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أبارك ملجتمع ريادة األعامل صدور هذا الكتاب القيم 

الذي ميثل إضافة ثرية للمحتوى العريب يف ريادة 

األعامل برؤية متخصصة للكاتب األخ/ عبدالرحمن 

الخضري، والكتاب دليل عميل مبسط لرواد األعامل 

يتناول موضوع حيوي عن» إقناع املستثمرين « وهو 

أهم مفرتق طرق يف مسار املرشوع الناشئ،

ننتظر املزيد من اإلصدارات املتميزة للكاتب ليضيف 

مشاعل مضيئة يف طريق رواد األعامل. 

تقديـم الكتاب

علي العثيم
عضو مجلس إدارة غرفة_الرياض، رئيس 

اللجنة الوطنية لـ ريادة األعمال.
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)اهداف الكتاب(

منهجية اإلقناع لم يبتدعها الغرب فقط، 

بل استخدمها جعفر بن ابي طالب منذ أكثر من ١٤٠٠ سنه، 

واستطاع باستخدام هذه المنهجية وهذه الخطوات، إقناع 

النجاشي بإبقائهم في ارضه. هذه الخطوات هي نفسها الخطوات 

التي يستخدمها رواد األعمال إلقناع المستثمرين، هي نفسها التي ذهبت 

للغرب لتعلمها منهم. )او نفسها التي ابتدعها الغرب كمنهجيه لعرض 

مشروعك امام المستثمرين ومضاعفة فرصة قبول مشروعك( - مالحظة 

جعفر ابن ابي طالب، كان مشروعه اإلسالم- 

ولكن قبل استعراض عناصر العرض امام المستثمر، سنتحدث في اول 

الكتاب عن بعض المفاهيم في عالم ريادة األعمال، ثم عن صفات وطرق 

التقديم، اذ أن وجودها سيضاعف من فرصك في كسب اإلستثمار، ثم 

سنتعرف على المنهجية التي اتفق خبراء المجال،  جاي كوزاكي، اورين 

كالف، كريس ليب، وكثير غيرهم عليها، واستخدمها قبلهم جعفر بن 

ابي طالب، كما تحدثنا مسبقا، وسنفصل الحقًا.

نرجو من هللا عز وجل التوفيق والنفع وطرح البركة في 

هذا الدليل لرواد األعمال ليضاعف فرصهم

 في كسب االستثمار.

”المقدمة

”
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 الفصل الثاني 

تعاريف             
”       ومفاهيم

”
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1.2. تعريف ريادة األعامل

مفهــوم ريــادة االعمــال يــدور حــول إيجــاد مشــكله يعانــي منهــا المجتمــع )الســوق 

ــد األعمــال بإيجــاد حــل لهــذه المشــكلة،  ــم يقــوم رائ ــادة األعمــال(، ث فــي لغــة ري

ويجــد العميــل قيمــة فــي هــذا المنتــج أو الخدمــة، وعــن طريــق هــذا الحــل يجنــي 

رائــد األعمــال األربــاح.

اذا هي عبارة عن عملية 

ويُضاف غالبًا على هذا المفهوم عنصر االبداع.

جني

حّل

تحديد 

مشكله

جني األرباح عن طريق  هذا الحل.مشكلة حل لهذه املشكلة عن طريق منتج او خدمة                      
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عندمــا أوجــد ســتيف جوبــز جهــاز اآليبــود، كانــت المشــكلة هــي عــدم اســتطاعة 

النــاس حمــل  ١٠٠٠اغنيــه معهــم ألي مــكان. عــدم اســتطاعة النــاس ُيعبــر عنــه 

بمصطلــح )مشــكله(.

فهنا:

١- أدرك ستيڤ جوبز المشكلة التي يعاني منا

 )السوق(

٢- اوجد منتج يحل هذه المشكلة لدى العمالء 

)السوق(

٣- جنى أرباح عن طريق إيجاد هذا الحل.

وهــذا هــو مفهــوم ريــادة األعمــال بصفــه عامــه والتــي تــدور حولــه معظــم 

ربــح عــن طريــق منتــج يحــل هــذه المشــكلة(. التعاريــف )مشــكله، حــل، 

مثال:

2.2. تعريف مهارة العرض امام املستثمرين ))Pitch(( وأنوعه:

 أنواع العرض:

التعريــف: عــرض مختصــر تقــدم مــن خاللــه مشــروعك.  تســتطيع مــن خــالل هــذا 

العــرض إيصــال فكرتــك للمســتثمرين خــالل فتــره زمنيــه قصيــره.

والعرض امام المستثمرين ثالث أنواع، هي:

I. عرض الجملة القصيرة: وهو ما يعرف بـ “خطاب المصعد او

“Elevator Pitch 

II. عرض الدقاق المعدودة: عادة تكون بين ٣-٧ دقائق.

III. عــرض خطــة العمــل: وفيــه تعــرض خطــة مشــروعك كاملــه فــي ٣٠-٤٥ 

ــم. ــة التقيي ــم يتبعهــا فقــرة أســئلة مــن لجن دقيقــه، ث

وسيتم تفصيل كل نوع وضرب األمثلة عليه بالفصل الثالث.

”
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2.2. تعريف مهارة العرض امام املستثمرين ))Pitch(( وأنوعه:

الصفات           
          والطرق

”
”

 الفصل الثالث
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بعــد الحديــث عــن بعــض المفاهيــم فــي عالــم ريــادة األعمــال، ســنقوم بهــذا 

باســتعراض: الفصــل 

• هل جنس مقدم العرض )ذكر/أنثى( يؤثر في إقناع المستثمرين؟

• ماهي عناصر اإلقناع؟

• ماهي الصفات الي يجب عليك كرائد/ة أعمال عرضها أمام المستثمرين؟

• ماهي أفضل الطرق في عرض مشروعك أمام المستثمرين؟

3.1. هل جنس مقدم العرض دور يف إقناع املستثمرين؟

فــي عــام ٢٠١٤، قــام باحثيــن مــن جامعــة هارڤــرد وپنســيلڤانيا و ام آي تــي بعمــل 

الخارجــي،  للجمــال  كان  اذا  لمعرفــة  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  دراســة 

دراســة  تمــت  ال.  ام  المســتثمرين،  اختيــار  علــى  تأثيــر  العــرض  مقــدم  وجنــس 

مقدمــي العــرض فــي مســابقات ريــادة األعمــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

وكانــت النتيجــة أن ٦٠٪ مــن المســتثمرين رشــحوا للفــوز المشــاريع التــي قدمهــا 

رجــال.  وبيــن الرجــال، هنــاك تفضيــل للرجــال أصحــاب  المظهــر الخارجــي األفضل.

ثــم، قامــوا بإختبــار اذا تــم تغييــب ظهــور رواد األعمــال عنــد عــرض المشــاريع، مــع 

الحفــاظ علــى ظهــور عــرض الشــرائح والصــوت للشــرح، وجعلــوا نفس المشــروع 

بنفــس النــص، ُيعــرض مــره بصــوت رجــل، وأخــرى بصــوت امــرأه، هــل ســتختلف 

نتيجــة ترشــيح أم ال. فكانــت النتيجــة ٦٨.٣٣٪ مــن المشــاريع التــي تــم ترشــيحها، 

هــي لمشــاريع  عرضهــا رجــال.
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3.1. هل جنس مقدم العرض دور يف إقناع املستثمرين؟

لألســف ال يوجــد لدينــا دراســة عربيــه تُفيــــد اذا كانــت نفــس النتائــج تنطبــق علــى 

العالــم العربــي أم ال. لكــن بالنظــر الــى المشــاريع الرياديــة التــي أغلقــت جــوالت 

جاهــز  مثــل:  بالتحديــد،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  مؤخــرا  اســتثمارية 

ــر حتــى اآلن  ــة األكب ــد الجول ــال وتُع ــه اســتثماريه بمبلــغ ١٣٧ مليــون ري )أغلــق جول

فــي ٢٠٢٠( ونعنــاع )أغلــق جولــه اســتثماريه بقيمــة ٦٧.٥ مليــون ريــال فــي ٢٠٢٠ – 

مجمــوع االســتثمارات التــي حصلــت عليهــا نعنــاع يتجــاوز الـــ ١٠٠ مليــون ريــال( ونون 

اكاديمــي )أغلقــت جولــه اســتثمارية بقيمــة ٤٩ مليــون ريــال فــي ٢٠٢٠(، فــإن كل هــذه 

المشــاريع مؤسســيها رجــال، ممــا قــد يؤيــد الدراســة األمريكيــة، لكــن مــره أخــرى 

ال يوجــد دراســة لألمــر دقيقــه حتــى اآلن. 

أصــدرت مجلــة هارفــارد عــام ٢٠١١ كتــاب بعنــوان »فــن اإلقنــاع« يقــول أن هنــاك 

اربعــة عناصــر أساســيه لإلقنــاع:

١- المصداقية

٢- وجود عوامل مشتركة

٣- استخدام ادله او اثباتات لدعم الحجة.

