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لقاء مــع المؤلف أمير حجازي

مقدمة

الخاتمة

العمل فريق 

رواد األعمال

المحتويات

نصائــح واقتراحات رواد األعمال 
للكتب والمدونــات الصوتية وغيرها

نبذة عن

تعتبــر شــركة ماجنيــت المنصــة األقــوى للشــركات الناشــئة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
ــي. وتعمــل الشــركة علــى ربــط رواد  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي دب ويقــع مقرهــا فــي دول
ــي  ــا ف ــئة بم ــركات الناش ــة الش ــي منظوم ــن ف ــة المحليي ــاب المصلح ــع أصح ــرة م ــال مباش األعم
ذلــك المؤسســين والمستشــارين وخدمــات الدعــم و أصحــاب المواهــب. ويمكــن للشــركات الناشــئة 
التقــدم بطلــب تمويــل مباشــرة للحصــول علــى ممولــي المشــاريع الناشــئة وشــبكات التمويــل 
ــات  ــي الخدم ــارين ومقدم ــركات والمستش ــتثمرين والش ــن للمس ــا يمك ــاباتهم، كم ــتخدام حس باس
مراجعــة المعلومــات فــي وقــت واحــد حــول أكثــر مــن1٢,000 ألــف شــركة ناشــئة بمــا فــي ذلــك تاريــخ 
ــتخدمين  ــة المس ــات لتوعي ــع البيان ــى جم ــد عل ــًا يعتم ــت نهج ــى ماجني ــا. وتتبن ــاص به ــل الخ التموي

ــات. ــر البيان ــة ونش ــر التحليلي ــال التقاري ــن خ ــل م ــال التموي ــي مج ف

ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيارة موقــع الشــركة أو متابعة آخر األخبار مــن خال مواقع 
التواصــل االجتماعي:

فيليب بحوشي 

فيليــب هــو المؤســس والرئيــس التنفيــذي  لشــركة MAGNiTT  وهــي تعتبــر أكبــر منصــة للبيانــات 
الشــرق  منطقــة  فــي  والشــركات  األعمــال،  ورواد  الناشــئة،  الشــركات  لمنظومــة  االســتثمارية 
ــل  ــي. وحص ــل عراق ــن أص ــو م ــدة وه ــة المتح ــي المملك ــب ف ــأ فيلي ــا. نش ــمال إفريقي ــط وش األوس
علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن إنســيد  للدراســات العليــا فــي ٢013 ، وحصــل علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن كليــة لنــدن لاقتصــاد. خــال عملــه فــي دبــي، عمــل 
ــنوات،  ــاث س ــدة ث ــة لم ــات المالي ــال الخدم ــي مج ــان Oliver Wyman ف ــر وايم ــي أوليف ــب ف فيلي
ثــم قضــى مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات فــي باركليــز ويلــث Barclays Wealth ، حيــث عمــل كرئيــس 
ــتراتيجية.  ــادرات االس ــأن المب ــارات بش ــدم االستش ــث يق ــذي، حي ــس التنفي ــى الرئي ــل إل ــق العم لفري
يعيــش فيليــب فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، وهــو شــغوف بتطويــر 

ــا. ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــئة ف ــركات الناش ــة الش منظوم

   https://magnitt.com
MAGNITT

Magnitt
Magnitt

support@magnitt.com
 magnitt_mena
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المؤلف:
أمير حجازي

باع  له  أعمـــال،  رائد  أ. حجـــازي  أمير 
تفوق خمســـة عشـــر  طويل وخبرة 
عاًما في مجال الشـــركات الناشـــئة، 
والتكنولوجيـــا، والتجارة اإللكترونية، 
واإلعـــام الرقمـــي، باإلضافـــة إلى 
كونه شـــريًكا إداريًا فـــي مجموعة 
إنتو مينا intoMENA  وهي شـــركة 
الدولية  الشركات  تســـاعد  استشارية 
فـــي إدارة أعمالهـــا فـــي منطقة 

الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا.

حّققوا أحالمُهم،
ماذا عن ُحلَمك أنت؟
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  لقاء مع المؤلف
 

١. ما الدافع لكتابة هذا الكتاب؟
أثــار اســتحواذ أمــازون علــى ســوق.كوم اهتمامــي بنشــر قصــة نجاحهــا للعالــم. وبعــد أن كنــت جــزء 
ــادة  ــة بقي ــت القص ــاه وعش ــا أنجزن ــورًا بم ــت فخ ــوق.كوم ، كن ــر س ــر متج ــة كمدي ــذه القص ــن ه م
ــر دروس  ــذي باســتطاعته توفي ــدو مشــحور وال مؤسســها العالمــي والرئيــس الســابق المرشــد رونال
النهائيــة والكثيــر مــن اإللهــام لــرواد األعمــال القادميــن. ومــن ثــم رأيــت مــن حولــي وأدركــت 
بــأن ســوق.كوم ليســت وحدهــا بــل هنــاك قصــص أخــرى كثيــرة تســتحق النشــر مثــل كريــم و 
فتشــروأنغامي وســتارباي وانســتابج والكثيــر. وشــعرت بــأن الجمــع بيــن أطيــاف مختلفــة مــن 
القصــص و الجنســيات والــدول و المجــاالت ورواد أعمــال ســيعطي صــورة مقربــة ونمــوذج رائــع أكثــر مــن 

روايــة قصــة نجــاح واحــدة.
 

٢. صف لنا شعورك لحظة نشر الكتاب؟
ــعرني  ــا يش ــر م ــة. وأكث ــك حقيق ــوم أمام ــح الي ــور وأصب ــيء كان تص ــف ش ــتحيل وص ــن المس ــه م إن
بالرضــا مــن قبــل وإلــى اآلن عندمــا أتلقــى كلمــات مــن القلــب مــن رواد أعمــال حــول العالــم يعبــرون 
ــر  ــك يعتب ــأن ذل ــه. ويمكــن القــول ب ــذي وجــدوه في ــاب واإللهــام ال عــن مــدى اســتفادتهم مــن الكت
ــر  ــل أث ــة عم ــتطيع بالحقيق ــك تس ــخصي بأن ــد ش ــتركة، وتأكي ــود المش ــت والجه ــا للوق ــا جمي توثيق
إيجابــي ولــو كنــت وحــدك، مــع أنــي كنــت فــي الســابق أعمــل دائمــًا ضمــن فريــق أو مؤسســة كبيــرة.

 

3. ماهو شعورك بعد لقاء رواد أعمال عرب مبدعين ؟
حقيقــة ال أســتطيع إال اإلعجــاب بإنجازاتهــم واألثــر الــذي قامــوا بــه واألكثــر مــن ذلــك اإلعجــاب 
بشــخصياتهم الرائعــة. وتــدرك بعــد ذلــك روابــط بيــن شــخصيتين وتــرى مــدى وضــوح فكرهــم 
ــل  ــكر الجزي ــخص والش ــكل ش ــرام ل ــر واالحت ــن كل التقدي ــم. وأك ــى نجاحه ــذي أدى إل ــلوكهم ال وس

لهــم علــى الوقــت ومســاهمتهم فــي الكتــاب.
 

