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إنشاء املشروع

اقتناص الفرص
تطبيق التعاطف

� االحتياح� تقي��



2

أكره...
ء الذي تكرهه؟ �� ما هو ال��

ليس لدي وقت...
ما الذي ليس لديك وقت لفعله؟

التحدي...
ما هو التحدي؟

ص
ص الفر

اقتنا

�� قطاع املسرح والفنون األدأىية عن طريق اإلٜحابة ع�� األسٔىلة التالية: يمكنك العثور ع�� نقاط األ� والفرص ��



يفكر ويشعر؟

يقول ويفعل؟

املكاسب ال����
يسعى لها؟ متاعبه ا��الية؟

ي��ع؟

يرى؟

الفٔىة العمرية

الوظيفة

املستوى االٜح���اعي

(ما هو؟) (أوصفه)

�� حال �ان العميل فرد B2C (Business to Customer) ِصف عميلك املح���ل - ��

بسبب � إ�� يحتاح�

العميل
التعريف باملشكلة

التحليلاالحتياح�

3

ف
تطبيق التعاط



4

التحديات؟

ا��لول البديلة املتواٜحدة؟

املكاسب ال����
تسعى لها؟

االستطالع والبحث؟

؟ االحتياح�

هة حٜحم ا��ٜ

القطاع

دمات  ا���

متاعبه ا��الية؟

(ما هو؟) (أوصفه)

�� حال �ان العميل كيان تٜحاري B2B (Business to Business )ِصف عميلك املح���ل - ��

بسبب � إ�� يحتاح�

العميل
التعريف باملشكلة

التحليلاالحتياح�

ف
تطبيق التعاط



110

ما مدى أهمية حل هذا التحدي؟

دمة املقدمة ��ل تحديك؟ هل ستستخدم  ا���

5

�� تقي��� االحتياح





تطوير فكرة املشروع

اكتشاف االحتياح�
رواد األعمال



�� ف االحتياح
شا

اكت

8

شاركنا قصتك
�� قطاع املسرح والفنون األدأىية اكتب مالحظاتك من تٜحارب اآلخرين ��



ماهي تٜحارب اآلخرين؟
�� قطاع املسرح والفنون األدأىية حدد أهم ثالث تحديات ��

9

�� ف االحتياح
شا

اكت



رواد األعمال

10

اال��
ابتكر

حل التحديات
كيف يمكننا إيٜحاد حلول للتحديات؟

�� االختالف الذي يؤدي إ�� ال�����
�� السوق؟ ا �� ا عما هو متاح حالى�ً ما الذي يٜحعل مشروعك مختل��ً

املهمة
�� ٜحملة واحدة ماهي؟ ��

الفريق
�� بدء مشروعك؟ ملاذا هذا الفريق؟ ماهي املهارات ال���� يملكها فريقك لتساعد ��

(إدارة مالية، إدارة تسويقية، إدارة العمليات..)

1

45

23



10مقياس الرضا 9 8 7 6 5 4 3 2 1

(بشرية، ومالية، ومعلوماتية، وتكنولوٜحية...) 

مفهوم الفكرة
ماهي فكرتك؟ ما الذي يٜحعلها ٜحيدة؟

�ة املكتسبة الق��
ا.. ا أو اٜح���اعى�ً اقتصادى�ً

املصادر املتوفرة
ما هي املوارد ال���� تملكها وستساعدك ع�� تنفيذ مشروعك اآلن؟ 67

8

رواد األعمال

11





بناء املشروع

�ة املقدمة خريطة الق��
�ة املقدمة � الق�� نموذح�

� العمل التٜحاري نموذح�



خريطة الق���ة املقدمة

14

كيف ستكتسب؟

دمة ا���

كيفية تقليص املتاعب

كيف ستكتسب؟

دمة ا���

كيفية تقليص املتاعب



كيف ستكتسب؟

دمة ا���

كيفية تقليص املتاعب

املكاسب

املتاعب

وظيفة العميل

�� الق���ة املقدمة نموذح

15



ي
ل التٜحار

�� العم نموذح

16

الشراكات الرئيسيةشرائح العمالء األنشطة الرئيسيةالعالقات مع العمالء

الموارد األساسية
القنوات

القيمة المقدمة

 هيكل التكاليف مصادر اإليرادات



ك
ل مالحظات

سٜح

17





تطوير خطة املشروع
معلومات أساسية

امللخص التنفيذي
أبحاث السوق

دمة � أو ا��� املنتح�
التسويق واملبيعات

� �اتيٜحيات التسع�� اس��



ك
ل مالحظات

سٜح

20



املؤسسالقطاعا�� املشروع

الشريك املؤسسالشريك املؤسسالشريك املؤسسالشريك املؤسس

اكتب ا�� مشروعك و املٜحال الذي تعمل به؟
� فعاليات - عروض ترفيهية - فرقة شعبية ... مثال: تنظ��

