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ا يًض أو  مقارنة بالحدود المسموح بها, ( مرتفعة قلياًل PHس الهيدروجيني )قيمة األشكدة كانت أبالنسبة لعينة    -  2
فـي  عاليـة الملوحـة وقـد تسـبب نفـس المشـاكل التـي ذكـرت  د (  مرتفعـة وبـذلك تعـTDSبة الكليـة )مالح الذائاأل  د تع

كانـت نتـائج ، بهـا المسـموح ة ولم تتجاوز الحـدود والبيكربونات منخفض  ،الكبريتات و   ،يدات الكلور   د بقة. تعالفقرة السا
 ا مع العينة القياسية.تقاربة جدً الخرسانة والتشغيلية مطابقة للمواصفات, وكذلك مقاومة الضغط كانت مقوام 

بهـا فـي عينـة قيـرة, بينمـا  الحـدود المسـموح ( تتجاوزTDSمالح الذائبة الكلية )( واألPHس الهيدروجين )األ  -  3
مـالح الكبريتـات يـؤدي أن ارتفاع تركيـز أبها.  انت ضمن الحدود المسموحت كربوناوالبيك ,الكبريتات و   ،الكلوريدات 

ــاإ ــع جزيئـ ــا مـ ــات لـــى تفاعلهـ ــودة فـــي مركبـ ــيوم الموجـ ــمنت  )األت الكالسـ ــات  (C3A-C2S-C3Sسـ لتكـــون كبريتـ
ويكـون سـليح ن كبريتـات الكالسـيوم تتفاعـل مـع حديـد التأكبيـرة، كمـا حجميـة   ةي لزيـاد جبس( ممـا تـؤد الكالسيوم )ال

ة الضـغط كانــت نـت نتـائج قـوام الخرســانة والتشـغيلية مطابقـة للمواصـفات, وكـذلك مقاومـكا ،ريتيـد الحديـد ويتلـفكب
 ا مع العينة القياسية.متقاربة جدً 
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 قتصاديةتوظيف تكنولوجيا المعرفة في العلوم اال
   والتطبيقوالمتوسطة بين الفكر   الصغيرةوالمشروعات ألعمال ا ريادة

 ةدئار  جذامن ضر ع
 قصابي موسى ،  نفاح زكرياء

بشار، الجزائر  جامعة طاهري محمد   
  

 الملخص:
براز أهمية ريادة األعمال في مساعدة أصـحاب المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة إ  إلى  هذه الورقة البحثية  تهدف    

ا لتحســـين متطـــورً  اميـــدانً  داعيـــة وتنافســـية تمكـــنهم مـــن كســـب مكانــة فـــي الســـوق كونهـــا تشـــكللــى إيجـــاد حلـــول إبع
المتمثـل فـي توضـيح دور الريـادة فـي سـاؤل تالمهارات والكفاءات اإلنتاجية والتسويقية حيث نسعى لإلجابـة علـى ال

واة لمشــاريع كبيــرة بمــا ال ناجحــة وكــذلك نــبحيــث تصــبح مشــاريع أعمــ ،بنــاء وتطــوير أفكــار هــذه المشــاريع وقــدراتها
ارب تجـمنهج وصفي اسـتقرائي يـتم مـن خاللـه عـرض خالل تبني وهذا من  يتناسب مع متطلبات السوق المحلي،  

 لى توضيح الدروس المستفادة.إضافة باإل قطرية ومصرية والجزائرية
 ماذج قطرية.، ن Vezeetaطبيق المشاريع الصغيرة، ريادة األعمال، تطبيق توري، تالكلمات المفتاحية: 

 

  مقدمة:  ال
تمع يؤدي إلى توليد روح المبادرة واالبتكار والتنافس بين الشـباب في المج انتشار مفهوم ريادة األعمال  إن

بـين ة وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية واجتماعية، حيث تعد ريادة األعمال من فضاًل عن حل أزمة البطال
 أخـذ أشـكاالً لـذي قـد يهود اإلنسان، فريادة األعمال تسـتدعي االبتكـار والتغييـر التي تتجه إليها جالمقاصد األولية ا

ــزال ــي ال تـ ــادية، وهـ ــة واالقتصـ ــة االجتماعيـ ــي للتنميـ ــرك الحقيقـ ــر المحـ ــة، وتعتبـ ــي  مختلفـ ــة فـ ــل ألي دولـ ــل أمـ أفضـ
د مــن ريــاديي ة لرعايــة جيــل جديــبمتطلبــات التشــغيل تبــرز األهميــة البالغــاالزدهــار، ومــع ســعي المجتمعــات للوفــاء 

 .الريادية وي الروحاألعمال، سواء من أصحاب العمل أو العاملين ذ 
 تصبح وقدراتها، بحيث  المشاريع هذه أفكار تطوير في وبارز هام دور من للريادة ولما ذلك من اوانطالقً 

 لمشاريع نواة  لكوكذ  والتطور،  ومةوالديمأ  االستمرارية لها يكون  بحيث  توقدرا أبعاد  وتأخذ  ناجحة أعمال مشاريع
 الفصل اقتصر  حيث  فصول ضمن الدراسة هذه جاءت  فقد اولهذ  لي،المح السوق  متطلبات  مع يتناسب  بما كبيرة
 من  الميدان.استعراض تجارب في هذا   على :الثاني والفصل  راسة د لل العام اإلطار على التعرف : علىاألول
 ن أ إالتسهيل الخدمات  في دورها  وبالتالي المشاريع هذهل المميزات  وأهم بها، االستثمار حجم على التعرف خالل

إذاالمشار  كتل اإلبداعية  واألفكار الطاقات  توجيه  وعدم لها المناسبة واالجتماعية االقتصادية البيئة تجد  لم يع 
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 يهاف الموجودة  انات اإلمك وتوظيف وتكوينها واستمراريتها بأفكارها ريادية تكون  حتى المشاريع هذه مثل لمالكي
 المشاريع هذه لمثل المالكين  قدرات  بتنمية ذلك ارتباط ى ومد  الوطني لالقتصاد  خدمةً  والمالية والبشرية المادية
في بناء وتطوير أفكار  الريادةفي توضيح دور   الدراسة مشكلة كمنت ولهذا متطورة، كبيرة لمشاريع نواة  لتصبح

 .ريادية اريعمش تصبح هذه المشاريع وقدراتها حتى
 الدراسة دافأه

 إلى ما يلي : راسة الد  ذهدف ههت
 .عمال وأهميتهااأل ريادة وممفهلمام بإلا ✓
 .رائدة من خالل عرض تجارب  الصغيرة المشاريع على التعرف ✓
 .وخصائصها الريادة امل نجاحعو  على التعرف ✓
  الدراسة: أسئلة
 :التالية األسئلة على اإلجابة الدراسة هذه تحاول
 .رائد  ليكون  الصغيرة المشاريع أصحاب  تمكن التي خصائص والرات  القد  هي ما ✓
 .ريادية لتكون  الصغيرة المشاريع إنجاح على تساعد  التي لالعوام يه ما ✓
 .ريادية حتصب ان يمكن الصغيرة المشاريع هل ✓

 محاور الدراسة:
 بغية اإللمام بالموضوع محل الدراسة، فقد تم تقسيمه على النحو التالي:

 ريادة األعمالاهيم أساسية حول ول: مفلمحور األ ا
 لمصرية والجزائرية في ميدان ريادة األعمالقطرية واالتجربة الالمحور الثاني: 

 لريادة األعماالمحور االول: مفاهيم أساسية حول 
 :األعمال رياده مفهوم

    يرلنـدياإل المصـرفي قبـل مـن عشـر الثـامن القـرن  مطلـع فـي اسـتخدم الريـادة مفهـوم نأ إلـى األدبيـات  تشـير
Richard Cantillon والمـوظفين وأصـبح الخـاص  لحسـابهم لذين يعملون ا ألفراد ا مالك األراضي، بين للتمييز 

 عـالمي باهتمـام األعمـال ريادة وتحظى.)i)بعد  األعمال فيما ادةري مجال لتحديد  النظري  المفهوم هو األساس هذا
 التعليم التليفزيونية، والمسلسالت  كاألفالم الترفيه صناعةو  السياسية، رات المناظو  اإلعالم، وسائل في سواء واسع

 ولالـد  فـي سـواء واسـع بشـكل والجـنس الشـباب  علـى فئـة تركـز كمـا .وأبحـاث  أكاديميـة دراسـات  ,مراحله،بمختلف 
 (.ii)النامية أو المتقدمة

 لريـادة موحـد  عريـفت بـين قـائم خـالف زال هنـاك فمـا األعمـال، بريـادة المتعلقـة األدبيـات  وفـرة مـن الـرغم وعلـى
 لمصـطلح اتعريفًـ  (30) علـى احتـوى  الريـادي من هو :انبعنو  اثً بح  Gartner))نشر  1988عام في tاألعمال.
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 يحـدد  موحـد  علمـي مصـطلح وجـود  مـن ناحيـة األعمـال قائمـة وريـادة الريـادي تعريـف معضـلة ومازالـت  الريـادي،
 أو خاللهـا يسـتخدم الفـرد  مـن التـي العمليـة "بأنهـا األعمـال ريـادة يعـرف حيـث  .(iii)األعمـال ريـادة أو الريـادي

 الرغبـات  مـع بالتجـاوب  للمشروع والنمو لتأميم قيمة الفرص  وراء للسعي ووسائل امنظمً  اجيدً  األفراد  من مجموعة
   . (iv)والتفرد  اإلبداع خالل من والحاجات 

   ).v(.ةر خاطبالم ويتصف باإلبداع يتسم حر عمل إنشاء أنها: على وتعرف
 سلع وخدمات  تنتج التي الجماعية أو ديةالفر رات المباد " بأنها (GEM) األعمال لريادة العالمي المرصد  عرفهاوي