4. ما الدافع الرئيسي لقراءة ستارت أب عربية للناس؟
ــي  ــل ف ــدء أو يعم ــد الب ــخص يري ــع ألي ش ــدي رائ ــاب تمهي ــة كت ــتارت أب عربي ــاب س ــأن كت ــد ب أعتق

ــي. ــم وتعليم ــدر مله ــه مص ــة كون ــن ناحي ــي م ــن العرب ــي الوط ــئة ف ــركة ناش ش
للمســتثمرين  الناشــئة  الشــركات  لمنظومــة  العظيمــة  األفــكار  بعــض  يوفــر  أن  أيضــًا  ويمكــن 

البيئــة. تلــك  المحيــط  فــي  اآلخريــن  والمشــاركين  السياســة  وصنــاع  والمتعلميــن 
الذيــن قــد  التنفيذييــن والمســتثمرين الدولييــن  وأخيــرًا يعطــي الكتــاب لمحــة جيــدة للمديريــن 
يتطلعــون إلــى ممارســة التجــارة فــي المنطقــة مــن خــال توفيــر شــعور مــن تلــك البيئــة، وخاصــة 

ــة. ــال التقني مج
 

5. إذا سمحت شاركنا بعض التحديات التي واجهتك أثناء الكتابة؟
أكبــر تحــدي هــو كيــف أجمــع كل أنــواع المحتــوى فــي قالــب موحــد وممتــع وتعليمــي وملهــم ، وإلــى 
حــد مــا كأنــه لغــز كبيــر فيــه الكثيــر مــن القطــع الزائــدة والمرتبطــة بينمــا عليــك إخــراج شــيء منــه 

لــه قيمــة. ولقــد كان هنــاك الكثيــر مــن التعديــل و اســتبعدنا الكثيــر مــن المحتــوى ألســباب عديــدة.

6. ماهي الخصائص الشخصية والسمات المشتركة التي الحظتها بين جميع رواد األعمال؟
اعتقــد بــأن اليوجــد ســمة واحــدة مشــتركة بينهــم جميعــا بقــدر ماهــو ســمة مميــزة واحــدة علــى 
األقــل ســاعدت كل مجموعــة لتحقيــق النجــاح، ســواء كانــت رؤيــة واضحــة أو مواجهــة موقــف 
ــي أو إتقــان مهــارات  ــي الذات ــم الشــخصي أو الوع ــى  التنظي ــم أو القــدرة عل ــة بالتعل صعــب أو الرغب
عمليــة مثــل الســرعة والتكيــف وذكاء الشــوارع. وقــد ذكــرت ذلــك مســبقا، بــأن جميعهــم ملتزمــون 

ــنوات. ــدى س ــى م ــري عل ــس كل مايج ــالتهم وتكري برس

7. كيف ترى مدى نضح منظومة ريادة األعمال العرب في وقتنا الحالي؟
ــات  ــدأت مقوم ــاك ب ــث هن ــرى حي ــى أخ ــة إل ــن جه ــل م ــا تتنق ــا ًعندم ــًا ، خصوص ــا نهائي ال أرى نضج
ــر مــن رواد األعمــال  ــل جــدا ألن مــن جهــة يوجــد الكثي ــا متفائ ــك ، أن المنظومــة الوظيفيــة. ومــع ذل
ــر ، ومــن جهــة أخــرى  ــن وأن يكــون لهــم أث ــأن يصبحــوا ناجحي ــون مــن يقتنعــون ويلتزمــون ب المؤمن
يوجــد الكثيــر مــن الوعــي والحــرص مــن جميــع الداعميــن إلــى منظومــة ريــادة األعمــال  لإلحتياجــات 
ــم  ــل كري ــة مث ــاح محلي ــص نج ــد قص ــا يوج ــئة. وطبع ــركات الناش ــال والش ــرواد األعم ــات ل واإلمكاني

ــة. ــذه النقط ــد ه ــي تؤك الت
 

8. إذا كان هناك رسالة واحدة تريد أن توصلها إلى رواد األعمال العرب ، ماذا ستكون؟
أريــد أن أقــول تّعلــم لتــرى التحديــات فــي بيئتــك واجعلهــا ُفرصــًا ،فإمــا أن تضــع نفســك بعيــدا كميــزة 
تنافســية أو أن تحــل جميــع المشــاكل والتــي قــد ال توجــد فقــط فــي مجتمعــك أو دولتــك بــل توجــد 

فــي مناطــق متفرقــة فــي العالم.وافهــم تلــك التحديــات بشــكل عميــق لكــي تجــد الحــل.

 
9. هل تخطط بكتابة كتاب آخر؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، عن ماذا سيكون؟

ــة.  ــخة العربي ــرا النس ــدرت مؤخ ــاب ، وُأص ــن الكت ــة م ــدارات مختلف ــيق إص ــى تنس ــل عل ــا أعم ــا حالي أن
وفــي هــذه األثنــاء وضعنــا النســختين العربيــة واالنجليزيــة متاحــة فــي الموقــع للتحميــل مجانــا مــن 

هــذا الرابــط :
www.startuparabiabook.com

ونحــن نتطلــع للتوســع وطباعــة الكتــاب ونشــره فــي المكتبــات التــي تهتــم بريــادة األعمــال. وتســعى 
دار نهضــة مصــر فــي نشــر الكتــاب مســموعًا ، وأتمنــى أن يكــون إضافــة جميلــة أيضــًا. ولــو وجــدت 

فكــرة جديــدة لهــا أثرســوف أســعى لتحقيقهــا إذن دعنــا نقــول الزلــت أبحــث.
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 مقدمة
 

المجال وذلك  المبتكرين وقصص نجاحهم في هذا  لريادة األعمال الضوء على  مبادرة أكسس  تسلط 
لتعزيز ونشر ثقافة ريادة األعمال في المملكة العربية السعودية وجعلها جزء ال يتجزأ من ثقافتنا المحلية.

كتب أمير حجازي كتاب بعنوان » ستارت أب عربية « والذي يحكي عن قصص لم ُترَو من قبل لرواد 
األوسط  الشرق  منطقة  إلى  الشركات  تحويل  استطاعوا  األوسط  الشرق  منطقة  في  عظماء  أعمال 
ويشرح  مجتمعي.  وأثر  ثروة  تكوين  في  الجديدة  للفرص  ودعمهم  ومثابرتهم  وإبداعهم  برؤيتهم 
الذي  ،والنجاح  متعمقة  مقابات  خال  من  الطامحين  هؤالء  األعمال  رواد  رحلة  بدأت  متى  الكتاب 
حققوه في تدبير مايين الدوالرات وإنشاء شركات ناشئة متطورة جديدة في عصر االنترنت والتجارة 
كبير.  وتفاؤل  بطموح  المنطقة  مستقبل  على  الضوء  عربية  أب  ستارت  الكتاب  ويلقي  اإللكترونية. 
على سبيل المثال ، متى ولدت األفكار األولية وما هي التحديات التي واجهوها وكيف تغلبوا عليها. 
بناء  تم  القادمة.لقد  لألجيال  نصائحهم  وماهي  تجربتهم  من  تعلموها  التي  الدروس  ماهي  وأيضا 
رواد  ويتشاركون  المبادرات،  هذه  لدعم  الماضي  العقد  مدار  على  الجديدة  األعمال  ريادة  منظومة 