٤- استخدام العاطفة

وهــذه العناصــر ترجــع الــى مــا ذكــره الفيلســوف اإلغريقــي ارســطو )المصداقيــة 

.)Pathos العاطفــة( )Logos المنطــق واإلثباتــات( )Ethos

3.2. عنارص اإلقناع:
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املصداقية:   .3.2.1

يقــول جــاي كونجــر مؤلــف الكتــاب الــذي أصدرته هارفرد وأحــد الباحثين المعروفين 

ــاع  ــد ان تعطــي انطب ــاع، الب ــزداد فعاليتــك باإلقن ــاع، لت ــادة واالقن فــي مجــال القي

لــدى اآلخريــن بمصداقيتــك. والمصداقيــة تأتــي مــن مصدريــن: الخبــرة والعالقات.

- الخبــرة: تأتــي مــن األمــور التــي عملــت بهــا بالســابق، مــن قدرتــك علــى اتخــاذ القرار 

بشــكل صحيح. على ســبيل المثال، اذا اردت أن تُـــقنع الناس بمنتج جديد، عليك 

أن تُـــظهر عمـــق فهمــك بخصائــص المنتــج، والســوق، والزبائــن، والمنافســين.  

وســيأتي شــرح هــذا فــي الفصــول القادمــة.

- العالقــات: يميــل النــاس إلــى تكويــن عالقــات مــع شــخص ُيـــعطي انطباعــًا بأنــه 

ثقــة وذو مصداقيــة عاليــة.  زرع الشــخص فيمــن حولــه 

أنــه شــخص صــادق، وال يتحــدث اال بمــا فيــه مصلحــة لآلخريــن، وأنــه صاحــب قــدره 

عاليــة علــى الســيطرة علــى أعصابــه وعواطفــه، فــال تؤثــر عليــه او يظهــر عليــه 

طابــع المزاجيــة، بــل يتســـم بالثبــات، ُيكســبه ثقــة االخريــن ويرفــع مصداقيتــه 

لديهــم، ويميلــون دومــًا لتكويــن عالقــات معــه. وهــذا مــا تريــد الحصــول عليــه 

كرائـــد اعمــال، ثقــة المســتثمر بأنــك تســتطيع إنشــاء هــذه الشــركة.

وحتــى يســهل عليــك اثبــات لــدى المســتثمرين مصداقيتــك )عــن طريــق اظهــار 

وجــود الخبــرة والعالقــات(، قبــل الدخــول عليهــم، اســأل نفســك األســئلة التاليــة:

أحــد رواد األعمــال لديــه مشــروع فــي مجــال معيــن، بعــد ان أنهــى عرضــه امــام 

المســتثمرين، وبــدأت فقــرة األســئلة والنقاشــات، قــدم لــه أحــد المســتثمرين 

عرضــًا باالســتثمار بمبلــغ مــادي مقابــل نســبة معينــة.

هنــا قــام رائــد األعمــال بعكــس وتوضيــح خبرتــه فــي المجــال وفهمــه للســوق، 

وكيفيــة عمــل المنافســين وهامــش الربــح فــي هــذا المجــال. هنــا، انعكــس 

لــدى المســتثمرين فهــم رائــد االعمــال وخبرتــه فــي المجــال، ممــا أدى الــى 

تخفيــض المســتثمر لنســبة االســتثمار والموافقــة علــى النســبة التــي طرحهــا 

رائــد األعمــال، مــع الموافقــة علــى االســتثمار بنفــس المبلــغ المــادي. 

مثال:
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هل لدي تاريخ يثبت علمي بالمشروع وبالمجال؟ 

كيف سينظر ويقيم المستثمرين خبرتي في المجال؟

هــل ينظــر لــي المســتثمرين علــى أنــي شــخص صاحــب مصداقيــه عاليــة؟ شــخص 

ثقة؟

مــن المهــم جــدًا ان تكــون اإلجابــة علــى هــذه األســئلة ليســت مــن وجهــة نظــرك 

الشــخصية فقــط، لكــن مــن وجهــة نظــر المســتثمرين.  قــد يســاعدك علــى إجابــة 

هــذه األســئلة وتقييمهــا صديــق محــل ثقــة لديــك، حتــى يقيــم اجابتــك مــن وجهــة 

نظــر خارجيــة.

3.2.2.  وجود عوامل مشرتكة:

ــل األطفــال يذهبــون مــع الوالديــن للتســوق، هــو اخبارهــم  ــة لجعـ ــل طريقـ أسهـ

بوجــود حلويــات يحبونهــا هنــاك.  كذلــك األمــر مــع المستثمريـــن، عليـــك كرائــد او 

رائــدة أعمــال إيضــاح للمستثمـــر مــا الثمــار التــي ســيجنيها مــن الدخــول معــك فــي 

هــذا المشــروع.

رائــد أعمــال يعمــل فــي قطــاع بيــع المجوهــرات، ومســتثمر لديــه معــارض 

يعــرض فيهــا مجوهــرات.

هنــا يســتطيع رائــد األعمــال عــرض العوامــل المشــتركة إلقنــاع المســتثمر 

ــي: ــق العــرض التال بالدخــول معــه عــن طري

»أنــا اصمــم وأبيــع مجوهــرات، وأنــت لديــك محــالت تبيــع فيهــا مجوهــرات.  

بدخولــك معــي باالســتثمار فــي المشــروع، ســأعرض تصاميمــي ومجوهراتــي 

فــي  جديــده  مجوهــرات  أنــواع  عــرض  تكســب  أنــت  وبالتالــي  محالتــك.  فــي 

محالتــك، وأنــا اكســـب اســتثمارك«

مثال:

وهذه قصة حقيقه وتمت الموافقة على االستثمار.
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3.2.3.  استخدام ادله او اثباتات داعمه:

ــر مــا الثمــار التــي ســيجنيها بالدخــول  ــاء المصداقيــة، وايضــاح للمستثمـ بعــد بن

معــك فــي المشــروع، يتبقــى لديــك تقديــم مــا يدعــم هــذا المشــروع مــن اثباتــات: 

إحصــاءات، تحليــل الســوق، اســتخدام قصــص مــن الســوق المســتهدف توضــح 

معانــاة العمــالء الحاليــة، وكيــف منتجك/خدمتــك يحلهــا.. ُيـــسهل رســم الصــورة 

لــدى المســتثمرين.

قــد تبــدو عمليـــة األقنــاع فــي الوهلــة أنهــا تتــم بنــاء علــى تقديــم اثباتــات وأســباب، 

لكــن إذا تمعنــا بعمــق، ســنالحظ وجــود العاطفــة كداعــم رئيســي فــي االقنــاع.

وفي العاطفة يوجد عنصرين رئيسيين.

- األول: إظهار الحب وااللتزام نحو ما تعمل:
دون  لكــن  تعمــل  مــا  نحــو  الحــب  إظهــار  المهــم  )مــن   

مبالغــة، المبالغــة قــد تــؤدي الــى نتائــج عكســية( بمعنــى 

اذا أظهــرت عاطفــه مبالــغ فيهــا امــام المســتثمرين نحــو 

مشــروعك، كقــول: مشــروعي ال يوجــد لــه مثيــل او شــبيه 

او منافــس، هــو االول واألفضــل واالكمــل علــى اإلطــالق، 

أحــد رواد األعمــال أراد الحصــول علــى مبلــغ عالــي يتجــاوز ٢ مليــون ريــال لتمويل 

مشــروعه الناشــئ، والمســتثمرون عــادة ال يســتثمرون بهــذا المبلــغ او مــا 

يقاربــه فــي مشــروع ناشــئ واحــد لكــون المشــروع لــم ُيثبــت جــدواه وعوائــده 

مشــروعه  الشــخص  هــذا  عــرض  عندمــا  لكــن  الواقــع،  ارض  علــى  الماديــة 

ــه الشــخصية فــي هــذا  ــه اســتثمر مــن أموال امــام المســتثمرين، وأخبرهــم بأن

المشــروع مليــون ريــال، هنــا اثبــت لــدى المســتثمرين جديتــه، وانــه غامــر بمالــه 

الخــاص فــي هــذا المشــروع، ممــا جعــل احــد المســتثمرين يوافــق علــى الدخــول 

معــه بهــذا المبلــغ.

مثال:

3.2.4.  استخدام العاطفة:
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إذا لــم يتحلــى رائــد االعمــال بالحمــاس فهــو لــن يقنــع المســتثمر بأنــه الشــخص 

المناســب، الــذي اذا ُاعطــي األمــوال، ســينطلق بــكل شــغف وحمــاس لتنفيــذ 

المشــروع، وانجاحــه رغــم الصعوبــات والمعوقــات.

فهــذا ســيعطي امــام المســتثمرين أن نظرتــك عاطفيــه 

جــدًا نحــو مشــروعك، ممــا يجعلهــم يترددون باالســتثمار 

معــك، فنظرتــك غيــر عقالنيــة وال منطقيــه.

- الثانــي: معرفــة مــا يثيــر عواطــف واهتمــام 
ين:  المســتثمر

مــن المهــم معرفــة مجــاالت اســتثمارات المســتثمرين 

ُيثيــر  ومــا  عليهــم  مشــروعك  ســتعرض  الذيــن 

الحديــث المســبق  اهتمامهــم.  ويتــم ذلــك مــن خــالل 

معهــم، كالتواصــل معهــم عــن طريــق وســائل الواصــل 

االجتماعــي، او فــي مناســبات عابــره، وســؤالهم بعــض 

حتــى  او  واهتماماتهــم،  ميولهــم  لمعرفــة  األســئلة 

عنهــم. المســبقة  القــراءة 

مــن المهــم أن يحــدث هــذا قبــل موعــد عــرض مشــروعك 

أمــام المســتثمرين.