 همخـاطر  وتحمـل وتشـغيله تجـاري  مشـروع بإنشـاء يقـوم الـذي الشـخص  هـو الريـادي وأن الـربح، تحقيـق لغـرض 
  vi .منظم غير أو عتباريةا  شخصية بصفة المسج المشروع كان إذا وفيما المشروع، حجم عن النظر بصرف

 فعاليـة ويقـدم حـر عمـل إنشـاء علـى ينصـب  الـذي النشـاط :هـي الاألعمـ دةريـا بـأن التعريفـات  من هذهنستخلص 
 اقتصـادي نشـاط ابتكار أو جديد  شيء لتقديم متميزة وأهلية بكفاءة الموارد  دارةإ تعني أنها كما مضافة، اقتصادية

 ريـادة وممفهـ التـالي 01رقـم  الشـكل ويوضـح .المدروسـة المخـاطرة ولكنهـا المخاطرة من وعبن وتتسم جديد  واداري 
 األعمال:

 
 فهد  الملك مكتبة تخصصين،الم لغير األعمال ريادة ، مبادئ2016 وفاء المبيريك، أحمد، الشميمري، :المصدر
 .10 ص  ،1 ط السعودية، العربية المملكة الوطنية،

 التالية: الرئيسية بالنقاط ألعمالا ريادة مفهوم رعناص تحديد يمكن سبق مما
 .المتاحة الفرصة معرفة •

 انشاء المنظمات االقتصادية الموجهة بالربح.تكوين و   •

 المزج بين اإلبداع واالبتكار وتحمل المخاطر. •

 االستخدام األمثل للموارد المتاحة. •
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 أهمية ريادة األعمال ➢
ــاليب الجديــــدة لتحقيــــق النجــــاح وجــــدت كضــــرورة للبتعــــد رياديــــة األعمــــال ذات أهميــــة حقيقيــــة اذ  حــــث عــــن األســ

، وان هذه العملية يعبر عنهـا بـالتحول األساسـي مـن اجـل تحقيـق أهـداف جديـدة فـي األعمال  الستقرار لمنظمات وا
األعـوام األخيـرة، شـجعت الشـركات علـى إجـراء البحـوث المتعلقـة برياديـة األعمـال   االستراتيجية وفيمجال اإلدارة  

ة أخرى تسـاهم ريـادة ومن ناحيالمنظمات تقوم بتنفيذ أفكار جديدة في   بيرة حيث صورت أنهالها من أهمية، كلما  
يــزة التنافســية واالســتقرار فــي وجــه األعمــال فــي تحقيــق وفــرات اقتصــادية تســاهم فــي نمــو المشــروعات وتمنحهــا الم

ات ثــروة كبيــرة خــالل فتــر بســيطة إلــى بنــاء والمعوقــات مــن خــالل تكــوين أصــول دائمــة تتجــاوز األحــالم التقلبــات ال
 vii.زمنية قصيرة

 :viiiوهي ما يأتي ظهر أهمية ريادية األعمال للمنظمات ما ذكرهت التي تومن بين أهم المجاال
جحــة حيــث تعــزز مــن قيمــة االبتكــار فــي بيئــة العمــل، وكــذلك نموهــا، تعــد عنصــرا حيويــا للمنظمــات النا -1

التـــي تقـــوي مـــن أدائهـــا فـــي  يـــة وصـــياغة ثقافتهـــامهـــارات اإلبداع للعـــاملين لالســـتفادة مـــن وتقـــديم الفرصـــة
 السوق.

واجه المنظمات مخاطر وتهديدات من المنظمات األخـرى فـي بيئـة تنافسـية وذلـك لوجـود وقع أن تمن المت -2
 .في التعامل فيما بينها ةتكلفة عالي

رياديـــة قـــة بـــين مفهـــومين وأخيــرا تســـلط الضـــوء علـــى الفجـــوة المعرفيـــة فـــي الفكــر االداري مـــن خـــالل العال -3
 أهميـة ذات  األعمـال رياديـة تعـد  لسـياقا نفس فيو  والمنافسة من حيث االبتكار في المنظمات. األعمال

 تسـاعدها إذ  االقتصـادي، النمـو تشـجيع مجـال فـي تلعبـه الـذي للـدور وذلـك المنظمـات، مـن لكثيـر كبيـرة
 التجديـد  وتبنـي السـوق، يرتطـو  اإلبداعيـة، العمليـة امتالكهـا خـالل مـن جديـدة تجاريـة أعمـال ابتكار على

 .ixاالستراتيجي

       :xوهي الراهنة، المرحلة في المنظمات  أعمال بريادية الكبير االهتمام الى أدت  التي اب األسب أهم ومن بين
 .توظيف التكنولوجيا الى والحاجة األعمال منظمات  نبي منافسةال قوة •
 .برةوالخ المعرفة المج في المبدعين العاملين على المحافظة •
 .العالي واألداء العمل في المرونة •
 بك( خاصا شيئا لنفسك )اعمل بي توصي لتيا تماعيةاالج الثقافة ظهور •

 واضـح نحـو علـى بهـا االهتمـام بـدأ التـي والرئيسـة لمهمـةا الموضـوعات  مـن األعمـال ريادة تعد  ذلك على تأسيسا
 اإلداريـة األسـاليب  مـن الثقـة بعـدم والشـعور فسـين،المنا عـدد  زيـادةو  السـريعة، والتطـورات  البيئيـة التحـديات  نتيجـة

 .التقليدية
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 األعمال ريادة أبعاد ➢
 فـي للبـاحثين كبيرا تحديا يشكل امم تنوعها، هي اقتصادية اجتماعية كظاهرة األعمال لريادة األساسية السمة إن

 ريـادة مشـاريع فـي الـداخلي عالتنو  القرار اعيعرف صن أن جدا المهم من المقابل، في األعمال. ريادة أبعاد  تحديد 
.xi المشـاريع قطـاع وتطـوير توجيـه فـي فعاليـة أكثـر بشـكل بالتـأثير لهـم احوالسـم ينالريـادي القـادة ومعرفة األعمال

 األبعاد  هذه
 أو ض البع لدى تنافسية ميزة تشكل قد  التي األبعاد  متعددة بالعوامل االهتمام من بد  ال لذلك متعددة واملبع تتأثر

 تكون  قد 
 األساسية. األعمال ريادة أبعاد  02رقم  الشكل يوضح .وغيرها القوانين ناحية من ما دول على راحك

 
 
 
 
 

 دراسةال ادبيات  على الباحثين بناء إعداد  : منالمصدر
 ذات  خطوات  تتخذ  لكونها نظرا األعمال ريادة يميز ما أهم من (Proactiveness) المبادرة تعتبر :المبادرة أوال

 االسـتجابة مجـرد  مـن بـدال الواعـدة صـةالفر  بعـةمتا تعنـي أيضـا .المحيطـة البيئـة ظـروف مـن أكثـر عالية مخاطرة
 .xiiالمنافسين ارةصد  وفي اإلبداع في قياديا تكون  وأن المنافسين لتحركات 

 عالمالم واضحة عملية هي (Risk Taking) المخاطرة تحمل أو المحسوبة المخاطرة :المحسوبة المخاطرة ثانيا
 علـى والتركيـز االسـتثمار علـى والعائـد  لنقديـةا تـدفقات ال حيـث  مـن األساسـية المعلومـات  جمـع المشـاريع، الختيـار

  xiii:الريادية المشاريع تواجهها مخاطر عدة وهناك مشروع.ال أهداف على تؤثر التي واإليجابيات  السلبيات 
 أسواق إلى بالدخول ومرتبطة النجاح يةاحتمال معرفة يرمن غ بالمجهول المجازفة وتعني :العمل مخاطر -1

 بعد. مجربة غير جيام تكنولو استخدا أو غير مجربة

 أسعار وتغير السوقية قيمةال في التغير األجنبية، العمالت  صرف أسعار بتغير تتعلق :السوق  مخاطر  -2
 .الفائدة

الفشل  أو النمو أجل نم مواردها من يركب مقدار استخدام المرتفعة، المديونية عن : ناتجةمالية مخاطر  -3
 .المنتج وبيع تسويق في

ا استثم
 ر الفرص 

الفر
 ص

االستق 
 اللية 

اإلب 
 داع 

المخا 
طرة  

 المحسوبة 

المباد 
 رة 

ريادة  
 األعمال 
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 المشـروع اسـتمرارية علـى تـؤثر خاطئـة قـرارات  باتخـاذهم المشـاريع أصـحاب  ايرتكبهـ :شخصـية مخـاطر  -4
 المالي. ومركزه

 المخاطرة تحمل لسلوك معينة حدود  يوجد  ال أنه إال القوانين والتشريعات  تتعلق بتغير :تنظيمية طرمخا  -5
 زادت  وكلمـا ل،عـن عامـ أقـل يكـون الشـخص عبـارة المخـاطرة كانـت  فكلمـا الجديـدة للمشـاريع لنسـبةبا

 .رياديا الشخص  يصبح المخاطرة

 األمـوال توظيـف رؤوس إلـى ويشـير النشـأة، حـديث  ياً اقتصـاد  مصـطلحاً  االسـتثمار يعتبـر :الفـرص استثمار ثالثا
 االقتصـاد  علـى إيجابـاً  ويـؤثر روعالمشـ أصـحاب  علـى الماديـة بالمنفعـة معـين يرجـع اقتصـادي مشـروع لتنشـيط
تمتلكـه  الـذي المـال لـرأس األمثـل االسـتغالل إلـى يسـعى اقتصـادي متغيـر أنـه إلـى يشـير المصـطلح كمـا .الـوطني