المنطقة،  في  الناشئة  الشركات  لمنظومة  المستمر  بالتطوير  إيمانهم  في  األعمال 
الجديدة. التقنية  للشركات  المعتادة  التحديات  الضوء على  وتسليطهم 

أفكارهــم  اســتوحوا  هــؤالء  األعمــال  رواد  مــن  والكثيــر 
ــو  ــر وياه ــازون وأوب ــل أم ــة مث ــة ناجح ــركات أمريكي ــن ش م
بأنفســهم،  آخــرون شــق طريقهــم  قــرر  بينمــا  كقــدوة، 
وبغــض النظــر عــن بيئتهــم ومرحلــة نجــاح مشــروعهم فــإن 
جميعهــم يتشــاركون بالرغبــة فــي تغييــر العالــم العربــي.

نبذة بسيطة عن قصص 
نجاح رواد األعمال
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شركات رواد األعمال
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 سميح طوقان
المنصب: مؤســس ورئيس تنفيذي 

الشــركة: مجموعة جبار لإلنترنت
www.jabbar.com

شريك مؤسس  المنصب: 
سوق.كوم الشركة: 

www.souq.com

المنصب: شــريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة
مكتوب.كوم الشركة: 
www.maktoob.com

النصائح

التحديات

1.  اجعل لنفســك رؤية، فالرؤية أعظم بكثيرمن المكســب المالي.

٢.  تعلم كيف تتعامل مع الفشــل ، وعلى وجه أكثر تحديدا عدم الشــعور باإلحباط بســبب الفشــل، 
بل اســتعن به وقوي مــن عزيمتك على النجاح؛فالفشــل معلم عظيم.

3.  يجــب أن تكــون فريق للعمل يشــعر وكأنه جزء من الشــركة، وأنها ملك لهم.

1.  لقــد كانــت صناعة جديدة والتقنية محدودة جــدًا وجديدة في المنطقة.

٢.  لــم يكن يوجــد دفع عن طريق االنترنت.

 منى عطايا
المنصب: مؤســس ورئيس تنفيذي 

ممزولد الشركة: 
www.mumzworld.com

شريك مؤسس  المنصب: 
بيت.كوم الشركة: 

Bayt.com

النصائح

التحديات

1. ينبغــي أن يكون رائد األعمال شــغوفا برويته ولديه خطة مدروســة بوضــوح يهم بتنفيذها 
بسرعة.

٢. ال تترددوا في تنفيذ أفكاركم، فإذا فشــلتم، فســرعان ما تتعلموا من ذلك الفشــل ، ثم 
تصلحــوا األخطاء التي أدت إليه.

 
3. يتطلــب العمــل بشــركة ناشــئة إلى االجتهاد في العمل أكثر مــن أي وقت مضى ؛ إذ يتطلب 

منك األمر العمل لســاعات أطول مما تطلبه منك أي شــركة.

4. يجب أن تبني ثقافة تنظيمية للشــركة وتحتاج إلى جذب األشــخاص المتحمســين برؤيتك و 
المتأثرين بثقافة الشــركة.

1.  اختيــارات الجــودة محدودة فــي المنطقة. فالمحات التجارية تشــتري بدون وعي باالتجاهات 
العالمية وأفضل المبيعات ونقاط ضعف المســتهلك في الســوق.

٢.  األســعار. أســعار منتجــات الرضع واألطفال في المنطقة أغلى مــن أي مكان آخر في العالم.

3.  عــدم وجــود مجتمع لألمهات؛ فاألمهــات ينجذبن لبعضهن لبعــض من أجل الحصول على 
والتمكين. والدعم  اإلرشاد 

 
4.  يوجــد الكثيــر مــن التحديات التي تتعلق بتأســيس منظومة تجارة إلكترونية. لم تكن أســس 

التجــارة اإللكترونيــة حينها قد تطورت بالشــكل الذي عليه اآلن.
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 مدثر شيخة
المنصب: شــريك مؤسس ورئيس تنفيذي 

كريم الشركة: 
www.careem.com

النصائح

التحديات

1. العثور على شــريك مناســب ألن الرحلة ليســت ســهلة.و أعتقد أنه كان من الصعب للغاية 
القيــام بذلــك بمفردي ، لذا فإن نصيحتي ألصحاب المشــاريع هي العثور على شــخص تتوافق 

معه في الرؤية والرســالة.

٢. ال تكن مهوســا بما يحدث في األســواق األخرى، أما إذا اردت محاولة فهم الســوق المحلي 
لديك وحل المشــكات فيمكنك اســتمداد اإللهام وإيجاد حلــول قابلة للتطبيق.

3. تحتــاج إلــى فريــق هنــاك صعوبات فــي التوظيف مثا ليــس لدينا ثقافــة العمل في 
الشــركات الناشئة.

4. ركــز على أفضل المواهب ألن في الشــركات الناشــئة اليوجد الكثيــر من األنظمة متعددة 
الوظائــف ومــن ثم فإن الموظفــون األذكياء بالغو األهمية؛ ألن وجودهم هــو الفيصل بين نجاح 

أوفشلها.   الشركة 

5. تعلم كيف تبني شــركة ناشــئة وتعلم التقنية وال تستســلم.

1.  التغير الســريع أحد أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب الشــركات الناشــئة.

٢. قلة التمويل للشــركات الناشئة.

3. يعيش الســائقين فــي مراحل تحدي كثيرة.

4. ال وجــود لبطاقــة الدفــع عند الكثير من الناس فــي المنطقة. يجب أن يجدوا طريقة أخرى للدفع.

 عمر سدودي
المنصب: شــريك مؤسس ورئيس تنفيذي 

بايفورت الشركة: 
www.payfort.com

النصائح

التحديات

1. برأيي كل شــيء يبدأ بحلــم وعليك اإليمان بحلمك.

٢. ســوف تتعلم من فشلك.

3. يجــب أن تكــون واســع المعرفة؛يجب أن تتعلــم الكثير من األمور التي تتعلــق بعملك مثا متى 
تحصل على شــعار للشــركة وكيف تقوم بكتابة خطة العمل وإلخ.

 
4. يجــب أن تتعلــم كيــف تدير وقتك بأن تضــع وقتا لعائلتك ألنك ال ترغب أن تكــون ناجحا في عملك 

فاشا في حياتك.  

5. إن الموازنــة بيــن العمــل والحياة صعبة جدا على رائــد األعمال،لكن من الضروري جدا أن تفر 
لتعيــد شــحن طاقتــك والتخلص مــن التوتر. فإذا كان لديك عائلة، فاقض وقتــا بعض الوقت معها.

6. إنــه مــن المهــم أن تحافظ على عقلية إيجابيــة بالتعلم كيف تتعامل مع الصعوبات واالســتمتاع 
في نفس الوقت.