3.3. صفات املقدم:

الحامس/الشغف  .3.3.1

عــرض أحــد رواد األعمــال مشــروعه وهــو يقــف 

محتــوى  بكامــل  واثقــًا  المنصــة  علــى  متكئــًا 

عرضــه، لكنــه لــم ُيـــظهر أي حمــاس أو شــغف 

الــى عــدم  أثنــاء عرضــه للمشــروع، ممــا أدى 

عــدم  وبالتالــي  معــه،  المســتثمرين  تفاعــل 

معــه. اســتثمارهم 

مثال:
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حركة الجسد  .3.3.2

نربة الصوت  .3.3.3

وشــغفك  حماســك  تعكــس  خالهــا  مــن  التــي  الوســيلة  هــي  الجســد  حركــة 

وع. للمشــر

للصــوت درجــات ونبــرات متعــددة، ينبغــي اتقانـــك لهــا حســب الرســالة التــي تريــد 

ايصالهــا فــي كل جــزء مــن عرضــك.

مهارة تغيير نبرات الصوت هي مهاره قابله للتعلم والتطبيق، 

لكنها تتطلب الممارسة والتدرب قبل العرض على أي نبره

تريد استخدامها في بعض الجمل والكلمات وبعض الفقرات.

مثال على استخدامك لمهارة تغيير نبرة الصوت بدون وعي منك:

تذكــر فــي أي موقــف قمــت بنــداء أحــد ابنائــك فــي وقــت كنــت غاضبــًا منــه لقدومــه 

نبــرة  الليــل. لنفتــرض أن اســمه أحمــد.  ماهــي  للمنــزل فــي وقــت متأخــر مــن 

الصــوت التــي قمــت باســتخدامها عنــد ندائــه؟

هــل  منــه،  غاضبــًا  تكــن  ولــم  فيــه  ناديتــه  موقــف  فــي  صوتــك  نبــرة  تذكــر  اآلن 

الصــوت؟ نبــرة  نفــس  اســتخدمت 

تالحــظ األن أن معرفتــك وتوظيفــك لنبــرات الصــوت المختلفــة فــي عرضــك امــام 

المســتثمرين، يســاعدك في إيصال فكرة مشــروعك بشــكل أفضل، مما يجعل 

المســتثمرين يتفاعلــون معــك، ممــا يضاعــف فرصتــك في كســب االســتثمار.

كــون مهــارة توظيــف نبــرات الصــوت فــي العــرض امــام المســتثمرين، هــي مهــارة 

تطبيقيــه، مــن األفضــل حضــور دوره تدريبيــه لممارســة هــذه المهــارة.

عنــد عــرض المشــروع هنــاك عــدة عناصــر عليــك أخذهــا بعيــن االعتبــار وهــذه 

إليهــا المســتثمرين دومــًا: االمــور يشــير 

- المستثمرين يستثمرون باألشخاص.. يستثمرون بك

3.4. توجيهات عرض املرشوع

People invest in people... They invest in )you(.
Jeff Dennis
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هــذه المقولــة قيلــت مــن أحــد كبــار المســتثمرين فــي كنــدا »جيــف دنيــس« ويشــير 

إلــى انــه بعــض النــاس يتجاهــل شــخصه، ويركــز فــي عرضــه علــى الفكــرة نفســها، 

وقوتهــا واثباتاهــا، بينمــا فــي الواقــع، إذا لــم يقتنــع هــو بــك، فلــن تنفعــك كثيــرا 

قــوة الفكــرة، ألن المســتثمرون يســتثمرون بــك.

اســتخدام مصطلحــات تخصصيــة يفهمهــا أصحــاب التخصــص، قــد تــؤدي الــى 

خســارة رائــد األعمــال فرصتــه فــي االســتثمار.

اثبــات  بــأن بعــض رواد األعمــال يريــدون   يقــول المســتثمر “جريــج روبرتــس“ 

علمهــم عــن طريــق اســتخدام مصطلحــات معقــده، وتقنيــه، ومتخصصــه.  وبهذا 

قــد يســتخدم مصطلحــات ال يفهمهــا المســتثمر، وغالبــًا لــن يكتــرث لالستفســار 

رائــد  فــإن  وبالتالــي،  عليــه.  يعرضونهــا  مشــاريع  لديهــم  اخريــن  لوجــود  عنهــا 

األعمــال صاحــب المصطلحــات التقنيــة - ســواء كان اســتخدامه لهــا مــن بــاب 

العــادة، او مــن بــاب االســتعراض- سيخســر فرصتــه.

- بأبسط صوره 

 )KISS)Keep It Simple Stupid

أحــد رواد األعمــال عــرض مشــروعه بــكل قــوه وشــغف أمــام المســتثمرين، 

بــكل إيمــان بمشــروعه، فعلــق أحــد المســتثمرين:

ــًا  ــى عــن هــذا المجــال، بــس إيمان ــه عــن مشــروعك او حت ــا مــا عنــدي خلفي »أن

فيــك أنــت، موافــق علــى االســتثمار بالمشــروع«

مثال:

مصداقًا لكالم المستثمر الكندي جريج روبرتس، فقد شهدُت أحد المشاهيـر 

التقنييــن يعــرض مشــروعه التقنــي، فتــم االعتــذار عــن قبــول مشــروعه، لعــدم 

فهمهــم لــه. فــإذا بــه يلــوم اللجنــة علــى عــدم فهمهــم لمشــروعه القتنــي الــذي 

عبــر هنــه بمصطلحــات تقنيه.

مثال:

Greg Roberts
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عزيــزي رائــد االعمــال: اعكــس اآليــة، تخيــل أن أحدهــم يعــرض عليــك مشــروعه، 

ولــم تفهــم مــن مصطلحاتــه العميقــة شــيئا، هــل ستســثمر فــي مشــروع لــم 

تفهمــه؟ أم مــع شــخص اخــر عــرض عليــك مشــروعه بأســلوب شــيق ســلس 

جميــل وواضــح؟

- قصة المشروع
ُيقصــد بقصــة المشــروع هنــا، كيــف بــدأت هــذه الفكــرة برأســك، وكيــف تبلــورت. 

ابــدأ عرضــك لمشــروعك مــن هــذه النقطــة.

وســيأتي مثــال لكيفيــة طــرح الموضــوع بأســلوب القصــة، فــي بــاب »أســاليب 

التقديــم«.

- تحدث الى الجميع
ُيقصــد بتحــدث الــى الجميــع عــدم الخــوف مــن الحديــث عــن فكرتــك مــع اي أحــد.  

فقــد تُصــادم مســتثمرًا او مــن يعــرف مســتثمر يوصلــك إليــه.

 عزيــزي رائــد االعمــال: فــي كثيــر مــن األحيــان تكــون خلفيــة المســتثمرين غيــر 
خلفيتــك التقنيــة، لذلــك إذا اردت كســب المســتثمرين، وأنــت مــن يســعى 
ُلغــة بســيطة 

ِ
لكســب ثقتهــم واســتقطاب أموالهــم، عليــك طــرح المشــروع ب

يفهمونهــا ممــا يُـــضاعف فرصتــك فــي كســب االســتثمار.

حــدث معــي أنــي كنــت فــي مقهــى ســتاربكس انتظــر قــدوم البــاص ألذهــب 

لجامعتــي، فجاءنــي أحدهــم حســبته ُيريــد الجلــوس فــي الكرســي الــذي بجانبــي، 

فأبعــدُت اغراضــي عنــه.  فقــال لــي انــه ال يحتــاج المقعــد، ” انــت تحتاجــه اكثــر 

منــي“.  شــكرته، فســألني مــاذا تصنــع؟ كنــت أســتطيع اإلجابــة بــكل بســاطه 

انــي انتظــر البــاص للذهــاب للجامعــة.  او انــي اشــرب قهوتــي. لكنــي قلــت هــذا 

 Pitchingشــخص مــا يعرفنــي، ليــش مــا امــارس واتمــرن علــى مهــارة العــرض

Skills  امامــه؟  فأخبرتــه انــي اعمــل علــى مشــروع….. )اخبرتــه عــن مشــروعي 

بجملتيــن( مــا ان انتهيــت، حتــى اخــرج محفظتــه، وأخــرج منهــا، بطاقــة عملــه، 

وفيهــا أنــه رئيــس هيئــة اســتثماريه. وقــال لــي حيــن تنتهي وتكــون جاهز لعرض 

فكرتــك امــام المســتثمرين.. كلمنــي

مثال:
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- اعرف جمهورك من “المستثمرين”
وأعنــي بأعــرف جمهــورك مــن المســتثمرين، أن للمســتثمرين اهتمامات مختلفة، 

فــي قطاعــات ومجــاالت مختلفــة.  فــإذا لــم يكــن مشــروعك ضمــن اهتمــام هــذا 

المســتثمر، فــال تعــرض مشــروعك أمامــه، ألن هــذا لــن ينتهــي فقــط برفــض 

مشــروعك، لكــن بإحساســك بــأن مشــروعك غيــر ناجــح، وقــد ُيضعــف الثقــة 

لديــك. بينمــا الرفــض ليــس لــه عالقــة بالمشــروع او شــخصك، بــل ان مشــروعك 

ــو عرضتــه علــى مســتثمرين اخريــن لهــم نفــس  خــارج اهتمــام هــذا المســتثمر. ل

االهتمــام، قــد تكســب ثقتهــم واموالهــم.