 أسـاليب  علـى باالعتمـاد  كبيـر وربـح مـادي عائـد  ذات  تحقيـق منفعـة إلـى االسـتغالل مـن هـذا تسـعى معينـة جهـة
 .مسبوقة يرغ حديثة اقتصادية وطرق 

 بعالقـة والمخـاطرة العائـد  ويـرتبط ل،والمـا بحالـر  الـدخل أو أو العائـد  تحقيـق بهـدف المـال توظيـف هـو سـتثمارفاال
 درجـة يهيئ نفسه لتقبـل أن عليه الستثماراته، أعلى عائد  على الحصول في المستثمر طموح فكلما ازداد  طردية،

 .صحيح من المخاطر والعكس أعلى

 يقهـاوتحق ديـةالريا المشـاريع نجـاح األعمـال وأسـاس لريادة المميز العنصر هو :(Innovation) اإلبداع-رابعا 
 .كـل منهمـا اخـتالف آليـة مـنبـالرغم  كعـاملين متـرادفين واالبتكـار اإلبـداع بـين المـزج يـتم مـا تنافسية، وغالبا ميزة

 االبتكـار بينمـا ،الخدمـة أو لمنـتجا فـي خـالل التميـز مـن خالقـة وتجـارب  وأنشـطة مع أفكار التعاطي هو فاإلبداع
 الـذي الفعـل هـو واإلبـداع واالبتكـار بطبيعتـه، مبتكـر ريـاديال xiv.يـدةجد  أو خدمـة منـتج وتطوير إيجاد  عملية فهو
 اإلبـداع أن كمـا .المتاحـة للمـوارد  جديـدة خـالل إيجـاد اسـتخدامات  مـن ا ثـراءال تحقيـق أجـل مـن الريـادي بـه يقـوم

 االبتكار. نحو األولى الخطوةويعتبر  واقتدار بكفاءة هاالمشاكل وحل على التعرف على القدرة يتضمن

 :xvيلي كما وهي الريادي لإلبداع أنواع عدة ناكوه

 .بالسوق  قليل واهتمام المستخدمة لوجياالتكنو  طبيعة في جزئي بشكل اإلبداع جزئي: يتم إبداع -1

 .ق بالسو  قليل واهتمام جديدة استخدام تكنولوجيا تخصصي: إبداع  -2

 بالسوق. زائد  اهتمام مع حالية تكنولوجية وسائل داخلي: جديد  إبداع  -3

 .بالسوق  واهتمام كبير جديدة تكنولوجيا : استخدامعالمي اعإبد  -4
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 معهـد  بـاحثي أحـد  قـام فريـدة بخصـائص  مـن همـا كـل يتميـز عـام، بشـكل األعمـال ريـادة مـن هنـاك نوعـان
Massachusetts) )والمتوسـطة الصـغيرة لمشـاريعل األعمـال ريـادة إلـى بتصـنيفهما (SME) األعمـال وريـادة 

 :xviالتالي بالجدول وضحهو م كما ( IDE(باإلبداع الموجهة

 باإلبداع لموجهةا األعمال ريادة والمتوسطة  الصغيرة للمشاريع األعمال ريادة الخصائص 

 والعالمية السوق المحلية على يركز السوق المحلية على يركز السوق 

 ميـزة تحقيـق (النموللتأسـيس) رورياضـ لـيس االبداع
 تنافسية

 يحمـلو  إبداعيـة أسـس علـىم قـائ المشـروع
 تنافسية ةميز 

 الخارجي التعهد  أو للتداول قابلة غير الوظائف
 ) مالبس مغسلة مطعم، (

 محلية بالضرورة وليست  تداوللل قابلة

 تمويلال مصادر من متنوعة مجموعة محدود  خارجي تمويل-عائلية مشاريع التمويل
  رأس زاد  كلما-ثابت  خطي بشكل لنموا النمو

 العائد -النقدي التدفق المال زاد 
 منحنى تأخذ  تحقيق النجاح عند -بخسارة تبدأ

 تنمو ال المال رأس زاد - كلما للصعود، أسي
 بسرعة النقدي التدفق-دات العائ

Source: Aulet, B. (2013), "Disciplined Enterpreneurship", John Wiley  Sons, Inc., 

Hoboken, New Jersey, USA, P.7. 

 األعمال لريادي مميزة صفة النفس ىلع واالعتماد  (Autonomy) ستقالليةباال غبةالر  نإ :االستقاللية-خامسا
 مـدى وتعنـي مسـتقبال، المسـتمر للنمـو وموجهـة كبيـر تـأثير ذات  أعمـاال ينشـئوا أن مـرجحال الـذين مـن الناشـئين

 جديدةال فكاراأل طرح طريق عن إبداعاتهم ممارسة على تشجيعهم خالل لعمل منا وفرق  لألفراد  الممنوحة الحرية
 لألمـام اإلبـداعات  دمتقـ عمليـة فـي حاسـما دورا الريـاديين يلعـب  حيـث  النتـائج المرضـية. إلـى للوصـول ومتابعتهـا

 تعتبـر ل. أيضـاالعمـ لنجـاح وتوظيـف ذلـك اجتماعيـة شـبكات  لتطـوير مـالهم االجتمـاعي ويسـتخدمون رأس
 اتخـاذ  عمليـة فـي كثيـرا الرياديـة منظمـات ال تساعد و  الريادي التوجه ذوي  مالئمة لألشخاص  عمل بيئة االستقاللية

 .xviiاالستراتيجي والتخطيط القرارات 
 مالاألع ريادي خصائص ➢

 والقـدرات  والمهـارات  مـن المعـارف مجموعـة عـن الحـديث  يعنـي الريـادي الشـخص  خصـائص  نعـ الحـديث 
 سـب مكت عضـهاوب مـوروث  الصـفات  هـذه بعـض  .رياديـا يصـبح حتـى الشخص  يمتلكها نأ يجب  التي يات والسلوك
 وبوجه عام .والتدريب  بالتعلم
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اسـتغالل  حسـن علـى القـدرة المخـاطرة، باإلبـداع، الرياديـة األعمـال ربـط إلـى الريـادة مجـال فـي البـاحثون  جـألي
 ومهـارات  إداريـة مهـارات  امـتالك س،بـالنف الثقـة ة،طويلـ لسـاعات  العمـل وتطبيقاتهـا، التكنولوجيـا الحديثـة

سـبيل المثـال  فعلـى الريـاديين، كافـة علـى يمكـن تعميمهـا الريـادي ئص بخصـا ئمـةقا تحديـد  الصـعب  ومـن.اتصـال
 السـلوكية أو الشخصـية مـن الصـفات  أخرى  مجموعة باحثون الحقون  يستحدث  ربماول للريادي، صفة) 40 (عدد 

 .xviii الريادية للشخصية

 :ةالحديث ةالعلمي راسات والد البحوث في تناوال األكثر األعمال ريادي خصائص أهم يلي وفيما

 .عليـه لسيطرةبا لها يسمح وال به المحيطة البيئية العوامل على يتغلب  الريادي الشخص  :الذاتي التحكم  -1
 أبـدا للفشـل يستسـلم وال ومعارفـه، قدراتـه علـى بـل يعتمـد  الحيـاة فـي لنجاحـه كأسـاس بـالحظ يؤمنال  فهو

 .xixأهدافه إلى وصوال بجد واجتهاد  يعمل لك تراه لذ 
تطـوير  مسـؤولياته، بزيـادة يرغـب  دائمـا فهـو التميـز، وحـب  لإلنجاز الدافعية لديه الريادي :اإلنجاز إلى الحاجة-2

 .xx زمالئه عن باقي ومتميز يواجهها التي المشكالت  اراته يحلمه

 والتضـحية التأكـد، عـدم ظـل حـاالت  العمـل فـي ر،المخـاط تحمـل فـي برغبتـه الريـادي يتسـم :المخـاطر تحمـل-3
 .xxiبالمستقبل ويهتم للماضي ينظر للهدف ال وصوله مقابل وجهده ووقته ةالمالي  بموارده

 علـى القـدرة يمتلـك فهـو الزبـائن، كسـب  علـى يسـاعده ممـا وتفكيره، وبقدراته بنفسه واثق الريادي :بالنفس الثقة-4
 هبـ يثقـون  كـونهم الشخصـية حل مشـكالتهم في يشاورونه حتى الذين لآلخرين مرجعية ه ويشكلوقيادت الفريق إدارة

 .وبأفكاره

 طاقـة لديـه اآلخـرين، واصـل مـعالت يحـب  متفائل إنسان هو الريادي :اإلقناع على اآلخرين والقدرة مع التواصل-5
  .xxiiرأيه يعطي ثم ويحمل يسمع أن ويفضل دائما المحيطين مع عالقاته في يستثمرها إيجابية

عـن  بعيـدا بنفسـه قراراتـه يتخـذ  مرؤوسـا، ال ن رئيسـايكـو  أن يحـب  إنسان مسـتقل، الريادي اإلنسان االستقاللية:-6
ويتحمـل  لتحقيـق االسـتقالل المـالي محاولـة فـي لـذاتيللتشـغيل ا مصـدر عـن دائمـا يبحـث  المحيطـين، تـأثيرات 

 .xxiiiالنتائج عن النظر بغض  قراراته مسؤولية

 إلـى دائمـا يسـعى وم،اللز  حين يعدلها للتشغيل وخطط واضحة أهداف لديه شخص  لرياديا والتنظيم: يطالتخط-7
 .xxivاكلومش صعوبات  أي لمواجهة مستمرة وقته بصورة وينظم التكاليف بأقل الوصول ألهدافه