1. لــم يكــن هناك حافز واضح أو دافع حقيقي لألشــخاص كي يجروا أي عمليات شــراء عبر 
اإلنترنــت. فعــادة مــا تلجأ إلى التجارة اإللكترونيــة إليجاد قيمة عبر اإلنترنــت، لكننا لم يكن لدينا 
مــا يكفــي مــن خيارات المنتجــات أو تنوعها. وبالتالي ، مع عدم وجــود خيارات أو تنوع، لم يمكن 

تقديم وعد بأن العميل ســيحصل على المنتج المناســب بالســعر المناســب وفي الوقت المناســب.

٢. البحــث عن الموهبة. فعندما تقوم بتأســيس مشــروع إلكتروني تحتــاج إلى مواهب تقنية. 
وفــي المنطقــة لــم يكن يوجد عدد كافــي من الكليات و الخريجيــن بكفاءة عالية في علوم 

الحاسب.
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 معاذ شيخ
المنصب: شــريك مؤسس ورئيس تنفيذي 

ستارز باي الشركة: 
www.starzplay.com

النصائح

التحديات

1. ابدأ رحلة إنشــاء مشــروعك الريادي في أقرب وقت ممكن، ألن تأجيل هذا األمر لمرحلة 
متقدمــة مــن العمر يزيد من صعوبة األمــر؛ نظرا لزيادة االلتزامات.

٢. أكبــر مشــكلة هــي إقناع نفســك بتحمل أي مخاطرة، وفي كثيــر من الحاالت تحتاج إلى أن 
تكون شــخص حذر وأن تعرف متــى تتحمل المخاطرة.

3. التواضــع وإدراك أنــه مامن شــخص كامل مهما اجتمع لديــه من فضائل ونقاط قوة.

4.  اختيار فريق عمل مناســب حولك وبناء شــبكة مثالية من االستشــاريين، وتأســيس شــبكة دعم 
يمكنهــا أن تســاعدك ، خاصــة خال المراحــل الصعبة، كما يتيح لك هذا األمــر االعتراف عند الخطأ ، 

الخطأ. والتعلم من 

5. عمليــة البحث عن التمويل ليســت بســيطة، إنــه أمر بالغ األهمية فعليــك التعلم من اجتماعات 
المســتثمرين وكيف تدير األمر.

1. العثــور علــى تجــار التجزئة في البداية خصوصا عند إنشــاء الشــركة ألنهم ال يرون البيع عن 
طريــق اإلنترنت أي قيمة.

 
٢. هنــاك بعض التحديات الداخلية والتشــغيلية وأيضــا كان التواصل موضع خاف.

ه  ديلفين إدَّ
المنصب: شــريك مؤسس ورئيسة النشر

ديواني الشركة: 
www.diwanee.com

النصائح

التحديات

1. كن مغرما بماذا تعمل وأن تعيشــه خاصة في الســنوات األولى. ألن إذا لم تقم به لن يقوم به 
أحد عنك. ينبغي أن يكون كل جزء من شــركتك الناشــئة وكل شــيء متعلق بها هوسك اليومي.

٢. من أهم األمور بالنســبة لرواد األعمال أن يكون لديهم شــريك خبير بالتقنية ، إذا كنت تؤســس 
أو تطور شــيئا يعتمــد على التقنية.

1. التمويــل هو التحدي األكبر.

٢. عندمــا بدأنــا لم يكن هناك شــيء ،لم تكن هناك بنيــة تحتية، وكان االتصال باالنترنت ضعيفا جدا.

3. تأمين حقوق المحتوى أثناء التعامل مع جميع الموافقات التنظيمية واالمتثال في المنطقة.

4. دائَمــا مــا يكمــن التحدي عندما ينمو فريقك بســرعة خال بضعة أشــهر فحينها تصبح األمور 
فوضويــة قليــًا، فمن المهم بنــاء روح الفريق وتنظيم نشــاطات صغيرة بهدف جمعهم 

ومســاعدتهم على االســتمتاع بتكوين الفريق.

5. أحياًنا تحتاج لمستثمر مختلف عن المصرف، فأنت تحتاج لمستثمر يفهم احتياجات الشركة الناشئة 
ويستوعب ما يعنيه بناء شركة رقمية ومدى صعوبة ذلك باإلضافة إلى تحديات طرق الدفع.
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 إدريس الرفاعي
المنصب: المؤســس والرئيس التنفيذي 

فتشر الشركة: 
www.fetchr.com

النصائح

التحديات

1. البــد أن يكــون لديــك دافع فإذا لم يكن رائــد األعمال محًبأ لعمله ومؤمنًا به فإنه ســيكون من 
الصعــب عليه البقاء متحمًســا والكفاح ألجله.

 
٢. ســتحتاج إلى القدرة على بناء قصة ونقل رســالة نقًا ســريًعا والفًتا لانتباه.

 
3. الوقت الحالي هو األفضل لاســتثمار في الشــركات الناشــئة في الشــرق األوسط ألن سكان 

المنطقة يتمتعون نســبًيا بالثراء في المتوســط.
 

4. عنــد بنــاء تجارة إلكترونيــة فأنت تحتاج لبناء تجربة وتســويق إلكترونيين.
 

5. ثقافة الشــركة أمر مهم للغاية تحتاج العتبارها أساًســا للشــركة، ومن الصعب الحفاظ على 
ثقافة الشــركات الناشــئة عندما تنمو بسرعة.

 
6. تعتبر الشــركات الناشــئة حالة فريدة بوضع فريد، كما أنها مختلفة جًدا عن المؤسســات الكبرى.

1. من الصعب جًدا تمويل شــركة في الشــرق األوســط، فســير العمل لم يكن سهًا.

٢.لــم تكــن منظومــة ريادة األعمال كاملة التطور فــي المنطقة، فيما يتعلــق بجولة التمويل ، 
وال تــزال كذلك إلى اآلن.

3. الحاجــة الدائمــة لإلنتــاج على نحو أســرع بالعمل بذكاء والقدرة على تحقيــق اإلنتاجية القصوى 
خال الوقت نفســه وفي إطار الميزانية نفســها. كما أنه من الضروري العمل لســاعات طويلة 

بجد وذكاء وسرعة.

 كونال كابور
المنصب: المؤســس والرئيس التنفيذي

الشــركة: ذا الكشري كلوزيت
www.theluxuryclos.com

النصائح

التحديات

1. عليك أن تختار نشــاط تجاري لديه ســوق كبيرة.
 

٢. عنــد تكويــن الفريــق عليك أن تجد أشــخاص ذوي خبرة، وفكر بما تريــد أن يكون فريقك عليه.
 

3. التكنولوجيــا أمــٌر جوهــري لكنه يعتبر مســألة معقدة، فأنت تحتاج للعثــور على الموهوبين 
تقنًيا منذ البداية حتى يســاعدوك لتحقيق نمو أســرع.