لهــذا اقــول، تحــدث الــى الجميــع، فــا تعلــم مــن قــد يكــون مــن تحدثــه.  وهــذه 
القصــة ليســت الوحيــدة التــي حدثــت لــي، بــل غيرهــا كثيــر. واكيــد حــدث مثــل 

هــذا الموقــف آلخريــن، إذا كانــوا يتحلــون بصفــة ))التحــدث إلــى الجميــع((.

ــوالدة. عــرض  ــي ال ــد لألطفــال حديث ــه مشــروع بيــع مالبــس موالي أحدهــم لدي

فكرتــه علــى مســتثمر ذا اهتمــام اخــر.  فــكان رد المســتثمر عليــه: ليــش اعطيك 

فلوســي فــي مشــروعك؟ وانــا ممكــن اعطيهــا لشــاب يفتــح فيهــا كشــك 

ــع دخــل أســرع. بطاطــس، ويطّل

هــل هــذا يعنــي صاحــب المشــروع فكرتــه غيــر ناجحــة؟ ام يعنــي ان المســتثمر 

أخطــأ التقديــر؟ بالتأكيــد ال. 

ــه نفــس   صاحــب هــذا المشــروع عــرض مشــروعه بعدهــا علــى مســتثمر لدي

ــدى اهتمامــه بالموضــوع، وطلــب لقــاءات عــده وتفاصيــل فــي  االهتمــام، فأب

المشــروع.

المســتثمر االول، اهتماماته، ُكشكـــات، اي اهتمام في االســتثمار في مجاالت 

مختلفــة عــن مجــال رائــد األعمال.

ــه فــي نفــس المجــال، ممــا ســهل عمليــة  ــي، كانــت اهتمامات المســتثمر الثان

االســتثمار.

مثال:
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قصة

أسئلة

Analogy تشبيه / مقارنة

طرق التقديم
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3.5. طرق التقديم:

طريقة   .3.5.1

شــيوعًا  الطــرق  أكثــر  هــي  القصــة  طريقــة 

األكثــر. تكــن  لــم  إن  تأثيــرًا  أكثرهــا  ومــن 

حتــى القــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن مواضعــه، 

يوصــل الرســالة بطريقــة القصــة، مثــل ذكــر 

تعالــى:  هللا  قــال  إســرائيل.   بنــي  قصــص 

))نحــن نقــص عليــك أحســن القصــص((

عــرض  فــي  الطريقــة  هــذه  تُســتخدم  كيــف 

مســتثمر؟ أمــام  المشــروع 

طريقــة األســئلة هــي الطريقــة األســهل واألســرع.  وتُســتخدم هــذه الطريقــة 

إذا رغــب رائــد األعمــال بجــذب انتبــاه الجمهــور، فيســألهم ســؤااًل، يطلــب منهــم 

اإلجابــة برفــع اليــد، او عمــل صــوت. ممــا يجعــل الجمهــور يتفاعــل.

للنســاء. عنــد  القتاليــة  الفنــون  لتدريــب  نــادي  لديهــا مشــروع فتــح   هتــون 

عرضهــا للمشــروع بطريقــة القصــة. لــم تعرضهــا: اريــد ان افتــح مشــروع 

بــل تصيغهــا كالتالــي: القتاليــة،  الفنــون  البنــات علــى  لتدريــب 

انــا مهتمــة بالفنــون القتاليــة، دورت علــى نــادي يــدرب البنــات فنــون القتــال فــي 

جــده، مــا لقيــت. فخطــر فــي بالــي ليــش مــا افتــح نــادي لتدريــب البنــات فنــون 

القتــال.  ســألت عــدد مــن البنــات إذا كانــت لديهــم الرغبــة لتعلــم فنــون القتــال 

اذا ُوجــد النــادي، نســبة كبيــرة ابــدت رغبتهــا فــي األمــر.

وهكذا تصير هتون عرضت فكرة مشروعها، بطريقة القصة.

مثال:

طريقة األسئلة  .3.5.2
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 فــي مثــال هتــون لــو كان الجمهــور نســائي، 

ممكــن تســألهم: كــم وحــد فيكــم نفســها 

تلعــب العــاب قتاليــه؟ وتوحــي للجمهــور 

برفــع أيديهــم فــي حالــة كانــت اإلجابــة نعم.

تضمــن  الطريقــة،  لهــذه  باســتخدامك   

تفاعــل الجمهــور، وشــد انتباهــه، وعــرف 

موضوعهــا،  والمســتثمرين  الجمهــور 

واحــده. بجملــة 

مشــروع  لديــه  عبدالعزيــز،  أن  لنفتــرض 

كاميــرات  لجعــل  الكاميــرات  لتطويــر 

تصــور لوحــة الســيارات المســروقة. كيــف 

المســتثمر؟ امــام  فكرتــه  يعــرض 

كلكــم تعرفــون ســاهر، وكيف ســاهر يصور 

لــوح الســيارات المســرعة.  زي مــا ســاهر 

الســيارات  اصطيــاد  علــى  القــدرة  عنــده 

ع  القــدرة  عندهــا  كاميرتــي  المســرعة، 

ــغ  ــاد الســيارات المســروقة والُمبّل اصطي

عنهــا.

ــه او  فهــو قــرب اجهــزة ســاهر، مــن أجهزت

كاميراتــه.

مثال:

مثال:

تستخدم هذه الطريقه عند الرغبة بتقريب معنى او شيء.

Analogy تشبيه/مقارنه  .3.5.3
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أنواع    
       العرض

”
”

الفصل الرابع
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Elevator Pitch 4.1. عرض املصعد

هو اختصار لمشروعك في ثواني او دقائق معدودة.

ــذي لشــركه  ــك بمســتثمر او رئيــس تنفي ــد لقائ ــوع عن وعــادة يكــون مثــل هــذا الن

تُريــد ان تعقــد معهــا صفقــة فــي وقــت ضيــق وتُـــريد تعريفــه بمــا هــو جوهــر عملــك 

فــي اقــل مــن دقيقــه. وُيســمى مجــازًا بـــخطاب او عــرض المصعــد، لتصويــر فــي 

لــو صادفــت هــذه الشــخصية، المســتثمر مثــاًل، فــي  أنــك  ذهــن رائــد األعمــال 

مصعــد، كيــف توصــل لــه جوهــر عملــك، قبــل أن يصــل الــى الطابــق الــذي يقصــده.

 لــو افترضنــا أن قوقــل، يريــدون عــرض فكرتهــم، بجملــه واحــده. فســتكون 

جملتهــم هــي

»معلومات العالم، بضغطة زر«

تطبيــق زينــة هــو تطبيــق لتجميــل النســاء، يصــل النســاء الراغبــات بالحصــول 
علــى خدمــات التجميــل، بمقدمــات خدمــات التجميــل فــي المنــزل.

 تطبيق زينه بإمكانهم التعبير عن مشروعهم بالجملة التالية:
”زينــة هــو تطبيــق يتيــح لــك التعــرف علــى فنانــات التجميــل اللــي يعملــون 
مــع  تجربتــك  ومشــاركة  المســتوى  وتقييــم  المواعيــد  وحجــز  بيوتهــن،  مــن 

صديقاتــك“

 لو اردت انا أن اكتب عن نفسي ماذا أفعل:

” أضاعف فرص رواد األعمال في كسب االستثمار“

مثال:

مثال٢:

مثال٣:
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4.2. عرض الـ ٣ اىل ٧ دقائق:

ويكــون هــذا النــوع عــادة عنــد عــرض مشــروعك أمــام لجنــه فــي مســابقة لريــادة 

األعمــال، تُعطــى مــن ثالثــة الــى ســبعة دقائــق لتعــرض فيهــا أهــم العناصــر التــي 

يتطلعــون لمعرفتهــا فــي مشــروعك.  ماهــي هــذه العناصــر؟

المشكلة )الفرصة(  -

الحل )الفكرة(  -

السوق  -

المنافسين  -

االستثمار المطلوب )المبلغ المطلوب(  -

وسيتم شرحها بالتفصيل الوافي في الفصل القادم.

مثال٤:

فــي فتــرة مــن الفتــرات، اردت الوصــول لمســتثمر معيــن، وعلمــت أن هــذا 

المســتثمر ســيأتي ألحــد ملتقيــات ريــادة االعمــال للتحــدث فــي »فقــره حواريــه.  

ذهبــت لذلــك الملتقــى، وعنــد قدومــه وفــي الثوانــي اثنــاء توجهــه للمســرح، 

ــا اســير معــه- وقلــت: ــه –وان ســلمت علي

Pit- ــا عبدالرحمــن الخضيــر، مؤســس مشــرو عالســالم عليكــم ورحمــة هللا، ان

ch’n’Close  مشــروع لمضاعفــة فــرص رواد االعمــال فــي كســب االســتثمار، 

وعــدم تضييــع وقــت المســتثمرين في ســماع عروض غير جاهــزة، والمطلوب، 

مــو فلــوس، لكــن شــراكه فــي.. وذكــرت اســم مشــروعهم.«

ــة، وكانــت النتيجــة، ان  ــر مــن ٣٠ ثاني ــم يأخــذ منــي أكث قــول الســطرين أعــاله، ل

توقــف المســتثمر عــن التوجــه نحــو المســرح لثوانــي، وأجابنــي:

»عجبتنــي فكــرة المشــروع، انــا مهتــم فيــه، ومســتعد ادعمــك حتــى بعالقاتــي، 

ــي رقمــه الخــاص، وشــكرته  ــم اعطان ــى رقمــي الشــخصي« ث تواصــل معــي عل

وشــكرني ثــم أكمــل ســيره نحــو للمســرح.