 العمـل طات يتحمـل ضـغو  طويلـة، لسـاعات  العمـل فـي الرغبـة لديـه :وااللتزام والمثابرة الطاقة من عال مستوى -8
 .هعلي يزيد  أو منه مطلوب  هو ما م بكلويقو 
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 عمالاأل ريادة نجاح عوامل ➢
 ولكـن األعمال، لريادة البيئي بالنظام عنها يعبر التي األعمال ريادة نجاح عوامل حول الباحثين من العديد  كتب 

 يمكـن قصـورال وهـذا .لنظـاما هـذا فـي والمتـأثرة المـؤثرة العوامـل تحديـد  فـي قصـورا تعـاني تلك األدبيات  من العديد 
 :التالية بالنقاط حصره

 .متطورة بيئة بدون أن تعتبرها البيئة لتلك جامدا راتصو  تعطي الدراسات  معظم-1

 أعمـال، مؤسسـات  حاضـنات  ،جامعـات  (األعمـال ريـادة لـىع األكبـر التـأثير ذات  المؤسسـات  تحديـد  صـعوبة-2
 .) تمويل ،أبحاث 

 .النظام ذاه في العناصر ارتباط وضوحعدم -3

 .الصناعات  لكل شامال تصورا تعطي ال-4

 م( وعرفـه2006)م عـا فـي األعمـال لريـادة البيئـي النظـام صـطلحم اسـتخدم أول باحـث  (Cohen) يعتبـر
 وتيسـير خـالل دعـم مـن المسـتدامة بالتنميـة ملتزمـة محلـي جغرافي مجتمع في العوامل من مترابطة مجموعة"بأنه

 ."الجديدة المشاريع إنشاء

 xxvمؤلفـات  خـالل مـن (1989عـام) إلـى ذلـك تعـود  مـن أقدم بيئي نظام وجود  حول األفكار فإن ذلك من بالرغمو 
(Du bini) المرصـد  العلميـة،راسـات  والـد  األبحـاث  حيـث  مـن سـواء عالميـا متعـارف عليـه هـو مـا سـنتبع لـذلك 

 لريـادة عـالميال وامـل المرصـد ع علـى أساسـي بشـكل يعتمـد  (العالميـة الريـادة مؤشـر أو األعمـال لريـادة العـالمي
 .األعمال

 .xxviاألعمال لريادة ئيالبي ظامعوامل الن ألهم مختصر شرح يلي وفيما

 شـركات، ،أفـراد  (الزبـون  ونـوع) كبيـر ،متوسـط صـغير، (السـوق م حجـ مـن حيـث  :والعالميـة المحليـة األسـواق-1
 .) حكومة

 والقـدرة الخـارجي التعهيـد  إمكانيـات  اديـة،الري الخبـرة ة،التكنولوجيـ المقـدرة اإلدارية، المقدرة :المال البشري  رأس-2
 .المهاجرة ملةالعا قوى ال إلى الوصول على

 الجريء المال رأس المال، رأسب ةالخاص المشاركة ،) الممول (الراعي المستثمر العائلة، : األصدقاء،التمويل-3
 .اض ر واالقت المخاطر أو
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 أعمال وشبكات  مسرعات  أعمال، حاضنات  ختصة،م خدمات  اصحون،الن التوجيه، :والتوجيه الداعمة األنظمة-4
 .يةاالجتماع الريادة

 البنيـة تـوفرلألعمـال  مناسـبة تشـريعات  الضـريبية، زات المحفـ األعمـال، بـدء سهولة :القانوني الهيكل ،حكومةال-5
 .المختلفة طرق النقل وتوفر االتصاالت  توفر الحصول عليها، وسهولة التحتية

 جامعيـة مـؤهالت  الـديه عاملـة قـوى  تـوفر الجامعـة، قبـل مـا شـهادة تحمـل عاملـة قـوى  تـوفر :التـدريب و  التعلـيم-6
 .ريادية يمتلكون مهارات  من وخاصة

 الجديـدة األفكـار تشـكيل وبلـورة فـي رئيسـي دور األعمـال، دةريارام واحت تشجيع ثقافة نشر :كمحفز الجامعات -7
 ن المؤهلين.بالخريجي ناشئةوال الجديدة الشركات  تزويد  في رئيسي ودور

 البحـث  ثقافـة تشـجيع نجـاح، قصـص  الحـر، العمـل تفضـيل ل،والفشـ المخـاطرة مـع التسـامح :الداعمـة الثقافـة-8
 جديد. إبداع بأي التحفيز من نوعك األعمال واالحتفال لريادة إيجابية صورة وعمل

 األعمال لريادة مشجعة ثقافة ➢
 العوامـل مـن وتعـد  التجاريـة الشخصـية المغـامرة نحـو جتمـاعياال اإليجـابي اهباالتجـ الرياديـة الثقافـة مفهـوم يـرتبط

 لرياديـةا السـلوكيات  تشـجع التـي الثقافـة أن كمـا .األعمـال ريـادة مبـادرات  نحـو األفـراد  توجهـات  تحـدد  يالتـ هامةال
 .المجتمع في جذرية تغييرات  إحداث  في تساعد  واإلبداع واالستقاللية كالمخاطرة

 والدراسـات  ،البلـد  خلدا الحر العمل ثقافة وجود  على يعتمد  للتمويل كمجال حديث  نياإللكترو  شاركيالت والتمويل
 تطوير على تأثير لها االقتصادية والحوافز القانونية البيئة مثل الثقافة، عوامل أن وضحت الموضوع بهذا  الخاصة

 .األعمال ريادة ونجاح

 ثقافـة تشـجع أن الحكومـات  علـى ولـذلك ينبغـي ديـة،الريا المشـاريع تحفيـز مـن تمكـن أو تقيـد  أن إمـا العوامـل هـذه
 المنظمـات  أن األعمـال. كمـا ومسـرعات  األعمـال حاضـنات  األعمـال،رات مبـاد  عـمد  خـالل نمـ العمـل الحـر

 فـإن أخـرى  ناحيـة ومـن لهـا، المخـاطرة مسـتوى  تحديـد  األعمال من خالل ريادة نجاح تعيق أو تعزز قد  الحكومية
 إلى تحتاج فإنها النجاح، األعمال تحقق ريادة وحتى.البلد  في المتبعة راءات جاالو   نينبالقوا يتأثر يالسلوك الرياد 

 الخـدمات  علـى الحصـول وامكانيـة يـةالتحت البنيـة بـين تتـراوح التـي العوامـل المتداخلـة مـن داعـم بيئـي نظـام وجـود 
 .xxviiاألعمال لريادية لبيئيا النظام في األهمية بليغ دورا القرار صنع مؤسسات  وتلعب  المالية،

 .ميدان ريادة األعمالئرية في التجربة القطرية والمصرية والجزاالمحور الثاني: 
  نماذج رائدة في مجال ريادة االعمال ➢
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الطلـــب علــى الخـــدمات الصـــحية ويــزداد عـــدد األشـــخاص الــذين يحصـــلون علـــى يتزايـــد  الســكان،مــع ارتفـــاع عـــدد 
موعـــات الشـــاملة ومهنـــة األطبـــاء بشـــكل كبيـــر. تجلـــب هـــذه ز العـــالج والمجالرعايـــة الصـــحية فـــي العيـــادات ومراكـــ

التحـديات لمـوظفي ومــديري المرافـق. جعـل تطبيــق حجـز موعـد الطبيــب عمليـة الحجـز أبســط ديـدة مــن مجموعـة ج
 .وهو تطور تقني حديث  المستشفيات،رضى والموظفين اإلداريين في ل من الملك

يجب  موعد،إلجراء فحوصاتهم الروتينية. للحصول على   نتظار الطويلةيتجنب الناس فترات اال  اليوم،في عصر  
مـل ويستغرق األمر الكثير من الوقت لألشخاص الذين يقومون بعمل أو ع  المستشفى،اب إلى  ريض الذهعلى الم

ا أنـك تـذهب إلـى موعـد مـع طبيـب تجاري  سـيتم إخبـارك أن الطبيـب غيـر  وصـلت،ومـاذا لـو  معـين،. يحدث أحيانـً
صــل باإلنترنــت غيــر المتفــإن النظــام  ثــم،لقــد اســتغرقت بالفعــل الكثيــر مــن الوقــت. ومــن  فــي هــذا الوقــت؟ متــوفر

ا علـــى جانـــب  ا طـــوياًل للغايـــة. أيضـــً ســـؤولين أو المـــوظفين إجـــراء علـــى الم يتعـــين المستشـــفى،عمليـــة تســـتغرق وقتـــً
 .البحث اليدوي في الملفات لتحديد موعد مريض معين

بغـض النظـر عـن مكـان  المستشفى،يجب على أي شخص زيارة  صة،المنبدون هذه  طارئ،في حالة حدوث أي 
ا،ت. إنهــا تجعــل العمليــة طويلــة لكــال الجــانبين. دك والوقــوجــو   ى المــريض يتعــين علــ المستشــفى،بعــد إغــالق  أيضــً

  .االنتظار لليوم التالي لحجز الموعد 

بخـدماتك. سـيرغب العمـالء المـريض سـعيًدا يعد العثور على منصة حجز مواعيد الطبيـب خطـوة واحـدة فـي جعـل 
نــك جعلــت عمليــة الجدولــة أكثــر سالســة. سيســتمرون فــي القــدوم يعلمــوا أالجــدد فــي تحديــد موعــد معــك بمجــرد أن 

 .معكبلقائهم إذا أعجبوا  للعالج،إليك 

يـــد ســـيختار العديـــد مـــن المرضـــى المحتملـــين تحديـــد موعـــد الستشـــارة عبـــر اإلنترنـــت. ستســـاعد منصـــة حجـــز مواع
لــة المواعيــد ســريعة يجعــل جدو جــز الموعــد عبــر اإلنترنــت. وتقــديم خدمــة متســاوية مــع نظــام حجــز الطبيــب فــي ح