 
4. البد أن تكون البيانات والشــؤون المالية شــديدة الوضوح مثل: ما الذي تؤسســه؟ ماهي 

الميزانيــة والتوقيــت؟ عليك أن تفكر بتوقعاتك، كمــا تحتاج للتحكم بكل هذه األمور طوال الوقت.

1. فهم كيفية تأســيس شــركة تجارة إلكترونية أكثر تعقيًدا مما توقعت ألن منظومة الشــركات 
الناشــئة كانــت معدومة عملًيا في عام ٢011.
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 بانا الشوملي
المنصب: الشــريك المؤسس والرئيس التنفيذي

سيرفس ماركت الشركة: 
www.servicemarket.com

النصائح

التحديات

1. للشــراكة أهميــة بالغــة فعليك أن تعثر على شــريك يقدم لك دعًما كبيــًرا، وتثق به ثقة كاملًة 
وتكون مســتعًد للعمل معه.

 
٢. عنــد طــرح منتــج جديد فعليك في كل مرة أن تطرح نســخة تجريبية فالطرح الســريع ومراقبة 

النتائــج أفضل بكثير.
 

3. إبــدأ بالمقابلــة مــع المســتثمرين في وقت مبكر، وتحدث إليهم عن أفكارك بصدق، واســتلهم 
أرآئهــم منذ البداية، واســمح لهم بمتابعة أعمالك ليســاعدوك ويثقوا بك.

 
4. يقــوم النجــاح في الحياة في وقتنــا الحاضر على القدرة علــى معالجة المعرفة واتخاذ 

بناًء عليها. القرارات 
 

5. نصيحــة أحــد أعضاء مجلــس إدارتنا هي أن »نتخلى عن النظام القديم« وننشــئ واحًدا جديدًا 
من نقطة الصفر، وهو محق فقد أدركنا أن ذلك قد يكون أســهل وأســرع إلنشــاء منصة 

جديدة. إلكترونية 

1. كان التوظيــف بالــغ الصعوبة. لم يكن باألمر الســهل أن نجذب أشــخاصا من ذوي األداء العالي 
ونقــول لهم » جازفوا معنا«.

٢. وقــد واجهنــا تحدًيــا آخر كبيًرا أيضا في عــام ٢015، عندما قررنا القيام بأولــى جوالتنا التمويلية. 
كنا ُنمّول الشــركة عــن طريق األصدقاء والعائلة.

3. بدأنــا العمــل ونحن نفتقر ألي معرفة بالشــركات الرقمية.

4. المســتثمرين في الشــرق األوســط غير مهتمين باألفكار التي ال يمكن تحويلها إلى قيمة 
بسرعة. نقدية 

 إيلي حبيب
المنصب: الشــريك المؤسس

أنغامي الشركة: 
www.anghami.com

النصائح

التحديات

1. ينبغــي عليــك التركيز على طريقة التســويق خارج شــبكة اإلنترنت أكثر مما تتوقع، فالرســائل 
خارج اإلنترنت ملحوضة في الشــرق األوســط ولها القدرة على ربط العماء بشــركتك.

1. انضممــت لــدورة عبــر اإلنترنت في برنامــج للتجارة اإللكترونية وكان ذلــك مثيًرا لاهتمام، فلم 
أكــن أعــرف فــي تلك المرحلة كيفيــة البرمجة على اإلنترنت فقد كنت أقــوم ببرمجة البرامج 

فقط ممــا جعل هذا تحديًا جديدًا.
 

٢. أطلقنــا أنغامــي مــن مكتب صغير جًدأ حيث لم نســتطع تحمــل تكاليف مكتب أكبر، وفي 
مرحلة ما كان لدينا ٢0 موظفًا في مســاحة ال تبلغ ســوى خمســة وخمســين متًرا مربًعا فقط.

 
3. لــم نفهــم كيفيــة الدعاية في ذلــك الوقت وفكرنا ببيع إعانات صوتيــة، ولكن في نهاية األمر 
أدركنــا طــرق الدعايــة التي باتت تمثل 40% مــن إيراداتنا بل وأصبحت عنصــًرا جوهرًيا لنمو أنغامي.
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 عمر جبر
المنصب: الشــريك المؤسس والرئيس التنفيذي

انستابج الشركة: 
 www.instabug.com

النصائح

التحديات

1. عليــك أن تتعلــم بصفتــك رائــد أعمال أن تبحث عن الجانب اإليجابي في كل وضع ســلبي وتحاول 
لصالحك. استغاله 

1. يعتبر بناء أول شــركة ناشــئة في مصر تزيد قيمتها على مليار دوالر تحديًا يســتحق أن نعمل 
ألجلــه ألنه أمر لم يســبق له الحدوث في مصر.

 
٢. لم نكن في بداياتنا نعرف شــيئًا عن النشــاط التجاري والمبيعات، فلم نكن ســوى فتيين 

محــدودي الخبرة طّورا شــيئًا اعتقدا بأنه ذو قّيمة.
 

3. زرنا أكثر من ســتين شــركة في مصر ممن يعملون بشــيء له صلة بتطبيقات الهواتف 
النقالــة، ولكــن ســرعان ما أصبحت األمــور مربكة ومحبطة فقد كان لكل مــن قابلنا نفس الرأي 

وهو:« هذا المنتج رديء، إنه ســيء للغاية« كان ردهم بهذه القســوة.
 

4. بدأنــا بالحديــث مع مســتثمرين في مصر ولكــن جميعهم لم يثقوا بمنتجنــا، إما أنهم لم يرغبوا 
بالحصــول علــى المنتج أو أنهم لم يرغبوا أن يعطوا الفرصة لشــباب فــي مقتبل العمر.

 محمد شبيب
المنصب: المؤســس والرئيس التنفيذي

تجول الشركة: 
 www.tajawal.com

المنصــب: الرئيس التنفيذي
المسافر الشركة:   

www.almosafer.com

النصائح

التحديات

1. نصيحتــي أن تكــون صديًقا لكل من التمويل الشــخصي المحدود وجمع التمويل من 
المســتثمرين، ففي بعض األحيان يكون التمويل الشــخصي منطقًيا وقد ال يكون كذلك في أحيان 
أخــرى، كمــا أنــه يقترن بتقييم المخاطر المختلفة بناًء على الظــروف التي تمر بها فقد تحتاج أحيانًا 

إلــى جمع التمويل لتأمين معيشــتك إذا لــم يكن لديك أي مصدر احتياطي للدخل.
 

٢. إذا كنت تريد إنشــاء عمل ضخم فعليك أن تجمع التمويل بســرعة قصوى، فإذا لم يكن لديك 
تمويل فســتبذل كثير من الطاقة في التفكير.

 
3. من الضروري للمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناشئة-واإلدارة العليا عموًما-الحصول على 

خبرة عملية لبعض الوقت في خدمة العماء، فمثًا أنت تحتاج إلى فهم مشكات العماء.

1. كان التحــدي األول هو:«كيــف أبــدأ؟ فلم تكن لدي خبرة في مجال الســفر وكنت قد بلغت حينها 
األربعيــن مــن عمري«، كما أن كونك رائد أعمال يحتم عليك فهم حدود قدراتك الشــخصية.