فإتقانك لهذه المهارة، ُيكسبك المستثمرين حتى عند لقائهم لثواني.
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4.3. عرض كامل املرشوع

وفــي هــذا النــوع تعــرض كرائــد األعمــال فكــرة مشــروعه كاملــه، فــي نصــف ســاعة 
الــى خمــس وأربعيــن دقيقــه.  وعــادة يأتــي هــذا النــوع مــن عــرض المشــاريع بعــد 
تجــاوزك للعــرض األول او الثانــي.  اذ بعــد معرفــة المســتثمر شــي عــن معروفــك، 
وإذا صــب فــي مجالــه اهتمامــه، ســيعطيك رقمــه وبطاقتــه، للتواصــل معــه، 
ثــم تنســيق موعــد حتــى يعطيــك مــن وقتــه ســاع او ســاعة ونصــف )للعــرض ثــم 

األســئلة والنقــاش( تســتطيع فيهــا عــرض مشــروعك كامــاًل ثــم مناقشــته.
ومــا يتطلــع الــى ســماعه المســتثمر فــي هــذه المرحلــة هــي ٤ أمــور، عليــك أن 

تخبــره بهــا، وهــي:
المشكلة   •

الحل  •
السوق  •

نموذج العمل  •
ومــن المهــم جــدًا قبــل اســتعراض المحــاور والنقــاط الرئيســية فــي العــرض، أن 
نُـــشيد بــأن اقنــاع المســتثمرين لالســتثمار بمشــروعك، هــي عبــاره عــن منهجيــه 
اوريــن  يقــول  المســتثمر.  إلــى موافقــة  بــه  تــؤدي  الُملقــي..  يتبعهــا  وخطــوات 
ــر فــي مجــال اســتقطاب األمــوال مــن  ــاب Pitch anything الخبي كالف مؤلــف كت
المســتثمرين » مهــارة العــرض، مهــاره تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المنهجيــة التــي 
تســتخدمها، وليــس علــى قــدر محاولتــك.  منهجيــه أفضــل، صفقــة أفضــل«. 

ويقــول كذلــك 
»الشخص المتمكن من المنهجية، يتمكن من الحوار«.

ماحظــة: مــن المهــم جــدًا معرفــة مــا يهــم المســتثمر، كمــا ذكرنــا فــي الفصــل 
االول، عنــد الحديــث عــن العاطفــة، فمثــال اذا كان المســتثمر يهتــم بوجــود 

منتــج اولــي )نســخة اوليه-مبدئيــة- مــن مشــروعك( فعليــك احضــار نمــوذج 

لنســخه لوليــه مــن مشــروعك اثنــاء عرضــك.  وإذا كان المســتثمر يهتــم بإثبــات 

الفكــرة عــن طريــق عمــل اســتبيان ومقابــالت مــع عمــالء محتمليــن، فعليــك 

اظهــار قيامــك بعمــل هــذه المقابــالت واالســتبيان اثنــاء عرضــك للمشــروع. 

معرفــة مالــذي يريــد المســتثمر ســماعه، وإتيانــك بــه اثنــاء عرضك لمشــروعك 

ُيســاهم فــي مضاعفــة فرصتــك لكســب االســتثمار.
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- المشــكلة: رغبــة النــاس فــي عمــل شــيء معيــن، لكــن ال يوجــد منتــج او خدمــه 
تمكنهــم مــن فعــل ذلــك.

فــي المثــال الســابق: رغبــة النــاس فــي حمــل جميــع مكتبتهــم الموســيقية معهــم 

ــز، باإلضافــة الــى جهــاز  خــارج المنــزل دون حمــل كثيــر مــن األشــرطة، اوالســي دي

التشــغيل.

 iPod هذه المشكلة، ولدت/اوجدت فرصه لستيف جوبز لطرح منتج ايبود

- والحــل: هــو المنتــج او الخدمــة التــي تمّكــن العميــل مــن عمــل أمــر لــم يتمكــن 
القيــام بــه مــن قبــل بهــذه الســهولة.

كمــا يقــول كريــس ليــب أحــد الخبــراء فــي مجــال اقنــاع المســتثمرين مــن جامعــة 

ســتانفورد، »ومنتجــك هــذا، هــو اللــي يســد هــذه الفجــوة ويشــوق النــاس لمعرفــة 

ماهــو الحــل الــذي اتيــت بــه«

أن  جدتــك  تســتطيع  بســيط  بشــكل  اطرحهــا  المشــكلة  طــرح  »عنــد  توجيــه: 

اليــه عنــد  بيتــش، ص،٢٥، وهــذا مــا أشــرنا  ليــب، ذا ســتارتب  تفهمــه« كريــس 

الحديــث عــن قاعــدة عــرض المشــروع بأبســط صــوره KISS فــي العنــوان الثالــث 

مــن الفصــل الثانــي.

الــذي يســتوعب ١٠٠٠ اغنيــه بمســاحة ٥جيجــا، 

مــن  وشــبيهاتها  ســوني  مــن  ووكمــن  و 

 MP3 الـــ  تقنيــة  تســتخدم  النــي  المنتجــات 

هــذه  وكانــت   . مشــكلة  لحــل   ،player

المنتجــات هــي الحــل الــذي يبحــث عنــه هــذا 

الســوق. هــذا  فــي  العميــل 

يجعــل  الــذي  العنصــر  هــي  المشــكلة  اذًا، 

او ســبب  او خدمتــك قيمــة،  مــن منتجــك 

للوجــود.

املشكلة والحل  .4.3.1

» بــدؤك بطــرح المشــكلة اواًل، يُعطــي انطبــاع لــدى المســتثمرين أنــك علــى 
علــم بالفجــوة بالســوق« 
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كثيــر مــن النــاس يتمنــون الحصــول علــى شــهادات مــن أعلــى وأرقــى الجامعــات 
كـــ هافــرد وMIT، لكــن ذلــك يتطلــب الســفر إلــى دولــه معينــه وبلــد معيــن، ومــا 

يتبــع ذلــك مــن تكاليــف ماديــه ومشــقة، والقبــول الجامعــي.
فــي وقتهــم  التعلــم  للنــاس  يتيــح  الكترونــي  فظهــر حــلEdx   وهــو موقــع 
ومكانهــم دون دفــع أدنــى تكاليــف، ال للســفر وال للســكن وال للجامعــة، فــي 
حالــة اردت الحصــول علــى العلــم فقــط )حــل مشــكلة مــن يريــدون العلــم(.  
وبإمكانــك مقابــل مبلــغ رمــزي الحصــول علــى شــهادة مــن هــذه الجامعــات 
تثبــت تخرجهــم  يريــدون شــهادة  كطالــب متخــرج منهــا )حــل مشــكلة مــن 

وعلمهــم فــي هــذا المجــال(
وأكثــر مــن ذلــك، يمكــن الحصــول علــى شــهادة فــي مــاده معينــه، القانــون 
الجنائــي مثــال. دون الُمضــي فــي كافــة متطلبــات الدرجــة العلمية فــي القانون.«

مثال:

القيمة المقدمة/المقترحة:

ــل شــراء هــذا  ــي يحصــل عليهــا العميــل مقاب ــدة الت القيمــة المقترحــة هــي الفائ

المنتــج او الخدمــة.  الفائــدة التــي يعتبرهــا العميــل )قّيمــة(.

ففــي مثــال جهــاز iPod الســابق، كان الحــل هــو جهــاز تحميــل مقاطــع موســيقية 

ب ٥ جيجــا.  القيمــة المقدمــة: هــي القــدرة علــى اســتيعاب ١٠٠٠ أغنيــة. أو القــدرة 

علــى تحميــل عــدد كبيــر مــن األغانــي دون الحاجــة لحــذف أغانــي أخــرى مــن الجهــاز 

لكبــر المســاحة التخزينيــة )وقتهــا(.

فعنــد تفكيــرك فــي منتجــك او خدمتــك، عليــك التفكيــر: ماهــي القيمــة التــي تجــذب 

العميــل لدفــع المــال القتنــاء هــذا المنتــج أو الحــل.

ولتســهيل عمليــة صياغــة القيمــة الجاذبــة او المقدمــة مــن خدمتــك وعرضهــا 

أمــام المســتثمرين، صياغتهــا بالطريقــة التاليــة، وتعبئــة الفراغــات بمــا يناســب 

خدمتــك أو منتجــك.

)الحــل األمثــل/ األفضــل(  المســتهدفة( )منتجنا/خدمتنا/حلنــا( هــو  })الفئــة  لـــ 

بيــن كل المنافســين ألنــه )ســبب يدعم/يعــزز ليــش منتجك/خدمتك/الحــل اللــي 

عنــدك هــو األفضــل(
)لماذا منتجك(
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صياغــة  نســتطيع  مترابطــة،  الصــورة  تكــون  حتــى   iPod للمثــال  اتباعــًا  مثــًا: 
كالتالــي: لديهــم  المقدمــة  القيمــة 

 iPod ،لـــمن يرغبــون باإلســتمتاع بمكتبتهــم الموســيقية فــي أي مــكان وأي وقــت

هــو المنتــج األفضــل بيــن كل المنافســين، ألنــه الوحيــد الــذي يمكنــك مــن تحميــل 

١٠٠٠ أغنيــه دون الحاجــه لحــذف األغانــي الســابقة.