 .وخالية من اإلجهاد 

مل مع حجوزاتك بشكل صحيح. سـيقوم عمـالؤك باالتصـال من التعاال تحتاج إلى أن يتأكد الموظفون   ذلك،ومع  
ى أنه سيتم إدخـال التفاصـيل الصـحيحة فـي جب أن تطمئن إلي  واحد،باإلنترنت لتحديد مواعيدهم الخاصة. لسبب  

ا مــن قبــل المرضــى أنفســـهم. لــذلك فهــو يــوفر جهـــود ووقــت كــل مــن المـــريض م تعبئتهـــنمــوذج الحجــز حيــث ســيت
 .والمستشفى

يمكـن للمرضــى حجــز موعــد مــن أي مكـان وفــي أي وقــت. هــذه واحــدة مــن  واإلنترنــت،هم الذكيــة ل أجهــزتمـن خــال
ا بـع اتجاهًـ موعـد الطبيـب. ي ظهـر فـتح خـدمتك لألشـخاص عبـر اإلنترنـت أنـك تتدام تطبيـق حجـز  أكبر مزايا اسـتخ

 .يمّكن عمالئك من االتصال بك من خالل هواتفهم الذكية وأدواتهم
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ويمكنك حتى إجـراء  حجوزاتك،يمكنك مراقبة عدد األشخاص الذين يمكنهم رؤية   يب،الطبوعد  في تطبيق حجز م
ذه دًما. بهـجب أن تقرر المدة التي يمكن خاللها للمريض إلغاء الموعـد مقـجدول الزمني. يتعديالت سريعة على ال

 .أنت متأكد من عدد المرضى الذين ستحضرهم في يوم واحد  الطريقة،

ــين المرضـــىموعـــد الطبيـــب تطبيـــق حجـــز  ــيط الرئيســـي بـ ــاءو  هـــو الوسـ ــد األطبـ . ســـيوفر الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـ
 حجز موعد الطبيب في الوقت الحاضر. ة كبيرة لمنصة الحتياجات موعدك. هناك حاج

 

 xxviiiوالمراكز الطبية: للعياداتمنصة "ميدي " القطرية  ➢

يـتم  الروتينيـة التـي التسـاؤالت ة علـى وتحـاول اإلجابـ الخـاص المنصة تستهدف العيادات والمراكـز الطبيـة بالقطـاع 
بة اإلجابـة، ال سـيما فـي عـادة مـا تكـون صـعطرحها دائمًا حول ما إذا كنـت تعـرف طبيبـًا جيـدًا فـي تخصـص مـا، 

األسـنان، والنسـاء والـوالدة. وتكـون اإلجابـة أكثـر صـعوبة عنــدما  الجلديـة،التخصصـات الشـائعة كأطبـاء األمـراض 
غيــر الشــائعة كأطبــاء معالجــة النطــق، وأطبــاء الغــدد، أمــراض الشــيخوخة، أو  ت عــن التخصصــات تكــون التســاؤال

ور زيـارات ألطبـاء مختلفـين للعثـ 5إلـى 3أغلـب المرضـى يقومـون بــ نـت الدراسـات أن األوعيـة الدمويـة. وبي أطبـاء
 .لطبيب المناسب لهمعلى ا

ة إلكترونيـة تصـل المرضـى ة »ميـدي« وهـي كل ذلك دفع عبد هللا الخنجي وحارث أغادي إلى إطـالق منصـّ  منصـّ
 طريقـة www.meddy.com نترنـت باألطّباء، حيث ينظم التطبيق الـذي يمكـن تحميلـه عبـر الهـاتف، وموقـع اإل

مثــل أنــواع العالجــات، تخصــص الطبيــب، لغــة مختلفــة  ســهلة للبحــث والحجــز مــع أفضــل األطبــاء بحســب عوامــل
 .التحدث، بلد التعليم، وتوصيات المرضى

ــان الـــزو  ــاد، المـــؤهالت بإمكـ ــفح أوراق االعتمـ ــي وتصـ ــه المهنـ ــفح ملفـ ــر تصـ ــى مـــؤهالت الطبيـــب عبـ ار التعـــرف علـ
ات، والتأكـد ر العالجـيقـدمها الطبيـب أو العيـادة. بإمكـان الـزوار أيضـًا عـرض أسـعا ع العالجـات التـيالطبية، وأنوا 

ــأمين المتاحـــــــة عبـــــــر العيـــــــادة، والحجـــــــز مـــــــع الطبيـــــــب مباشـــــــر  ــن شـــــــركات التـــــ ــر الموقـــــــع مـــــ  .والتطبيـــــــقة عبـــــ
وصـــول إلـــى كمــا تســـهل المنصــة التعـــرف علـــى العيــادات التخصصـــية القريبـــة منــك، باإلضـــافة إلـــى اإلرشــادات لل

طبـاء المتـوفرين فـي العيـادة حسـب عـد مـع األة عبر الخارطة المفّصلة المتوّفرة، وتسمح له بعرض وحجز مو العياد 
 .حالـــــــــــــــــــــــــــة معينـــــــــــــــــــــــــــة التخصـــــــــــــــــــــــــــص أو العثـــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــى الطبيـــــــــــــــــــــــــــب المناســـــــــــــــــــــــــــب لعـــــــــــــــــــــــــــالج

تعمل "ميدي" على تصميم صفحة خاصة لكافة األطباء في قطر، ويستطيع أي طبيب ترقية حسابه، عبـر خدمـة 
اعيـد عبـر المنصـة. بال المو يحظى بصفحة مميزة تعرض معلومات إضافية عنه وتسمح له باسـتقشتراك شهرّية، لا

م التـــي تســـمح لـــه بـــإدارة أعمالـــه مـــن لوحـــة الـــتحكباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، يـــتمكن الطبيـــب أو العيـــادة مـــن االســـتفادة 
بمواعيـدهم أو السـتالم  رة للمرضـى للتـذكيومواعيده، وتمكنه لوحة التحكم من إرسال رسائل نصـية تلقائيـة أو يدويـ
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ــاريرهم  .تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمراكز الطبيـّة بالقطـاع الخـاص، حيـث يركـز األطبـاء والعيـادات الخاصـة   ت الخاصةوتستهدف »ميدي« العيادا

دمات للمرضــى وبأبســط الطــرق. ويعمــل فريــق عمــل »ميــدي« مــع هــذه العيــادات واألطبــاء وفير أفضــل الخــعلــى تــ
 .لمرضى في الخليجعن قرب لتسهيل رحلة ا

 إنجازات منصة "ميدي " -1
 "ميدي"كة مليون ريال تمويل مشترك لتأسيس شر 

ل بقيمـة قطر بالحصـول علـى تمويـ كارنيجي فيتمكن فريق عمل »ميدي«، الذي بدأ كمشروع تخرج في جامعة 
يع عمليـة مليون ريال خالل السنوات الماضية لتأسيس هذا المشـروع، والهـدف مـن الحصـول علـى تمويـل هـو تسـر 

التوظيف في الشركات الناشئة،  يةي عن أهمشركة الناشئة عبر توسعة فريق العمل. وتحدث عبد هللا الخنجنمو ال
ره فـي الشـركة بخبرتـه. وتضـم شـركة »ميـدي« حيث يؤسس كـل شـخص جديـد قسـمًا جديـدًا فـي الشـركة ليبـدأ مشـوا

 .ء فـي مجـاالتهم المتخصصـةالمرضـى واألطبـا موظفـا بـدوام كامـل فـي أكثـر مـن دولـة لخدمـة  12اليوم أكثر مـن  
ويطمح فريق العمل في »ميدي« بتوسع الشركة في جميـع دول  ج،في الخليتخدم منصة »ميدي« اليوم عدة دول 

أتي هذا التوسع مع صعوبات مالية، قانونية، تقنية وغيرها، ويأتي دور التمويل الخليج ومنطقة الشرق األوسط. وي
 .في تمكين النمو المستمر للشركات الناشئة Venture Investments شئةالمستمر للشركات النا

 منصة ميزات الم    -2
ة شائعة فحسب، تخصصات طبية رئيسي 6أبرز مميزات التطبيق والموقع أنه ال يمكن المستخدم من البحث في 

يسيًا،  تخصصًا رئ 50بل يمكنه البحث من خالل تخصصات رئيسية وفرعية، والتي تصل إلى أكثر من  
 .قطر يمنطقة ف 36إلى البحث على األطباء والعيادات في أكثر من  باإلضافة

في  عيادة   1400طبيب من  4000ألف زيارة شهريًا، وتضّم بياناتها أكثر من   80سجل »ميدي« متوسط وت
ا تتيح  ليس هذا فحسب فالمنصة تقدم أحدث المقاالت واألخبار التوعوية، في المجال الصحي، كم. دول الخليج

ومواضيع في الصحة   عالجاتهمو تعددة في المدونة عن آراء األطباء المختصين عن تخصصاتهم قراءات م
 .العامة كتبت بواسطة أطباء بإمكانك الحجز معهم عبر الموقع

لبحث عن األطّباء يمكن للمستخدم حجز المواعيد عبر الموقع أو التطبيق، أو التواصل مع أحد وباإلضافة ل
محجوزة عبر واعيد المعدة المرضى في اختيار الطبيب المناسب أو لالستفسار عن المة العمالء لمساموظفي خد 

هم إلضافتها يوميًا  المنصة. كما يعمل فريق خدمة العمالء في "ميدي" على جمع تجارب المرضى وتعليقات
 .للمنصة