 
٢. أحد التحديات الكبرى التي تواجهها كونك صاحب شــركة ناشــئة هو أنك ال تجني ثمار عملك إال 

بعد عام أو عامين.
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 سارة عالم زاده
المنصب: الشــريك المؤسس والرئيس 

السابق التنفيذي 
ديزاينر٢4 الشركة: 

www.designer24.com

النصائح

التحديات

1. كــن حريًصــا على االلتزام بتحقيــق النمو، والنجاح في اإلدارة، وتماســك فريقك، والعناصر التي 
تريــد التركيــز عليها في شــركتك أو تطوير أولئك الذين آمنــوا بنجاحك كونك قائًدا لهم.

 
٢. اعثر على أشــخاص ســيبذلون قصارى جهدهم في العمل فليس الجميع على اســتعداد 

لتكريس وقتهم إلنجاح شــركة ناشئة.

1. لــم اســتخدم مســبًقا برنامــج اكســل مما ســبب تحديًا كبيرًا لــي حيث أن عملــي يعتمد على 
البرنامج. هذا 

 
٢. كان التحدي األكبر الذي واجههنا هو تطوير اســتراتيجية تســويق مناســبة فمن الصعب 

بالنســبة لشــركة ناشــئة أن تعرف األسلوب والوقت المناســب للتسويق للمنتج.
 

3. جمــع التمويــل هو واحد من أصعــب التحديات التي تواجه رواد األعمال.

 جون ريتشاردز
المنصب: الشــريك المؤسس والرئيس التنفيذي

ياال كومبير الشركة: 
www.yallacompare.com

النصائح

التحديات

1. اذهب في أقرب فرصة وقابل أكبر عدد ممكن من المســتثمرين وقدم نفســك وفكرتك، 
واجعلهــم يهتمون بك وبشــركتك حتى إن لم تكــن تجمع التمويل في الوقت الحالي فهم 

ســيتتبعون منتجك وهذا كله يســتغرق وقتًا طويًا في الشرق األوسط.
 

٢. إن تحقيــق التــوازن بين العمل والحياة أمر في غاية الصعوبة خال المراحل األولى من إنشــاء 
الشــركة، فمن أفضل النصائح التي ُأســديت إلّي تخصيص يوم للعمل خارج المكتب لابتعاد عن 

الرتابة وبهذا تكون قادًرا على التفكير باألهداف المســتقبلية.

1. األيــام األولــى مليئة بالصعوبات فلم يكن لديهم الكثيــر من األموال ولم يقوموا بجمع التمويل 
بعد ولهذا مولوا نشــاطهم التجاري بأنفســهم، وكان عليهم أن يعملوا باســتمرار إلى وقت متأخر 

من الليل وفي عطات نهاية األســبوع ومتى تســنى لهم وقت فارغ.
 

٢. قد تبدو فكرة إنشــاء شــركة ناشــئة رائعة ولكن الحقيقة أن ذلك قد يكون صعًبا للغاية، فســيبدأ 
فريقك بالتســاؤل عن ضرورة العمل لســاعات طويلة، لذا كن قدوة لهم فأنت من يضبط العمل.

 
3. تكويــن فريــق اإلدارة العليا هو أحد أصعب التحديات التي تواجه المؤســس، لقد ارتكبوا الكثير 

من األخطاء خال توظيف فريق للمقر الرئيســي.
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 فؤاد جريس
المنصب: الشــريك المؤسس ومدير األعمال 

الشــركة: موقع كاش باشا
www.cashbasha.com

النصائح

التحديات

1. عليــك أن تتعلــم مــن الجميع، في بدايتــي كنت محاًطا بالكثير من األشــخاص الذين يقدمون لي 
الدعــم، صحيــح لم يكن لديهــم كل المعلومات لكنني حاولــت أن أتعلم منهم جيًدا.

٢. ال تتبع مســار أي شــخص، عليك شــق طريقك بنفسك.
 

3. ابحــث عــن نماذج. يوجد نماذج واضحة جًدا في أســواق األعمال، ابحث عن المناســب منها 
وحــاول التركيز على الفكرة والســوق الجيد والمســتثمرين الجيدين.

 
4. اعمــل مبكًرا، وابذل كل جهدك.

 
5. المفــر مــن تقديــم التضحيات فــي طريقك للوصول إلى حلمك؛ لذا عليــك التأكد أوال من رغبتك 

فــي خوض هذه الرحلة.

1. واحــدة من المشــكات الكبرى التــي يواجهها رواد األعمال فيما يخــص قدرتهم على االعتماد 
على مواردهم الذاتية في تمويل شــركتهم فيما إذا كانت شــركة ناشــئة مختصة بالمجال 

التكنولوجــي وتعتمــد على مصادر خارجية في إجراء نشــاطها التجاري األساســي أو التطوير ، 
فثمة شــيء خاطىء في هذا النموذج، خاصة في المراحل األولى من تأســيس الشــركة.

 خليل شديد
المنصب: الشــريك المؤسس 

التنفيذي والرئيس 
ريزيرف آوت الشركة: 

www.reserveout.com
 

النصائح

التحديات

1. عليك دائًما جمع األموال عندما ال تكون في حاجة لذلك، ذلك ســيضمن حماية عملك ويســاعدك 
في أي موقف.

 
٢. تعــد خدمــة العماء أحد أهم العناصر في أي عمــل، وتعني جعل العماء في مقدمة أولوياتك.

 
3. ال تكــذب علــى العميل أبًدا عند وجود مشــكلة حتى وإن قــام بذلك الكثير من البائعين. فإذا 
اكتشــف أحد العماء مشــكلة وســأل عنها فأنت بفعلك هذا تخبره بوجود مشكلة لم نتعامل 

معها بشكل صحيح.

1. يعــد التمويل أحــد أكبر التحديات في مجال األعمال وال يزال كذلك.
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 مي مدحت  
المنصب:  شــريك مؤسس ورئيس تنفيذي

إيفينتوس الشركة: 
 www.eventtus.com

النصائح

التحديات

1. بصفتــك رائــد أعمال يجب أن تســتمع إلى الماحظات والمشــورة لكن ليــس بالضرورة أن تتبعها، 
فأنــت من يحدد مســارك ألن لديك رؤيــة محددة وتعرف ماعليك فعله، ومــن المهم أيًضا أختيار 

الماحظــات التي تتوافق مع رؤيتك.
 

٢. مــن الــدروس التــي تعلمتها أن التواصــل مهم جدا، فمن المهم أن تتحدث مع الجميع وتســمع 
ماحظاتهــم وتتابعهم أيًضا.

 
3. مــن رأيــي أن كل رائــد أعمال يحتاج إلى البحث عن شــخص خاض نفــس التجربة من قبل ويفهم 

في الشــركات الناشــئة وشارك في منظومة ريادة األعمال، ويســعى للتواصل معهم.
  

4. تحتــاج إلى وجود شــخص متفهــم ويدعمك بقوة ويضيف لعملــك قيمة أكثر من مجرد 
زيــادة فــي المال. و يضيف لك المســتثمرون قيمة بالتواصل والمعرفة والمشــورة، لذا وجود 

المستشــارين والمرشدين مهم جًدا.