ولبــدء مشــروع تجــاري ناجــح البــد مــن وجــود حجــم ســوق كافــي، أي عــدد مــن 

النمــو. األربــاح. واســتمرار  العمــل وتحقيــق  تكاليــف  لتغطيــة  يكفــي  العمــالء 

ومــن أكثــر األســئلة التــي يســألها رواد األعمــال هــي: كيــف أعــرف أن حجــم الســوق 

كافي؟

الســوق  عــن  الحديــث  عنــد  األعمــال  رواد  يرتكبهــا  التــي  األخطــاء  أكبــر  ومــن 

وحصتهــم الســوقية منــه، هــي قــول ان عــدد المستخدمين/المســتهلكين فــي 

هــذا الســوق هــو هــذا العــدد. وســتكون حصتــي منــه ١٪ فــي الســنة األولــى. دون 

دراســة او توضيــح لكيفيــة الحصــول علــى هــذه ال١٪.

لــو افترضنــا مثــاًل أن رائــد االعمــال يســتهدف ســوق يتوجــد فيــه ١٠ مليــون عميــل. 

وذكــر للمســتثمر أنــه ســيحصل فــي الســنة األولــى علــى ١٪ مــن حجــم هــذا الســوق، 

الســوق هــو حيــُث يتواجــد العمــالء، لكــن 

لــكل منتــج او خدمــة ســوق معيــن ســوق 

النــاس.   مــن  مســتهدفه  وفئــه  محــدد، 

لذلــك، فالســوق لديــك، هــو حيــث يتواجــد 

عمالئــك.

ويدخــل تحــت دراســة الســوق: التالــي: حجــم 

المســتهدفة؟  الفئــه  هــم  مــن  الســوق، 

الفئــة المســتهدفة؟ وماحصتــك مــن 

السوق  .4.3.2



30

اي ١٠٠ ألــف عميــل فــي الســنة األولــى. إذا ســأله المســتثمر كيــف قــّدرت أن حصتــك 

هــي ١٪؟

 عــادة تكــون االجابــة: ١٠ مليــون عــدد كبيــر واتوقــع انــه ليــس بالصعــب الحصــول 

علــى ١٪ مــن هــذا الســوق.

اذًا، كيــف لرائــد األعمــال أن يعــرض مشــروعه بطريقــه توضــح للمســتثمر أن هــذا 

الرائــد يســتحق الثقــة، لديــه خطــه توضــح كيــف سيســتحوذ علــى هــذه الحصــه مــن 

الســوق، ســواء كانت ١٪ أو ٠.٥٪؟

- حجم السوق
حجــم  تحديــد  عمليــة  لتســهيل 

علــى  نجيــب  أن  علينــا  الســوق، 

التاليــة: األســئلة 

الذيــن  العمــالء  هــم  مــن   -

او  منتجنــا  سيســتخدمون 

أعمارهــم؟ ماهــي  خدمتنــا؟ 

- أين يتواجدون؟

... -

الهــدف مــن معرفــة عــدد العمــالء، معرفــة كــم ســيدفع كل عميــل ممــا يــؤدي 

لمعرفــة ارباحــك بالقيمــة الماليــة.

 ُيقــاس أو ُيعــرض حجــم الســوق للشــركات الناشــئة بطريقتيــن شــهيرتين، هنــاك 

طــرق أخــرى لقيــاس حجــم الســوق للشــركات فــي مراحــل أخــرى مــن مراحــل عمــر 

الشــركة.  الطريقتيــن األكثــر اســتخدامًا للشــركات الناشــئة هــي: 

مــاال يعلمــه رائــد األعمــال هــو انــه بهــذه العبــارة أوحــى للمســتثمر أن ليــس 
 ١٠ لديــه خطــه واضحــة لتنفيــذ المشــروع وكيفيــة االســتحواذ علــى ١٪ مــن 
مليــون.  ممــا يُثنــي رغبــة المســتثمر فــي االســتثمار فــي مشــروع صاحبــه ليــس 

لديــه خطــة لدخــول الســوق، واســتقطاب العمــاء.
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الطريقة األولى:  Top Down من قياس حجم السوق الكلي.. ثم تنازليًا
 - مــا هــو العــدد اإلجمالــي للعمــالء المحتمليــن فــي هــذا الســوق )فــي الســوق 
المســتهدف، الســعودية او الكويــت او الواليــات المتحــدة األمريكيــة.. الســوق 

الــذي سيســتهدفه منتجــك(؟
 - ثــم كــم تتوقــع أن تكــون حصتــك مــن هــؤالء العمــالء؟  وبنــاء علــى أي عوامــل 
تمــت هــذه التوقعــات؟ )توقعــات أنــك ســتحصل علــى هــذه الحصــه الســوقية فــي 

الســنة األولــى مثــاًل(.

رجــال  بتدريــب  يقــوم  يفتــح مشــروع  أن  يريــد  أعمــال  رائــد  أن  لنفتــرض  مثــًا: 
المبيعــات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى فــن البيــع عبــر موقــع إلكترونــي.

علــى رائــد األعمــال اواًل تحديــد كــم عــدد النــاس الذيــن يعملــون فــي البيــع فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة )عــدد العمــالء فــي الســوق المســتهدف( لمعرفــة 

كــم يتــم الصــرف علــى تدريبهــم، بالتالــي كميــة المــال الــذي يصــرف فــي هذا اســوق.

ثــم كــم مــن هــؤالء االشــخاص، لديــه القابليــة علــى التعلــم اعلــى هــذه المهــارة 

بالتحديــد عــن طريــق موقــع الكترونــي.

وبعــد البحــث، وجــد رائــد األعمــال أن الشــركات تدفــع 20 بليــون دوالر علــى تدريــب 

ــن  ــب الموظفي ــي(. ٪50 منهــا ُيدفــع لتدري ــغ اإلجمال ــن المبيعــات )المبل موظفي

الجــدد. )تحديــد الفئــة المســتهدفة، اذ ان غالبــًا مــن سيســتخدم هــذه الخدمــة هــم 

الموظفــون الجــدد الذيــن يرغبــون بتعلــم مهــارات البيــع(

ووجد أن ٪30 من موظفين المبيعات يستخدمون التدريب االلكتروني.

إذًا فحّصتــه الســوقية هــي ١٠ بليــون )المبلغ الــذي يصرف لتدريب رجال المبيعات( 

ُيضرب في ٣٠٪ )نســبة الفئة المســتهدف التي ســتتعلم التدريب اإللكتروني(

١٠ بليون * ٣٠٪= ٣ بليون ريال
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Bottom Up  :الطريقة الثانية
ــن األســهل  ــًا، اي مــن عــدد الزبائ ــق قيــاس حجــم الســوق تصاعدي  هــي عــن طري

فــي الحصــول عليهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، وهكــذا.  وهــذه الطريقــة هــي الطريقــة 

المحببــة لــدى المســتثمرين - مــع تقبلهــم للطريقــة األخــرى - إال أنهــم يفضلــون 

هــذه الطريقــة ألنهــا تبــدو أكثــر واقعيــة.

المنافسين
بعــد معرفــة حجــم الســوق ومعرفــة ماهــي حصتــك مــن حجم الســوق. مــن المهم 

جــدًا عــرض منافســيك فــي هــذا الســوق أمــام المســتثمرين. بعــرض منافســيك 

فــي الســوق، تخبــر المســتثمر بمــدى وعيــك ومعرفتــك بهــذا الســوق. باإلضافــة 

الــى أن بعــض المســتثمرين لديهــم عقليــة إذا لــم يكــن هنــاك منافســين فليــس 

هنــاك ســوق لهــذا المنتج/الخدمــة.

لذلــك، فمــن أكبــر األخطــاء التــي يقــع فيهــا الــرواد األعمــال فــي هــذه الفقــرة، هــي 

قــول: ليــس لــدي منافســين.

لديــك  ليــس  أنــه  أعمــال  كرائــد  فهمــك  حســب  يكــون  أن  جــدًا  الممكــن  مــن 

لكــن  جديــده،  الخدمــة  أو  المنتــج  هــذا  عــرض  فــي  طريقتــك  ألن  منافســين 

حســب عقليــة المســتثمر اذا كان هنــاك مــن يقــدم هــذه الخدمــة لنفــس الفئــة 

المســتهدفة )حتــى لــو كان توفيــر الخدمــة بطريقــة مختلفــة( اذًا هــؤالء منافســين 

لــك.  فــإذا ذكــرت أثنــاء عرضــك لفكرتــك أنــه ليــس لديــك منافســين، بالتالــي مــا 

يخطــر فــي بــال المســتثمر هــو أنــك لــم تــدرس الســوق جيــدًا لذلــك لــم تكــن علــى 

علــم بالمنافســين، وليــس انــك لــم تعتبرهــم منافســين، بــل إمــا انــك

لــم تعلــم بوجودهــم، او انــك لــم تفهــم كيفيــة وماهيــة األعمــال التجاريــة، بالتالــي 

لــم تعتبرهــم منافســين.