 الجوائز -3
ة »عرض الشركات الناشئة« في عّدة منها مسابقفازت »ميدي« كشركة قطرية ناشئة في فعالّيات وجوائز ريادية 
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، كما فازت بجائزة »الشركة الناشئة« في حفل  2016ل في أكتوبر كز األوّ ر »عرب نت« بالكويت، لتحقق الم
. وحققت نجاحات في فعاليات أخرى في معظم دول الخليج، كما  2016ي قطر جوائز »أجيليتي انتربرايز« ف 

 .2018لوجيا  فازت بجائزة أفضل مصدر للتكنو 

 Vezeeta "xxix-فيزيتا "نصة االلكترونية المصريةمال ➢
ل وصعوبات متعلقة باختيار الطبيب المناسب لحالتنا المرضية، ومـن ثـم مشـاكل أخـرى لـدى اجه مشاككثيًرا ما نو 

 حجز الموعد لدى الطبيب. ولكن ماذا لو كان باإلمكان اختيـار الطبيـب بنـاًء علـى مئـات آالف التقييمـات   محاولة
منصــة الكترونيــة بســيطة مــن خــالل نــا باختيــاره يــدينا، ومــن ثــم حجــز الموعــد لــدى الطبيــب الــذي قمالمتــوفرة بــين أ

 المصرية الرائدة ضمن هذا المجال.االلكترونية  Vezeetaومجانية؟ هذا ما تقّدمه بالفعل منصة "فيزيتا" 

 وتأسيسها:الناشئة "  Vezeeta لمحة عن شركة "فيزيتا -1
ــا"  ط رق األوســكترونيــة مصــرية رائــدة فــي مجــال الرعايــة الصــحية فــي منطقــة الشــهــي منصــة ال Vezeeta"فيزيت

صـية تقـدر بــ على يّد كل من أحمد بدر وأمين برسوم، برؤوس أموال شخ 2012وشمال افريقيا. تأسست في عام 
قبـل أن ًرا لعملهـا ة مقـوكانـت تتخـذ مـن مدينـة القـاهرة المصـريّ  ،ألف لكل واحـد  100ألف دوالر تقريًبا بواقع   200

 .تقوم بنقله إلى مدينة دبي اإلماراتية في وقت  الحق

االلكترونـي المتخصـص بشـؤون وأخبـار الشـركات الناشـئة فـي منطقـة الشـرق األوسـط  Mena Bytes وقعأعلن م
ــا" "في وشــمال افريقيــا أن منصــة اء االلكترونيــة المتخصصــة بمســاعدة المرضــى علــى اختيــار األطبــ Vezeetaزيت

ا، قـد تمكنـت مـن الحصـول علـى تمويـل جديـد بقيمـة تصـل إلـى وحجز   مريكـي مليـون دوالر أ 40المواعيد الكترونيـً
ت بقيـــادة كـــل مـــن شـــركة "جولـــف كابيتـــال" ــر جولـــة تمويليـــة. وأشـــار المصـــدر إلـــى أن الجولـــة تمـــّ  Gulf عبـ

Capital الستثمار وصندوق اراتية لاإلم STV .السعودي لالستثمار 

االلكترونـي عـن السـيد أميـر برسـوم، مؤسـس الشـركة ومـديرها  MenaBytesي تعليقه على الحدث، نقل موقـع وف
ية قويــة وهــذا مــا اســتثمار  فريــق عــالمي متخصــص بمجــال الرعايــة الصــحية يتطلــب قاعــدة بنــاء إنتنفيــذي، قولــه ال

تقديم خدماتهم وتوسيع نطاقها نحو  توفره بالفعل شركة "جولف كابيتال" االستثمارية. وأضاف أنهم سيستمّرون في
 د من األسواق.المزي

ولـف كابيتـال": "نحـن معجبـون بالعمـل الـذي يقدمـه التنفيـذي لــ "ج في حين قال الدكتور كريم الصـلح، وهـو المـدير
 ن للعمل مع فيزيتا خالل مرحلتها القادمة من النمّو. نؤمن أنه، مع الدعم المالي والتشـغيليومتحمسو   أمير وفريقه

يرفعــوا ة مــن المســتثمرين حــول الطاولــة، فــإن أميــر وفريقــه يمكــنهم أن الصــحيح الم قــدم مــن قبــل مجموعــة اســتثنائي
ــا بســرعة وأن يضــعوا الشــركة فــي موضــع القائــد غيــر القابــل لمســتوى في ن قطــاع تكنولوجيــا الرعايــة لنــزاع ضــمزيت

 الصحية في المنطقة.

https://www.menabytes.com/vezeeta-series-d/
https://www.gulfcapital.com/
https://www.gulfcapital.com/
https://stv.vc/
https://stv.vc/
https://stv.vc/
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"فيزيتــا" منـذ تأسيســها، فـإن قيمــة مجمـل التمويــل الـذي حصــلت عليـه  ومـع إتمــام هـذه الجولــة االسـتثمارية الجديــدة،
غم مــن عــدم وجــود أرقــام دقيقــة، إال أن المــدير التنفيــذي دوالر. وعلــى الــر مليــون  63يكــون قــد ارتفــع إلــى حــوالي 

كـان  مليـون دوالر، بعـد أن 100د أمير برسـوم، كـان قـد أعلـن أن تقيـيم "فيزيتـا" ارتفـع إلـى أكثـر مـن كة، السيللشر 
مسـيرة النجـاح  ممـا يشـكل قفـزة نوعيـة وكبيـرة بالفعـل ضـمن السـابقة،لتمويليـة مليون دوالر بعد الجولـة ا  32بحدود  

 لالفت الذي تحققه هذه الشركة الناشئة.ا

 العمل وفي االقتصاد  ا في سوق مساهمات شركة فيزيت -2

ن المـريض مـن ووفًقا للبيانات الموجودة على الموقـع االلكترونـي الخـاص بالشـركة الن اشـئة، فـإن منصـة فيزيتـا تمكـّ
تقيــيم مثبــت  200,000لــى أكثــر مــن تخصــص باالعتمــاد ع 30طبيــب ضــمن أكثــر مــن  12000االختيــار بــين 

المواعيـــد لـــدى أفضـــل األطبـــاء ضـــمن منطقـــة الشـــرق  رنـــة وحجـــزوم راجـــع، بحيـــث يمكـــن للمســـتخدم البحـــث والمقا
صــال علــى رقــم اص بالمنصــة االلكترونيــة أو مــن خــالل االتاألوســط وشــمال افريقيــا، وذلــك مــن خــالل تطبيــق خــ

 هاتفي.

مفهــوم الرعايــة الصــحية فــي منطقــة الشــرق األوســط رقميــة غيــرت مــن  كمنصــة 2012قــام أميــر بتقــديم فيزيتــا فــي 
المرضى باألطباء بطريقة مبتكرة يخلق تجارب صحية سريعة وفعالة بشـكل غيـر مسـبوق. ا. يوصل  وشمال أفريقي

لـف طبيـب أ 12ألـف حجـز شـهريًا،  60موظـف،  200بهـا  بناء فيزيتا من مجرد فكرة إلى شركة يعمـلقام أمير ب
دن، لبنـان، رة، األر فـي كـل مـن القـاه همنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا بفروعـ ليون مستخدم عبرمشترك، وم

مليـون دوالر فـي  10, 5ال جمـع المغرب، واإلمارات العربية المتحدة. وكانت رؤية أمير المتفردة فـي ريـادة األعمـ
الشــرق األوســط  رعايــة الصــحية فــيســنوات لتصــبح فيزيتــا هــي المنصــة األولــى فــي تقــديم كــل مــا لــه عالقــة بال 4

أسيس أول شركاته بعد التخـرج مـن الجامعـة مباشـرًة. نجـح فـي ، قام بتد أعمال بالفطرةوشمال أفريقيا. أمير هو رائ
 وتعلـم بـأكبرانتقـل إلـى عـالم الشـركات  االسـتهالكية. الحقـاً مـوزع نـاجح للسـلع تحويل شركته األولى إلى مستورد و 

م خبرته ي وشركاه حيث قد ، كان أمير مستشارا إداريا في شركة ماكينز اعة. قبل فيزيتاالشركات واضطرابات الصن
ألوسـط وشـمال في مجال الرعايـة الصـحية والسـلع االسـتهالكية فـي القطـاعين العـام والخـاص فـي أوروبـا والشـرق ا

زيتـــا ا. تقـــدم منصـــة فيإنشــاء اســـترا زينيكـــا فـــي منطقــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيــ اســـتراتيجيةأفريقيــا. كمـــا قـــاد 
ل هـي مصـر والمملكـة العربيـة السـعودية واألردن أربعـة دو ينة مختلفة ضمن مد  50االلكترونية خدماتها حالًيا في 

ماليــين موعــد ســنوًيا لــدى األطبــاء والمشــافي ومراكــز  4كثــر ولبنــان، وتقــول بأنهــا تســاعد المرضــى علــى حجــز أ
أضـعاف كـل سـنة علـى  5والنمـو السـنوي يبلـغ  % شـهرًيا،30الي الرعاية الصـحية. وقـد بلغـت معـدالت النمـو حـو 

 .ألقلا
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 5تمــويالت بقيمــة  شــركته علــىبرســوم المؤســس والمــدير التنفيــذي لشــركة فيزيتــا علــى حصــول ور أميــر أكــد الــدكت
ــاراتي، ســـويدي، أردنـــي، مصـــري  4دوالر مـــن خـــالل كونســـرتيوم مـــن ماليـــين  ــناديق اســـتثمار “إمـ فـــي وقـــت  ”،صـ