1. العمــل علــى فكرتيــن مختلفتين كلًيا يشــكل تحدًيا كبيًرا ولكن في نفــس الوقت يعود بفائدة 
كبيرة فنحن نســتمتع فــي البناء من الصفر.

 أمير برسوم
المنصب: الشــريك المؤسس 

التنفيذي والرئيس 
فيزيتا الشركة: 

www.vezeeta.com

النصائح

التحديات

1. فيمــا يتعلــق بجمع األموال لرواد األعمال عليك أخــذ أكبر قدر ممكن، فالحصول على المال 
صعب في هذا المجال.

٢. توظيــف أصحــاب الخبرات والمعرفة، مع فهم نقاط ضعفك واألشــياء التي تفتقر إليها بوضوح، 
هــو مفتــاح نجاحك ، وبدون هذه الخبرات لن تجني ثمارها.

3. يتعيــن عليــك فهــم أنك إذا كنت ترغب في بناء منظمة كبيرة، فســوف تحتاج إلى الحصول على 
تمويــل كبير؛لذا احرص على وضع رؤية مائمة.

4. تذكــر دائمــا أن جمع التمويل ليس له بدايــة ونهاية محددتان. وال تقتصر أهمية جمع 
األموال على جني المال أو الحصول على المال للشــركة فحســب؛ بل أيضا مراجعة واســتعراض 

اســتراتيجيك، وكيفية وضع رؤيتك وتوضيحها.

1. التحدي الرئيســي يكمن في عملية الحجز، قد يســترق المرضى ما يصل إلى خمس ســاعات 
فقــط لمحاولــة الحصول على موعد عن طريق الهاتف. تمكنت الشــركة من حل ذلك بتوفير 

تقييمات على المنصة لجميع األطباء، مع توضيح األســعار وأوقات االنتظار المتوقعة لتســهيل 
عمليــة الحجز وتمكين المرضى.

 
٢. مســألة نقــص البيانات الطبية، تفيد البيانات الطبيــة مقدم الرعاية الصحية حيث توفر 

المعلومات التي تســاعده في اتخاذ قرار بشــأن حالة المريض الطبية، لذا يمثل عدم توفر البيانات 
الطبية مشــكلة كبيرة في هذه المجال.
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 عبدالعزيز اللقاني

الشريك المؤسس  المنصب: 
وشريك اإلدارة السابق

طلبات الشركة: 
 www.talabat.com

النصائح

التحديات

1 .من الصعب جًدا استنســاخ ثقافة الشــركة وامتيازها، خاصة في الشــركات التي تعمل عن ُبعد، 
وهذا ســبب واضح لتكون شــخص انتقائي خاصة عندما يتعلق األمر بإيجاد الشــريك المناســب.

 
٢. أعمــل بجد، وتعلم دائما، والتستســلم أبــًدا عن تحقيق رؤيتك.

 
3. اســتخدم المقاييــس المناســبة عند القياس ألن النســبة المئوية للنمو فــي المراحل المبكرة 
ال تعكــس حجــم النمــو الفعلــي. وتحتاج أيًضا إلى فهم اإلقتصاد فهو أمر أساســي لتكون لديك 

فكرة عن نموذج عملك عند قياســه.
 

4. عليك فهم كيفية مائمة شــركتك الناشــئة في الســوق األوســع نطاقًا وهذا هو المفتاح 
للتفوق على منافســينك.

 
5. ابحــث عــن فكــرة إلضافة منتجات أكثر لتلبيــة احتياجات العماء، فعليك دائًما تطوير وتوســيع 

عروض خدمة عميلك.
 

6. كن قائد فريق.
 

7.أعتقــد أن مــن األمــور الجيدة التي حققناها في شــركة طلبات هي توفير بيئة عمل مناســبة.

1. لقد واجهنا تحدي عندما قررنا التوســع في الســعودية لكونه يشــبه ثقافتنا بالرغم من أن 
شــريك االمتياز يدفع رســوم مناســبة إال أننا واجهنا بعض المشــكات فيما يتعلق بمراقبة 

الجودة وكفاءة التشــغيل.

شريك إداري  المنصب: 
الشــركة: فايث كابيتال

www.faithcapital.com

 نعمة البّسوني
المنصب: الشــريكة المؤسسة 

التنفيذية والمديرة 
وايزتوكاب الشركة: 

www.waystocap.com

النصائح

التحديات

1. عليــك أن تــدرك أن جمع التمويل ال يضمن نجاحك التجاري فهو مجرد وســيلة لتحقيق هدفك 
بناًء على شــركتك الناشــئة.  أعتقد أن العديد من رواد األعمال، يرتبكون خطأ بالنظر للتمويل 

كغاية بداًل من كونه لبنة أســاس لنجاح الشركة.
 

٢. األمــر الوحيــد الــذي قمت به في بدايتي أنني عملت علــى بناء جدول بيانات مفصل ُيوضح فئة 
المســتثمرين المســتهدفين ولماذا نريد التعامل معهم،كما أحاول دائما إيجاد أحد المعارف 

الشــخصيين المشــتركين بيني وبين المســتثمرين ليمهد لي الطريق لذلك المستثمر. وعندما 
أســأل عن المعلومات دائًما ما أقول لماذا أريد إجراء هذه المقابلة ولماذا هذا المســتثمر مناســب 

حيث أن هذه األســئلة مهمة جدا.
 

3. أرى أن اإلســتعداد لمقابلة المســتثمرين أمر أساســي فعلى سبيل المثال: إذا طرح عليك 
المســتثمر أي ســؤال حول عملك فستكون مســتعد لإلجابة على سؤاله. لذا عليك أن تفهم ماذا 

تفعــل ولماذا، وأن تملك رؤية واضحة جًدا.
 

4. إذا كنــت ترغــب في جذب العماء خاصة لمنتج جديد، عليك توســيع مدارك عمائك والتواصل 
معهــم بفعاليــة. والنقطة األهم من ذلك عليك أن تســتمع إلى ماحظات العماء جيًدا وتهتم 

بخدمــة العماء ألنها مفتاح النجاح.

1. عليــك تلبية مايريده المســتخدمون، ومعرفــة كيف يتواصل الموظفون مع العماء ونوع 
المنصــات المطلوبة وغيرها من األســئلة التي تتطلــب الحل لتجاوز التحديات اليومية.

٢. جمــع التمويــل في المغرب محبط جدًا، وفي بعض األوقات يتعاملون مع مســتثمرين كثيروا 
الطلبات ، والبعض يريد الحصة األكبر بمقابل اســتثمار قليل.

3. كانــت التحديــات التي كنا نواجههــا فريدة وأكثر تعقيدًا وذات طبيعة دولية.
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  زين العابدين توفيق
 

المنصب: شــريك مؤسس والرئيس التنفيذي
صراحة الشركة: 

www.sarahah.com

النصائح

التحديات

1. أعتقد أن بســاطة المنتج هي الســبب الرئيســي لنمو صراحة، لذا دائما أنصح رواد األعمال 
والمطورين ببناء شــيء بســيط وســهل جدًا يحقق الهدف أو التأثيرالمرجو.

