�صهولة خالل 

رم�صان. 
• يجب اإعداد كافة املواد املتعلقة 

بالت�صويق والت�صالت م�صبًقا من اأجل 

التمكن من امتالك الوقت الكايف 
للرتويج للخيارات التي يقدمها املطعم 
خالل رم�صان على نحو وا�صع. وحاملا 
يتم العمل على اعتماد اخلطة، فمن 

ال�صروري اإر�صال اأي عرو�ض رم�صانية 
اإىل اأبرز ال�صركاء واجلهات التجارية.

اعتماد األسلوب اآلمن 
أم التركيز على التجربة 

في المطعم؟
• يعمد العديد من املطاعم اإىل تقدمي 

بوفيه تقليدي يت�صمن العديد من 
اخليارات والأ�صناف الطازجة، كما 

ي�صمل العديد من اأ�صاليب الطهي، اإىل 
جانب تقدمي برنامج ترفيهي، وبالتايل 

ف�صيكون هناك م�صتوى هائل من 
ال�صغط على املدراء من اأجل حتقيق 
التميز يف ال�صوق الذي ي�صهد تناف�ًصا 

كبرًيا.
• ويعود ق�صم كبري من قرار اختيار 

العرو�ض الرم�صانية وما تت�صمنه اإىل 
نوعية اجلمهور امل�صتهدف يف املطعم.

• ورغم اأنه من ال�صروري تقدمي قائمة 
جديدة ومنا�صبة، فاإنه يتوجب على 

املطعم يف الوقت ذاته احلفاظ على 

هويته واأ�صلوبه عند العمل على تلبية 
متطلبات �صهر رم�صان.

• يتوجب على املطاعم اأن تركز على 
نقاط القوة لديها، واأل حتاول اأن تقدم 
كافة اخليارات للجميع. يجب الرتكيز 

على القائمة احلالية والأ�صناف الأكرث 
طلًبا مع اإ�صفاء مل�صة عليها.

التكيف مع الظروف
• ب�صبب ال�صوابط واملتطلبات املختلفة 

للعمل خالل �صهر رم�صان، فاحلاجة 
ملحة لإحداث التغيري، وعندما يتعلق 

الأمر باملزودين، فاإن م�صار الطلب 
يتعر�ض ل�صغط اأكرب ب�صبب �صاعات 

العمل املحدودة وتوقف الكثري من 
الأعمال خالل هذه الفرتة. 

• من امل�صائل التي يتوجب على 
املطاعم التكيف معها هو هدر الطعام. 

ويعد هذا الأمر عن�صًرا اأ�صا�صًيا عند 
اعتماد بوفيه الطعام، وهو الأ�صلوب 

الأكرث �صيوًعا يف املطاعم خالل �صهر 
رم�صان.

تغليف الهدايا
• يعد رم�صان �صهًرا للتوا�صل 

الجتماعي بالن�صبة للم�صلمني، فغالًبا 
ما يتبادل الأ�صخا�ض الزيارة مع 

اأ�صدقائهم واأقاربهم لتناول الإفطار 
مًعا يف منازلهم. وميكن للمطاعم 

ومنافذ املاأكولت جتهيز عرو�ض 
للحلويات وجعلها منا�صبة لل�صراء من 
خالل تغليفها على �صكل هدية. ميكن 
اأن يحقق ذلك جناًحا كبرًيا. وغالًبا 

ما يرغب النا�ض باأفكار جديدة للهدايا 
خالل هذه اللقاءات.

العمليات 
• يجب ال�صتفادة من هذه الفرتة 

الهادئة وت�صجيع طاقم العمل على اأخذ 
العطالت خالل �صهر رم�صان، باعتبار 
اأن �صاعات العمل اأقل، وميكن العتماد 

على فريق عمل خالل مناوبة واحدة.
• التاأكيد على امتالك املطعم لرخ�صة 

تو�صيل الطعام خالل فرتة النهار، 
واإمكانية بيع الطعام لتناوله يف املنزل 

والتو�صيل.
�صاهمت �صركة جلي حللول ال�صيافة 
يف اإطالق اأكرث من 30 مفهوم ملطعم 

وت�صغل اأكرث من 40 مطعم يف خمتلف 
اأرجاء منطقة اخلليج. 
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