ة طــاع ريـــاد ثقــة عالميــة فــي قار دوالري للســوق المحليــة، ممـــا يمثــل شــهادة شــركة جــذب اســتثم يصــعب علــى أي
واحـدة مــن األعمـال المصـري، وفـي حلـول الرعايــة الصـحية علـى وجـه الخصـوص، مشــيًرا إلـى أن فيزيتـا ظهـرت ك

 . 2016أقوى وأسرع الشركات الناشئة في الشرق األوسط خالل عام 

سـواء مـن ناحيـة  حتـاج إلـى تطـوير قـوي فـي مجـال مقـدمي الخـدمات لرعاية الصحية تويعتقد برسوم أن منظومة ا 
ا، المراكز   غيـر أن الطبية الحكومية أو الخاصة، مشيًرا إلى أن حجم اإلنفاق على القطاع الصحي مازال منخفضـً

ات الحكومـــة يجـــب أن توجـــه تركيزهـــا علـــى تحســـين الوضـــع االقتصـــادي بصـــفة عامـــة قبـــل التركيـــز علـــى القطاعـــ
 .المتخصصة

 :لعات شركة فيزيتا المستقبليةتط -3
 للتوسع في أعمالها سواء على مستوى مصر أو الدول العربية؟الجديد  ستوج  فيزيتا االستثماركيف 

وجه الجـزء األكبـر مـن تق المصرية على أنها المركز األهم في استثماراتها، لذلك سدائًما ما تنظر فيزيتا إلى السو 
كندرية، زة واالســحاليـة فـي القـاهرة والجيـمحلـي، مـن خـالل تغطيـة أوسـع للمـدن اليـادة التواجـد التلـك االسـتثمارات لز 

سعى تو .هو الهدف الرئيسي باإلضافة إلى افتتاح عدد من المدن الجديدة مثل طنطا والمنصورة، ومدن القناة وهذا
إلـى .لتواجـد الفعلـيهما قبـل خطـوات اعلن عن أسميت ما لهللتواجد في شركتين عربيتين خالل العام المقبل، غير أن

ركـز مـن خـالل المنصـة علـى إتاحـة خـدمات حجـز تيزيتـا ل منصـة فالخـدمات المقدمـة مـن خـالجانب التوسع في  
ســـعى باالعتمـــاد علـــى الســـيولة الجديـــدة، لتقـــديم نوعيـــة جديـــدة مـــن تة، و األطبـــاء، وإدارة العيـــادات والمراكـــز الطبيـــ

ر وهو ما سيتم وفًقا ت المتخصصة مثل رسم القلب، والسوناتقييمها والخدماالخدمات، والخاص بحجز العمليات و 
بـاء عمـل مـع األطتباإلضـافة إلـى ذلـك .ى، وتبدأ الخدمة من خالل المراكز الطبية يليهـا المستشـفيات لب المرضلط

متقدمــة، علــى تطــوير جــودة وكفــاءة الخــدمات الطبيــة وتقــديم االستشــارات داخــل العيــادات مــن خــالل إتاحــة أجهــزة 
 .للمريض  لألطباء على تحسين الخدمات المقدمةوتدريب 

 

تلك النوعيـة مـن الخـدمات المتخصصـة، بعـد الصـعوبة التـي واجهتهـا لمستشفيات راكز والالم  مدى تقبل -4
 :لعيادات بالخدمات األوليةفيزيتا في إقناع ا

، لتصـبح الخـدمات الطبيـة بالخـدمات  مراحل إقناع العيـادات والمراكـزمن تجاوز الوقت الحالي    تمكنت الشركة في
ألـف حجـز شـهرًيا علـى الموقـع، وتهـدف  25تلقـى تبـال حيـث حجـم اإلقمطلوبة في حد ذاتها، وتشـير األرقـام إلـى 

-6000حـوالي  2017فـي  عىسـتطبيـب، و  وثالثة آالف 2016ية  ألف بنها  40أن يصل حجم الحجوزات إلى  
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اسـب دون وضـع أي أعبـاء إضـافية علـى الخدمة بتسعير منر أن التحدي األساسي هو تدشين طبيب، غي  7000
 .المريض 

 لمنصة فيزيتا:لساخن  ر الخط اتقيم الحجز عب  -5
ذا على النصيب األكبر، غير أن الخط كبير في الحجوزات، حيث يستحو الشكل الالموقع والتطبيق هما األهم بإن 

شــركة صــال الخــاص بمــوظفي مركــز االت تكــرار الحجــز أو تلقــي الشــكاوى، ويبلــغ عــدد الســاخن يركــز أكثــر علــى 
 .2017 بنهاية 40موظف، وتسعى لزيادتهم إلى  30-25حوالي 

 العوامل التي ساعدت الشركة على تحقيق هذه النوعية من النجاحات -6
 ةالسوق المحليـة أو العالميـة، لكـن ركـز أتها أال تعتمد على تقليد أي نماذج لشركات عاملة في قررت فيزيتا منذ نش

علـى البحــث العتمــاد ئة فـي الخــارج مـن خــالل التركيـز علــى مشـكلة محــددة وحلهـا، باذج الشـركات الناشــعلـى نمــو 
المصـرية بالكامــل فــي والتطـوير، وهــو مـا جــذب المســتثمرين لضـخ التمويــل حيـث تركــز الشــركة علـى االحتياجــات 

 .ي مصرلمنظومة الصحة ف ن القول أن فيزيتا هي من بدأ اإلدارة الرقميةويمك تطوير المنتجات الخاصة بها،

ريق تسويق قوى تحت قيادة فوزي أبو سـيف الـذي ستقطاب فعلى اا جانب الفريق الهندسي المتميز ركز   أيضا إلى
وقــد ســاعدت هــذه  مصــر،عمــل مــدير للتســويق بشــركة فودافــون يمتلــك خبــرة طويلــة فــي هــذا المجــال منــذ أن كــان ي

 أن علـىمؤكـدا  2015عـام  ا فـيهـذ انضـمامه لا المختلفـة منـهاتا التجاريـة وخـدمهـالخبرات في رفـع الـوعي بعالمت
 .األساسية لدعم الشركات الناشئة أحد الركائزيزة تعد فرق العمل المتم

ــ نــذ اليــوم رة التــي تواجــه رواد األعمــال فــي مصــر، غيــر أن فيزيتــا موبالتأكيــد التمويــل واحــًدا مــن الصــعوبات الكبي
وعندما واجهات تحديات ومعوقات استطاعت أن   رية،االستثمالصناديق  األول حصلت على تمويل عبر أحد أهم ا

واألهــم فــي جــذب االســتثمار هــو وجــود ســوق قويــة تســتوعب المنتجــات مثــل ســوق  جديــدة،تمــويالت تحصــل علــى 
ق، وهــي عوامــل جاذبــة ألي صــندوق ة باإلضــافة إلــى تحســين المنتجــات لتواكــب احتياجــات الســو الرعايــة الصــحي

 .ق العملووضع ثقته في فريلضخ استثمارات 

الصـــحة باالعتمـــاد علـــى تطبيقـــات  ر منظومـــةفيزيتـــا للتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة لتطـــوي مســـاعي -7
 :تكنولوجيا المعلومات

مــع جهــات  ت توصــلالتواجــد بــه، وبالفعــل با هــفــي مصــر بــأي شــكل يمكنتســعى فيزيتــا لتطــوير المنظومــة الصــحية 
تعــاون المشــترك، ويمكــن تقســيم صــناعة الرعايــة رد فعــل بخصــوص ال تلــقتا لــم هــحكوميــة أكثــر مــن مــرة، غيــر أن

ء هـــي الوصـــول للمـــريض، والكفـــاءة لتقـــديم الرعايـــة الصـــحية، وتقـــديم الخـــدمات بأســـعار ثـــة أجـــزاالصـــحية إلـــى ثال
 .مناسبة
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المنــتج األساســي للشــركة والــذي يعتمــد علــى تــوفير منصــة  يتــا لــديها خبــرة فــي توصــيل المــريض بالطبيــب، وهــوفيز 
حيــة أخــرى فــإن كفــاءة ا، مــن نابيــب وإتاحــة كافــة المعلومــات الممكنــة لســهولة التواصــل بينهمــلــربط المــريض بالط

مات للحصـول علـى تقييمـات مرتفعـة وجودة الخدمات تركز علـى تقيـيم الطبيـب والتـي تـدفع األطبـاء لتحسـين الخـد 
حكومة، لإلبـالغ عـن لصحية التابعة للويمكن تطبيق تلك الخدمات في مراكز ووحدات الرعاية ا.من قبل المرضى

ــاء فـــي القـــرى بالوحـــدات الصـــحية والمستشـــفيات فـــي عيـــد تواجـــمواعيـــد التطعيمـــات، وإخبـــار المرضـــى بموا  د األطبـ
 .األماكن النائية، والقرى 

 " -Touriجزائرية "توري لكترونية الالمنصة اال ➢

 مقارنة بالدول المتقدمـة. وأنه تقليدي جداً  قطاع الصحة في الجزائر ال يزال يشكو من الكثير من النقائص خاصة
خاصــة بالنســبة لألشــخاص القــادمين مــن واليــات بعيــدة. ايضــًا فــي هــذه هــق جــدًا فمــثاًل موضــوع حجــز المواعيــد مر 

تــالي المــريض ال يســتطيع أن يعــرف مــا إذا كــان فبال الخــواص توقفــوا مؤقتــا عــن العمــلالفتــرة العديــد مــن األطبــاء 
مـن هنـا ة يستطيع الطبيب مـن خاللهـا أن يخبـر المرضـى بأوقـات عملـه. وال توجد أي منص الطبيب متواجد أم ال