٢. إذا لــم تكن بحاجة إلــى اإلعانات، فا تفعل ذلك.

3. ال توجــد تركيبــة ســحرية أو ضمانة معينة للنجاح المســتمر. يجــب أن تؤدي واجبك، وأن تتعلم 
وتركــز علــى كثير من األمور، وأن تســتمر على األشــياء التي تؤتي ثمارهــا معك، فما من طريق 

مختصــر للقيام بذلك.

1. لطالمــا كنــت شــخصا هشــًا. لكنــي اآلن بعد المرض لم أعد أشــعر بالتوتــر والضغط من 
التعــرض لمواقــف الحيــاة اليوميــة، بــل جعلني أتخذ قــرارت أفضل في حياتــي ليس عن غرض 

المــرض ، ولكن بســبب المرض.

٢. تعرضنــا لهجمــة مــن قراصنــة. لم يكن الموقــع آمنا في ذلك الوقــت. كنا عرضة 
للتهديــدات، لكننــا كنــا محظوظيــن باســتضافة منصة قويــة لحماية الموقع. كان هذا درســًا 

رائعــا فــي التخطيط االســتباقي لــكل الظــروف االيجابية والســلبية، بالتفكيــر في جميع 
الســيناريوهات والنتائــج المحتملــة المختلفــة، والتأكــد مــن أنك مســتعد لمواجهتها مســبقًا.

 فيليب باهوشي
المنصب: المؤسس والرئيس التنفيذي 

ماجنيت الشركة: 
 www.magnitt.com

النصائح

التحديات

1. التبدأ بإنشــاء شــركتك الناشــئة دون التعلم من تجارب االخرين، وابدأ بذلك في مرحلة مبكرة، 
تعلــم مــن التحديات واألخطاء التي مر بها هؤالء المؤسســون حتــى يحققو النجاح.

 
٢. إذا كنــت حديــث التخــرج، فأنت بحاجة لوقــت للحصول على الخبرة فا توجــد تجربة تعليمية 

أفضــل مــن التعلم من تجربة اآلخرين وســؤالهم عــن رحلتهم في هذا المجال.
 

3. ممارسة أمر ما يجعلك متقن له، لذا ال شئ يحل محل الممارسة والتكرار. كن شغوف في 
تسطير قصتك والوصول لرؤيتك, وحتى تجذب المستثمرين. الممارسة، ثم الممارسة، ثم الممارسة.

 
4. تقبــل الرفــض وتوقع حدوثه فهو جزء من الممارســة، اســتمر وكن إيجابي دائمًا.

 
5. اجعــل المســتثمرين على إطــاع بتقدمك، وخاصة من قد يرفض.

 
6. النشــاط هو مفتاح النجاح.

من الجوانب التي تشــكل تحديًا عند البدء في إنشــاء شركة:
1. عدم وجود شــخص يخفف عنك أعباء العمل.

٢. عدم وجود من تناقش معه األفكار واالســتراتيجيات.
3. صعوبة العثور على شــريك مؤســس وموهبة مناسبة لتوسيع نطاق األعمال.

 
والجــزء اآلخــر من التحديات هو كيفية المواظبة على طــرق األبواب وتعلم القيام بذلك بلباقة 

وذكاء. تحتــاج فقط إلى عامل جذب بالبدايــة لتجعلهم يلتفتون إليك.
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نصائح واقتراحات لرواد األعمال
كتب ومدونات صوتية )بودكاست(

The Lean Startup كتاب

Masters of Scale مدونــة صوتية لريد هوفمان مؤســس لينكد إن

Andreessen Horowitz مدونة صوتية تابعة لشــركة

Harvard Business Review مدونــة صوتيــة تابعة لمجلة

McKinsey Quarterly مدونة صوتية

ســيرة ذاتية Made in America لسام والتون

كتاب عن أمازون The everything Store لبراد ســتون

كتــاب Be Smarter than Your Lawyer and Venture Capitalist لبــراد فيلت

Inside.com موقع

Udemy.com منصــة تعليمية

The Hard Thing About Hard Things كتــاب لرواد األعمال

Predictable Revenue كتاب

Mashable و TechCrunch مقاالت

Mix N’ Mentor مؤتمر

 الخاتمة

ــي  ــادة الت ــات المعت ــى التحدي ــوا عل ــى الرغــم مــن أن رواد األعمــال تغلب عل
تقــف عقبــة فــي مجــال التكنولوجيــا للشــركات الناشــئة الجديــدة يــرى 
ــة  ــاكل االقتصادي ــن المش ــد م ــاج العدي ــيلة لع ــم وس ــض أن إنجازاته البع
فــي المنطقــة. وتوضــح قصصهــم كيــف يمكــن للتكنولوجيــا واإلبتــكار 

ــد. ــتقبل الواع ــل والمس ــة األج ــة طويل ــق االجتماعي ــى العوائ ــر عل التأثي

لذلــك ســواء كنــت تعيــش فــي الواليــات المتحــدة أو باكســتان أوفلســطين 
ــاء  ــع األنح ــي جمي ــال ف ــتلهم رواد األعم ــة س ــة الناجح ــك الريادي ــإن رحلت ف
ــد ســتارت  ــة ُيول ــي.  فــي النهاي ــم العرب ــاء مســتقبل العال وتســاعد فــي بن
ــم  ــي رحلته ــدء ف ــى الب ــخاص عل ــجع األش ــل ويش ــعوًرا باألم ــي ش أب عرب
وتجــاوز العقبــات فــي الشــرق األوســط. فــإن كل مــا تحتــاج إليــه هــو اتصــال 

ــوح. ــه بطم ــعى لتحقيق ــم تس ــت وحل ــبكة االنترن ــد بش جي

صــوًرا  الكتــاب  هــذا  يجســد  الختــام،  وفــي 
ــرأة  ــل: الج ــال مث ــص رواد األعم ــة لقص عظيم
علــى البــدء مــن الصفــر وتــرك أثــر كبيــر علــى 
الجميــع، وبــث روح اإللهــام واإليجابيــة فــي 
نفــوس شــعب الشــرق األوســط »وذلــك بعــدم 
قبــول الوضــع الراهــن تحــت اســم الواقعيــة«.

- أمير حجازي 
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 فريق العمل

هذا العمل تم إنجازه من قبل هذا الفريق المبدع.

سجى الراشد

تطويــر محتوى وترجمة
العمل  قائد فريق 

شادية الحربي 

تسويق أخصائية 
المحتوى قائد فريق 

أمجاد القحطاني 

إعداد وترجمة
العمل عضو فريق 

أبرار القحطاني 

إعداد وترجمة
العمل عضو فريق 

مها التميمي 

جرافيكي تصميم 
العمل عضو فريق 

سيف السبيعي 

مستشــار العالقات العامة

م. مساعد بن عبدالرحمن 

مشرف عام المبادرة

اصنع ريادتك باستراتيجية

تابعونا

access_innovate
www.access-initiative.com

http://www.access-initiative.com