هــو  تصاعديــًا  الســوق  حجــم  قيــاس  طريقــة  لتوضيــح  مثــال  أشــهر  لعــل 
الفيســبوك Facebook. حيــث بــدء مــارك زكربــرج Mark Zuckerberg مؤســس 
الموقــع بزمالئــه )العمــالء الذيــن يســهل الحصــول عليهــم(  ثم توســع للدائرة 

التــي تليهــم، فالجامعــة.  ثــم الجامعــة االخــرى.
وبهذه الطريقة يتم قياس حجم السوق بالطريقة التصاعدية.

مثال:
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مثال على الطريقة الصحيحة في عرض المنافسين:  -

مــن أجمــل الطــرق فــي عــرض المنافســين هــي الطريقــة التــي عــرض بهــا ســتيڤ 

جوبــز منافســيه عنــد طــرح جهــاز آيپــود عــام ١٩٩٧، لــم يقــل ليــس لــدي منافســين، 

بــل ذكرهــم ثــم قــال انــه ســيجمع كل مميزات الســي دي باليــرز، واإلم بي ٣ باليرز... 

بجهــاز صغيــر ســهل االســتعمال اســمه “آيبپــود”.

وعندما تحدث عن اآليفون والمنافسين قال: 

قطــع  وفيهــا   Smarts Phones ذكيــه  أجهــزه  تُســمى  التــي  المنتجــات،  هــذه 

بالســتيكية مزعجــه، وكيبــورد… كيــف تكــون هــذه أجهــزه ذكيــة!! هــذه األجهــزة 

غيــر ذكيــة، وليســت ســهلة االســتخدام...، وفيهــا انترنــت انــا اســميه بيبــي انترنــت، 

وصعبــة االســتخدام ومعقــده حتــى عشــان تســتخدم االشــياء البســيطة.

لذلــك أنــا قــررت، عــدم فعــل ايــًا مــن هــذه األشــياء، واقــوم بصنــع منتــج اذكــى 

منهــا كلهــا، وأســهل منهــا كلــه، اســميه “آيفــون”

أي اســتغل وجــود منافســين فــي الســوق، لتبييــن ضعفهــم ومــدى قــوة منتجــه، 

جوانــب  وذكــر  ذكرهــم،  بــل  النــاس.   ليكســب  منافســين..  يوجــد  ال  يقــل  ولــم 

ومن األمثلة التي رأيتها عند عرض رواد األعمال ألفكارهم أمام المستثمرين 
وقــول: ليــس لــدي منافســين؛ قبــل انتهــاء الثــالث دقائــق التــي يعــرض فيهــا 
رائــد االعمــال فكرتــه، ُيخــرج المســتثمر جوالــه ويبحــث عــن منافســين ويجدهــم 
وُيحــرج رائــد االعمــال فــي فقــرة األســئلة قائــاًل: إذا انــا ببحــث ثوانــي طلعــت 
بحــث  عنــه  مســوي  تكــون  ومفــروض  مشــروعك  هــذا  وانــت  المنافســين، 
مالقيــت منافســين!.  وبعدهــا يصعــب علــى رائــد األعمــال “ترقيــع” مــا حــدث 

ألنــه خســر ثقــة المســتثمر.
فــي هــذا الموقــف خســر رائــد األعمــال أمريــن مهميــن.  ليــس فقــط خســارة 
ثقــة المســتثمر بــأن رائــد االعمــال لــم يبحــث عــن المنافســين فــي الســوق، 
او لــم يفهــم الســوق جيــدًا، بــل أيضــًا خســر كل مــا قالــه بعــد كلمــة “ليــس 
لــدي منافســين” حيــث أن المســتثمر وقتهــا أخــرج جوالــه للبحــث والتأكــد مــن 
صحــة كالم رائــد األعمــال ولــم يســتمع لمــا قالــه رائــد األعمــال بعدهــا مــن 

كالم، مهمــا كان ذلــك الــكالم مهمــًا.

مثال:
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النقــص فيهــم، وكيــف يســتطيع منتجــه ان يتغلــب عليهــم كلهــم.  ممــا اظهــر 

قــوة منتجــه.

وهــو بهــذا، بّيــن فهمــه للســوق، وللمنافســين فــي الســوق، وكيفيــة عملهــم، 

وكيــف ان منتجــه يســتطيع التغلــب عليهــم ألنــه أفضــل منهــم.

مقارنة المنافسين
مــن أهــم األمــور التــي يتطلــع المســتثمر لرؤيتهــا عــي جــدول لمقارنــة منتجــك/

خدمتــك مــع المنافســين، فهــي تبيــن بســهوله وبشــكل واضــح مــا يميــز منتجــك/

خدمتــك عــن المنافســين.

ويكــون شــكل الجــدول كالصــورة التاليــة، وهــي الصــورة األكثــر اســتخدامًا وليســت 

الشــكل الوحيد:

المســتثمرين  لتجــذب  منافســين  لــدي  ليــس  قــول:  اقــوى؟   الطــرق  أي 
ــز فــي عــرض المنافســين وســحق  لمنتجك/خدمتــك؟  أم طريقــة ســتيڤ جوب

انــه منتجــك أفضــل منهــم؟ كيــف  المنافســين، وتبييــن 

شركتكالشركه المنافسه ٢الشركه المنافسه ١عوامل المقارنه/الشركات

العامل ١

العامل ٢

العامل ٣

العامل ٤

لنفتــرض أن رائــد أعمــال اراد بــدء مشــروع ســوفتوير لموقــع تعليمــي لحضــور 
دروس اوناليــن مــن اي مــكان فــي العالــم.

وبحــث عفــي اغلــب المواقــع التعليميــة، فوجدهــا تعتمــد علــى ســوفتوير فيــه 
جوانــب الضعــف التاليــة: 

وجود صدى للصوت  -

مثال:
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فيتضــح بســهولة ماهــي الجوانــب التــي تميــز منتجــك عــن االخريــن، ومالجوانــب 

التــي يتوافــق فيهــا منتجك/خدمتــك مــع بعــض المنتجــات األخــرى.

مالحظــه: بعــض المســتثمرين حيــن يــرون أن منتجــك فيــه كل الجوانــب اإليجابية، 

يشــكك فــي مصداقيــة المقارنــة.  لذلــك، إن كان هنــاك جوانب قصــور في منتجك، 

وهــي رئيســيه لــدى العميل، ُيفضــل ذكرها.

الميزة التنافسية:
عــن  تتفــوق  ويجعلــك  اآلخريــن  عــن  منتجــك  يميــز  مــا  هــي  التنافســية  الميــزة 

بــك. اللحــاق  عليهــم  ويصعــب  اآلخريــن 

من األمثلة الشائعة والمعروفة للميزة التنافسية:

اذًا سيكون جدول المقارنة كالتالي:

شركتكالشركه المنافسه ٢الشركه المنافسه ١عوامل المقارنه/الشركات

جودة الصوت

x
xx

x x
xx

x

مرونة األسعار

السعه لعدد الطاب

تذكير بموعد الحصص
 على الجوال لهاتف دولي

عدم امكانية االتصال الهاتفي  -
عــدم وجــود منبــه للتذكيــر بموعــد الحصــص يرســل تنبيهــات علــى جــوال   -

الطالــب.
والعوامل أو الجوانب التي تهم العميل في موقع كهذا هي:

جودة الصوت  -
مرونة األسعار  -

السعه لعدد الطالب  -
تذكيــر الطالــب بمواعيــد الحصــص عــن طريــق رســالة نصيــه لجوالــه حتــى   -

لــو كان هاتــف دولــي.
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- الملكية الفكرية وبراءة االختراع

- األول في السوق

- عالقات واحتكار

الملكيــة الفكريــة وبــراءة االختــراع: مــن الوســائل التــي تمنــع اآلخريــن مــن 

اســتخدام نفــس المنتــج او الخدمــة، وفــي حالــة اســتخدامهم لهــا فإنــه مــن 

حقــك مقاضاتهــم قانونيــًا.

لــدى المســتثمرين، اذ تشــكل عائقــًا  لذلــك هــي مــن الوســائل المحببــة 

المنافســين. لدخــول 

األول فــي الســوق: ميــزة األول فــي الســوق -تنفيــذ الفكــرة أو إطالقهــا 

شــريحة  أكبــر  علــى  الحصــول  مــن  االعمــال  رائــد  يمكــن  متميــز-  بشــكل 

ممكنــه فــي الســوق.  كونــه أول مــن اســتهدفهم بمنتجــه الجديــد أو خدمتــه 

الجديــدة.

مــع مالحظــة أنــه إذا لــم يكــن إطالقــك المنتــج او الخدمــة للســوق بشــكل 

ممتــاز، فلــن يكــون هنــاك اي ميــزه لكونــك األول فــي الســوق.

أن  األعمــال  لرائــد  يمكــن  التــي  المزايــا  أجمــل  مــن  والعالقــات:  االحتــكار 

يحصــل عليهــا هــي االحتــكار. فــإذا احتكــر خدمــة او ســلعه معينــه، هــذا يعنــي 

أن كل مــن يريــد ان يحصــل علــى هــذه الخدمــة او المنتــج، عليــه أن يحصــل 

عليهــا عــن طريقــك، ممــا يعنــي زيــادة ارباحــك، ممــا يرغــب المســتثمر فــي 

االســتثمار فــي مشــروعك.