يــر مــن اءت فكــرة تطبيــق “ تــوري” الــذي يجمــع بــين الطبيــب والمرضــى فــي منصــة ثريــة جــدًا وتحتــوي علــى الكثجــ
 .اإلضافات 

الفيــروس  ر تمامـًا بعـد هـذاكورونـا الحـظ الفريــق القـائم علـى تطبيـق “ تـوري” أن الجزائــر سـتتغيبعـد المـرور بأزمـة 
واستبدال الكثير من التعامالت التقليدية في حياتنا. ومنه  كنولوجيامثلما سيتغير كل العالم, ويجب علينا مواكبة الت

لرقمنـة والتكنولوجيـا فـي هـذا القطـاع مات القطـاع الصـحي وذلـك عبـر إدخـال ايعمل هذا التطبيق علـى تسـهيل خـد 
كـن وبعـدها يم play store جدا ال يتطلـب سـوى تنزيـل التطبيـق مـنية. واألمر بسيط لمواكبة التطورات التكنولوج

 .الضبطى حجز موعد عند األطباء إلجراء فحص معين وخاصة إذا كانوا ال يعرفون أين تتواجد العيادة بللمرض

تطيع كتابــة االختصــاص الــذي يبحــث عنــه المــريض أو اســم الطبيــب وبعــدها يســ كمــا أنــه ســهل االســتخدام يكفــي
، ويــوفر أيضــا ميــزة ل الطبيــب ب المطلــوب بســهولة تامــة ويمكنــه حجــز موعــد علــى حســب أوقــات عمــإيجــاد الطبيــ

    .اإلشعارات التي تذكره بقدوم موعده

نتظار المزدحمة خاصة وأن الكثير من التطبيق للتخلص منها هي قاعات اال من بين األمور األخرى التي يهدف
وى، فكإجراء احترازي، يقدم توري خدمة االستشـارات عـن بعـد ويخافون من العد  األشخاص مرعوبين من الفيروس

 .نهم من تفادي اإلصابة بالفيروسالتي تمك

لممكـن فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل صـحتهم. ومـن اتم تصـميم التطبيـق بطريقـة احترافيـة لتحسـين متابعـة المرضـى 
ذا الموقـع علـى مسـتوى بعـض ويتواجـد هـ.ألطبـاءأيضًا إكمال الملف الطبي للحصول على أفضل رعاية من قبـل ا

أخـرى ويضـيف بوعبلـه عبـد هللا صـاحب المنصـة أنـه يسـعى الـى تعمـيم  ى واليـات الواليات وسيتم تعميمه قريبا علـ
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بحث داخلي للبحث عن األطباء المختصـين مـع ويحتوي الموقع على محرك  ية".وال 48هذه الخدمة على مستوى 
 بــأن ال يتعــدى مــثال: ا تحديــد المســافة الجغرافيــة المطلوبــة،المبحــوث عنــه وكــذ  امكانيــة تحديــد التخصــص الطبــي

 كلم.  120ن مكان تواجدك البعد ع

ن المـــريض مـــن االختيـــار بـــين  تخصـــص فـــي الوقـــت  (20) نطبيـــب ضـــمن أكثـــر مـــ (1000)منصـــة تـــوري تمكـــّ
آليــة عــن حجــز بصــفة ت عــن اليمكــن حجــز المواعيــد عنــد األطبــاء المتعاقــدين مــع المنصــة وتلقــي التنبيهــاالحــالي 

 لكتروني.طريق البريد اإل

 مميزات منصة توري: -1
 جملة من المميزات أهمها:المنصة  تحمل
 منصة تفاعلية بين المريض والطبيب. •
وســهل ودون الحاجــة للتنقــل أو االتصــال طبــاء المختصــين بشــكل ســريع إمكانيــة حجــز المواعيــد عنــد األ •

 اليدوي.
 األقرب إليك.ألطباء المختصون االطالع على كافة معلومات ا •
 مع تلقي األجوبة. سئلةاأل عل بشكل مباشر مع الطبيب وطرحمكانية التفاإ •
 صيل االتصال.احتواء المنصة على فرع خاص بالعيادات المختصة والمستشفيات مع كافة تفا •
 .ية وبدون إعالنات المنصة مجان •
 
 
 مساعي منصة توري  -2

فــي عــددها. خاصــة إذا تمــت المقارنــة مــع  حــدودة جــًدامئــر مازالــت شــحيحة و لجزاإن عجلــة المشــاريع التقنيــة فــي ا
 لـى رفـع وتيـرة التحـول نحـو الرقميـة وتسـهيلإبلدان الغربيـة. وتسـعى منصـة تـوري يقة ناهيك عن العربية شقبلدان  

ام نحو اليومية بشكل أسرع وسلس. وكذا محاولة مواكبة النسق العالمي الحاصل بالتحول شبه التقضاء الحاجات  
 الرقمية.

 جوائزال -3
وهــي شــركة  م،2019ئة فــي الجزائــر لعــام ركات ناشــتحصــلت منصــة تــوري علــى المركــز األول لقائمــة أفضــل شــ

ومة الرعاية الصـحية وتقنيـات الرعايـة الصـحية المبتكرة لمنظ  ناشئة جزائرية معنية بالحلول اإللكترونية والتطبيقات 
 .عبر اإلنترنت 
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 الخالصة والتوصيات:
 تتواجـد  التـي الـدول مويـة فـيوتن اقتصـادية مكاسب  من تحققه لما أهمية ذات  تعتبر يرةالصغ األعمال مشاريع إن

 المشاريع هذه تطوير على والقدرة الريادةو  هذه المشاريع بين ما األهمية راسة لربط الد  هذه جاءت  فقد  ولهذا بها،
وتوسـع  التجـارب  اختبـار نومـ المعلومـات  ولوجيـاوتكن الجديـدة العلـوم مـن وعلمـي واالسـتفادة منهجـي أسـاس علـى

ا لهائلـةا لبشـريةا والقـدرات  والطموحـات  األفكـار  والتطـور البقـاء فـي أفضـل وضـع إلـى للوصـولاسـتراتيجًيا  أساسـً
  :بالدراسة المتعلقة النتائج أبرز ومن واالستمرار،

 .نموهو  االقتصاد الوطني في دور ولها أهمية ذات  الصغيرة األعمال مشاريع نإ •
ا يكـون  حتـى الصـغير للمشـروع لـكالما الشـخص  نإ •  وقـدرات  ائص صـفات وخصـب يتمتـع نأ بـد  ال رياديـً

 .ريادية لتكون  هذه المشاريع إدارة على القدرة من تمكنه حتى ومهارات معينة
 على القدرة من لتمكنها معينة مراحل وخطوات  وجود  من بد  ال ريادية تكون  حتى صغيرة مشاريع أي نإ •

 .والنجاح والبقاء راراالستم
 الـنقص  عـن والنـاتج ومهـاراتهم راتهمقـد  تنميـة فـي النظـر إعـادة إلـى بحاجـة الصـغيرة المشـاريع مـالكي  •

 .ذلك وقدراتهم في كفاءاتهم في الحاصل
 .حجم المشروع مع يتناسب  بما وذلك قليل موظفيها عدد  بأن تمتاز يرةالصغ المشاريع نإ •
 .المشروع إلتمام بالنفقات المطلوبة يفي وقد ال متدني اأيًض  يكون  قهتحقي يتم الذي الربحية مستوى  نإ •
 فكرتـه بـدأ قـد  غـالبيتهم نوذلـك أل الصـغيرة األعمـال مشـاريع إدارة كيفيـة علـى االطـالع هملـدي ديينالريـا •

 .صغير وعبمشر 
 وأ اإلنتـاج إجـراءات  الستخدامه في الصغيرة األعمال لمشاريع بالنسبة التكنولوجي التطور من االستفادة •

 .و غيرهأ اإلنترنت  باستخدام سواء اإلنتاج خدمات  تقديم في
 مفهوم منهما لكل نأ حيث   Idea Opportunityبين ما يفرق  نأ صغيرة أعمال مشاريع ينشأ منعلى   •

 .الفكرة هذه لمثل مناسب  السوق  هل تنجح والثاني سوف الفكرة هذه هل يتعلق ولواأل به خاص 
 التوصيات:

 التالية: التوصيات  تقديم يمكن البحث  إليها توصل التي ائجالنت ضوء في

 تقلـيص  علـى ممـا يعمـل الصـغيرة المشـاريع مـن المتأتيـة اإلنتاجيـة الطاقـة زيـادةو  المحلي اإلنتاج تحفيز  •
 .الصغيرة هذه المشاريع لمثل الريادي المفهوم تطوير وكذلك جنبيةاأل المستوردات 

 عمليـات  تـوفير الصـغيرة فـي للمشـاريع لمـاليا والتقيـيم قتصـاديةاال الجـدوى  دراسـات  جـراءإ علـى العمـل •
 .ريادية أكثر حتى تصبح المشاريع هذه مالكي بين ما تنظيمها إعادة وأ لها الضمان
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 الصـغيرة قـروض المشـاريع مخـاطر لتغطيـة الضـمانات  تقـديم وص بخصـ الالزمـة بـاإلجراءات  القيـام •
 .والكلية ةالتغطية الجزئي في ةالمشارك والبنوك المؤسسات  قبل من الممنوحة

 هذه إدارة وكيفية والمالية النواحي اإلدارية كافة ىعل صغيرةال المشاريع مالكي وتأهيل تدريب  على العمل •
 .ةوناجح ريادية أكثر تكون  حتى المشاريع

 لهـم الـالزم المـالي تـوفير الـدعم خـالل مـن واالبتكاريـة اإلبداعية األفكار لذوي  طموحاً  أكثر فرص  إعطاء •
 ألفكارهم. االقتصادية الجدوى  سةدرا يتم نأ بعد 
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