كذلــك وجــود العالقــات: اذا كان لــك عالقــات تســاعد علــى دخــول الســوق 

بشــكل أســهل، فهــذا يقلــل المخاطــر فــي ذهــن المســتثمر اذ ان لديــك 

قنــوات تســاعدك فــي دخــول الســوق والحصــول علــى العمــالء.

منوذج العمل  .4.3.3

نمــوذج العمــل هــو الطريقــة التــي مــن خاللها ســتجني المال، كما نشــرت صحيفة 

هارفــرد أن مايــكل لويــس عرفــه، مايــكل لويــس هو احد الكتــاب الماليين.

كيــف  فلــوس؟  حتكســب  »كيــف  ســؤال  علــى  اإلجابــة  هــو  العمــل  نمــوذج  اذًا 

المــال؟« كســب  الــى  يــؤدي  ممــا  المشــروع  يشــتغل 
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يدخل في استراتيجية دخول السوق:
- كيف ستستحوذ على العمالء؟

بعــد مــا حــددت )مســبقًا( مــن هــو العميــل المســتهدف بمنتجك/خدمتــك.  ثــم 

حــددت ماهــي القيمــة التــي يقدمهــا منتجك/خدمتــك لهــذا العميــل.  اآلن ســتحدد 

كيــف ســتصل لهــذا العميــل.

هــل ســتتجه لــه online ام  offline؟ مباشــره ام عــن طريــق شــخص او جهــة 

معينــه.

اإلجابــة علــى هــذه األســئلة، توحــي للمســتثمر أن لديــك خطــه واضحــة ومنهجيــه 

فــي دخــول الســوق واالســتحواذ ع العميــل.  مــو بــس ماشــي بالبركــه. )او زي 

ماتيجــي تيجــي، نبــدأ ونشــوف(.

- استراتيجية بناء األسعار؟ )كيف تسعر منتجك(

علــى اي اســاس وضعــت ســعر منتجــك او خدمتــك؟ المنافســين؟ ام حســب 

تقييــم العميــل؟

- ماهــي القنــوات التــي مــن خاللهــا ســتصل للعمــالء؟ هــل ســتصل الــى العمــالء 

مبشــاره، ام غيــر مباشــر؟

- بمعنــى هــل ســتصل إليهــم بنفســك؟ ام عــن طريــق توظيــف رجــال مبيعــات؟ ام 

ســتصل ام وضــع بضاعتــك فــي متاجــر تقــوم ببيــع بضاعتــك )ســواء كانــت متاجــر 

الكترونيــه، او محــالت تجاريــه(.

- كيف تحتفظ بعمالئك؟

بإمكانــك العــودة الــى كتــاب »بنــاء نمــوذج العمــل التجــاري« لمعرفــة المزيــد عــن 

نمــوذج العمــل، لكــن مــع مالحظــة:

عنــد ســؤال المســتثمر لــك، مــا هــو نمــوذج العمــل الخــاص بــك؟  فهــو ال يقصــد 

أن تشــرح لــه المربعات/األحجــار التســع؟  بــل يقصــد إجابــة ســؤال: كيــف ســيجني 

مشــروعك المــال؟ 

ويدخل تحت نموذج العمل:

استراتيجية دخول السوق  •

النموذج المالي  •

الخط الزمني  •
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- كيف تبني قاعده اكبر من العمالء؟ كيف تتوسع؟

- اثبات انه هذه الطريقة ناجحة.

النموذج المالي:
كثيــر مــن رواد األعمــال يخافــون عندمــا يأتــي شــرح الجانــب المالــي للمشــروع.  

بينمــا األمــر فــي حقيقتــه أســهل مــن ذلــك علــى رائــد األعمــال، اذ كل مــا عليــه 

حســابه، كــم ســيكلفه إخــراج هــذا المنتــج للســوق. اذا كان موقــع الكترونــي مثــاًل 

ــه )تكاليــف البرمجــة والتصميــم، وموقــع االســتضافة والمســاحة  فســيدخل في

التخزينيــة، تكاليــف تســويق المشــروع والمبيعــات( كــم يكلفــك عشــان يصيــر 

منتجــك جاهــز للخــروج للســوق.

ثــم حســاب، كــم تتوقــع أن تبيــع مــن هــذا المنتــج او مــن هــذه الخدمــة خــالل الســنة 

األولــى. بعــد حســبة المبيعــات تســتطيع ان تتنبــأ متــى بإمكانــك الوصــول الــى 

الربــح. متــى دخلــك )ارباحــك( تغطــي تكاليفــك.

يتكون النموذج المالي من األربع عناصر التالية:

التكاليف  -

المبيعات  -

األرباح  -

كــم  ســتبيع،  وكــم  التكاليــف  عليهــا  بنيــت  التــي  االفتراضــات  منطقيــة   -

بح. ســتر

منطقيــة االفتراضــات تعنــي أنــك حيــن تقــول أنــك ســتبيع خــالل الســنه األولــى 

١٠,٠٠٠ وحــده مــن ذلــك المنتــج، او ســأحصل علــى ١٪ مــن حجــم الســوق، فــإن هــذا 

االفتــراض ينبغــي أن يكــون منطقيــًا مبنيــًا علــى توقعــات معينــه وافتراضــات، 

وليــس ١٠,٠٠٠ او ١٪ خبــط عشــواء.

الخط الزمني:
بعــض رواد األعمــال يختمــون عرضهــم بعــرض الجانــب المالــي، وهــذا صحيــح 

تمامــًا، ولكــن هنــاك طريقــة اخــرى، وهــي طريقــة عــرض الخــط الزمنــي.
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 في الخط الزمني تقول: اين بدأت، ثم اين انت اآلن، ثم اين ستصل.

ــا بفكــرة عمــل تطبيــق يربــط المرضــى بالمستشــفيات. اآلن وبعــد ٦  ــًا: بدأن مث
شــهور، قســنا مــدى رغبــة العمــالء بهــذا التطبيــق.. وبدأنــا بعملــه.. وبدعمكــم.. 

ســننطلق ونصــل الــى تغطيــة هــذه المناطــق... او ســنصل الــى.. وتقــول ايــن 

ســتصل.

 ومن الممكن استخدام طريقة القصة كخاتمه إذا كنت بدأت العرض بالقصة

أين 

ستصل

أين أنت 

اآلن

العمل 

املنجز
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5- في الختام

”
”
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ذكرنــا اول الكتــاب، ان جعفــر ابــن ابــي طالــب اســتخدم نفــس المنهةيــه التــي 

تعلمناهــا فــي اقنــاع النجاشــي، فماهــي المنهجيــة التــي اســتخدمها جعفــر بــن ابــي 

طالــب فــي اقنــاع النجاشــي؟ وكيــف ُطبــق ماعلمنــاه بالكتــاب فــي خطــاب جعفــر 

أبــن ابــي طالــب للنجاشــي؟  ذكرنــا خــالل الكتــاب، أهميــة البدئ بطرح المشــكلة، ثم 

الحــل.. وهــذا مافعلــه جعفــر بــن ابــي طالــب عنــد طرحــه لإلســالم امــام النجاشــي.  

لــم ُيعــرف باإلســالم فــورًا، وإنمــا قبــل ذلــك، ذكــر مســاوئ )ســلبيات - المشــاكل( 

الديــن الحالــي )عبــادة األصنــام( ثــم، مــع كل مشــكله ذكرهــا فــي هــذا الديــن، طــرح 

كيــف أتــي اإلســالم بحــل جميــل لهــذه المشــاكل

رواد  علــى  النجاشــي،  مــع  لقائــه  فــي  جعفــر  اســتخدمها  اللــي  المبــادئ  نفــس 

يســتخدموها.   أن  األعمــال 

١- فيهــا نفــس الخصائــص التــي اســتخدمها جعفــر فــي خطابــه االول، الحديــث 

عــن األلــم كنــا قــوم يــأكل القــوي فينــا الضعيــف...( جــذب بهــا النجاشــي ليســأله 

عــن مشــروع االســالم، فانتقــل الــى الحديــث عنــه بتفصيــل أكثــر كرائــد اعمــال 

تســتخدم نفــس المبــادىء:

١- تبــدأ خطــاب قصيــر )جملــه او جملتيــن( لجــذب المســتثمر، ليســألك عــن قصــة 

مشــروعك )البزنــس بــالن(، ويعطيــك موعــد لذلــك.

فتنتقل للجزء لثاني من الخطاب، مشروعك.
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”المراجع

”

Pitch Anything, Oren Klaff •

 Investors prefer entrepreneurial ventures pitched by attractive •

men, https://www.pnas.org/content/pnas/111/12/4427.full.pdf

.Guy Kawasaki, The Art of the Start •

What Is a Business Model? https://hbr.org/2015/01/what-is-a-bu-• 

siness-model

 The Startup Pitch, Chris Lipp •

The Necessary Art of Persuasion, Harvard Business Review, 1998 •

 Information Technology Services Marketing Association’s Value •

Proposition Template

Geoff Moore’s Value Proposition Template •

Jeff Dennis, Investor, https://www.youtube.com/watch?v=rFLsv3_ •

esjA

 Designed by rawpixel.com / Freepik    •

Designed by lcd2020 / Freepik •

• ٨٤ نصيحة عمليه لبدء مشروع تجاري ناجح، م. خالد سليماني

برنامج تحدي الهوامير -شارك تانك- الموسم األول والثاني.  •
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