�� اذكر ا�� املؤسس و الشر�اء املؤسس��

املرشد

سية
سا

ت أ
معلوما

21



ي
ص التنفيذ

امللخ

22

ا للعناصر التالية: �ل وص��ََ ا وي�� امللخص التنفيذي هو مقدمة ملشروعك يٜحب أن يكون امللخص واضًحا و موٜحر�ً

اصة بك �ة املقدمة ا��� دمة ال���� تقدمهاالق�� �� مٜحالكشريحة العمالء املستهدفةا��� مستقبل مشروعك واألهداف املستقبلية ��

اصة بك؟ �ة املقدمة ا��� ما هي الق��

من هم الشريحة املستهدفة؟

دمة  ال���� تقدمها؟ ما هي ا���

ماهي األهداف ال���� تملكها لشركتك؟
ما الذي تحاول الوصول إليه؟  

�� املناطق - الظهور العاملي  مثال - االنتشار ��

املرشد



رؤيتك املستقبليةمهمة منشأتك

 أعضاء شركتك وأدوارهم

� هذا املشروع؟   �� �� لشركتكملاذا ستن�� الهيكل القانو��

املرشد
� نشاطك التٜحاري. �� ع�� فهم نموذح� �� واملست���رين املح���ل�� القيام ببحث دقيق لنشاطك التٜحاري واملٜحال الذي يخدمه، يساعد ذلك املطلع��

، الرٔىيس التسويقي �� مثل : الرٔىيس التنفيذي، الرٔىيس التشغي��� ، أعضاء الشركة األساسي�� �� �لها البحث : الرؤية، املهمة، الهيكل القانو�� العناصر ال���� ي��

شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة لشخص واحد

سوق
ث ال

أبحا

23
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املرشد

ِصف مٜحالك

من هم منافسيك؟

ِصف عمالٔىك

ما هي املزايا ال���� تملكها ضد منافسيك؟

ماهي اللوأىح ال���� تنطبق ع�� شركتك؟
 مثال: ترخيص املمارسة، تصريح فعالية، تسٜحيل منظم فعالية

تقديم معلومات مفصلة توضح أن لديك املفهوم الكامل عن املٜحال الذي ستعمل به شركتك.
�� نشاطك التٜحاري، وتحليًال ملنافسيك وأي متطلبات قانونية تؤثر ع�� نشاطك التٜحاري ومٜحالك. �� وصف للعميل املستهدف �� ��� نو��� بت��

سوق
ث ال

أبحا



ديدة؟ دمات ا��ٜ �� التٜحربة والعروض املقدمة وا��� ِصف بدقة ماذا ستفعل لت���ية و تحس��

املرشد

� ال���� ستقدمها شركتك؟ دمة/املنتح� ماهي ا���

 راٜحع الصفحات  (30-29-28) 

اصة بك � ا��� �اتيٜحية التسع�� ِصف اس��

�� أي مرحلة من مراحل تطور العمل التٜحاري ��
يتواٜحد فيها منتٜحك أو خدمتك؟ 

 ( ، البداية، ال���و، النضح� أمثلة: الفكرة، ال���وذح� األو���

�دمة / ا��
� ط اإلنتاح

خ

25
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ديدة؟ دمات ا��ٜ �� التٜحربة والعروض املقدمة وا��� ِصف بدقة ماذا ستفعل لت���ية وتحس��
املرشد

ما هي ا��قوق الفكرية ال���� تمتلكها؟
(أمثلة: عالمات تٜحارية، أسرار تٜحارية)

 

ماهي نشاطات البحوث التسويقية
 والتطويرية لديك؟

( �� الفعاليات، متابعة الدارح� (أمثلة: املشاركة ��

�دمة / ا��
� ط اإلنتاح

خ



ح كيف ستصل شركتك لعمالٔىها وكيف ستبيع منتٜحاتها؟ �اتيٜحيات التسويق واملبيعات، بعد ذلك، وص�� �كز شركتك ع�� عمالٔىها من خالل اس�� ِصف كيف س��

املرشد

�ل هذا الوصف العناصر التالية: كيف تخطط شركتك ل���وها؟ كيف ست���كن شركتك من التواصل؟ كيف ستعلن ملنتٜحك أو خدمتك؟ي��

كيف ستتواصل مع عمالٔىك؟
(أمثلة: فعاليات، شبكة التواصل االٜح���اعي)

ما هي خططك لت���ية شركتك؟

ت
سويق واملبيعا

الت

27
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� االقتصادي التسع��

التٜحزٔىة للبضأىع املخفضة.  �نها: مزودي املواد الغذأىية وتٜحار  �اتيٜحية بإقبال واسع من عدة شر�ات من �� تحظى هذه االس��

�اتيٜحية ، تقوم الشر�ات بتخفيض  ا باألسعار. باستخدام هذه االس�� �� وعى�ً � املستهلك�� � االقتصادي إ�� ٜحذب أك�� يهدف التسع��

� الذي يحتاٜحونه  � إلبقاء السعر املنخفض للمنتٜحات. ونتيٜحة لذلك، سي���كن املستهلكون من شراء املنتح� تكاليف التسويق واإلنتاح�

�ة مثل: وول مارت وتارٜحت،  � االقتصادي لدى الشر�ات الكب�� �اتيٜحية التسع�� بدون أي إضافات كمالية. وبالرغم من فعالية اس��

��ٜحم  تفتقر  �ة  الصغ�� الشر�ات  ألن  ذلك  خطرة.  تكون  قد  �اتيٜحية  االس�� فهذه  �ة  الصغ�� الشر�ات  إ��  األمر   �� يأ�� عندما  إنه  إال 

�ة.  املبيعات املرتفع للشر�ات الكب��

�ان رعايتهم لسنوات قادمة. �� قد تكون طريقة رأىعة ل�� � تخفيضات مخصصة لزبأىنك املخلص�� بالرغم من ذلك فإن ت����

 كشط األسعار 

�ن  ديدة للحد األق��. وتت�� دمات ا��ٜ �اتيٜحية كشط األسعار ملساعدة الشر�ات ع�� رفع مبيعات املنتٜحات أو ا��� � اس�� تم ت����

ا مع دخول منتٜحات  تزامى�ً ا  تدريٜحى�ً األسعار  الشر�ات بخفض  تقوم هذه  ثم  األو��،  املرحلة   �� �� األسعار  رفع  �اتيٜحية  اس�� هذه 

�� السوق.  منافسة ��

ذب  �� األوأىل قبل خفض األسعار ��ٜ �اتيٜحية كشط األسعار أنها تمكن الشر�ات من رفع األرباح من املستهلك�� إحدى فوأىد اس��

�ة ع�� تعويض مصاريف  �اتيٜحية كشط األسعار ال تساعد الشر�ات الصغ�� �� بأسعار أقل. اس�� �� الراغب�� عدد أكٜ�� من املستهلك��

�� دخوله للسوق للمرة األو��. �� ح�� ودة وال����� ديد توحي با��ٜ � ا��ٜ ت���ية الشركة فحسب، بل تخلق صورة للمنتح�

سع���
ت الت

��اتيٜحيا س�
ا



� النف��� التسع��

�اتيٜحية  � النف��� هو اس�� � قلق املستهلك. التسع�� �� طور استعادة عافيته، مازالت األسعار تث�� بالرغم من أن الوضع االقتصادي ��

ا.  ا ال عقالنى�ً يستخدمها املسوقون لدفع املستهلك للتفاعل مع األسعار عاطفى�ً

�، بالرغم من أن الفرق الفع���  �� أك�� � ساعة بـ 199 دوالر بدال من 200 دوالر يٜحذب مستهلك�� فع�� سبيل املثال: أثبت أن تسع��

 � �اتيٜحية التسع�� � من األرقام األخرى. وتهدف اس�� � ما يركز ع�� الرقم األول من السعر أك�� زهيد ٜحًدا. وذلك ألن املستهلك عاده�ً

�ة مغرية. � من خالل إعطاء املستهلك صورة توحي بق�� النف��� إ�� رفع الطلب ع�� املنتح�

معي � ا��ٜ التسع��

�ة من بيع عدة بضأىع مع بعضها البعض بسعر أقل مما هي عليه لو تم شراؤها �ل  �اتيٜحية الشر�ات الصغ�� تمكن هذه االس��

� مباعة بل  �� شركتك من البضأىع الغ�� ع�� حده. تٜحميع البضأىع وبيعها كمٜحموعة ال يعد فقط طريقة فعالة لتفريغ املخازن ��

 � التسع�� �اتيٜحية  اس�� وتعد  ا.  مٜحاى�ً ما  ا  شئىً تمنحهم  أنك  خاصة  للمستهلك،  املضافة  �ة  الق�� تعزيز  ع��  الطريقة  هذه  تساعد 

� بالنسبة للشر�ات ال���� تبيع منتٜحات مكملة ملنتٜحات أخرى.  معي فعالة أك�� ا��ٜ

�� يوم  �اتيٜحية من خالل إضافة طبق تحلية مع �ل طبق رٔىي��� �� ع�� سبيل املثال: يمكن أن يستفيد مطعم ما من هذه االس��

�ة (الطبق  �ة التأكد من أن األرباح ال���� يٜحنونها من املنتٜحات األع�� ق�� �� من أيام األسبوع. ولكن يٜحب ع�� الشر�ات الصغ�� مع��

�ة (طبق التحلية).  �� املنتٜحات األقل ق�� سارة �� ) تغطي ا��� الرٔىي���

سع���
ت الت

��اتيٜحيا س�
ا
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، تقوم املشاريع التٜحارية بتحديد أسعارها بأسعار أع�� من منافسيها. � العا��� �� التسع�� ��

� للمشاريع  �� أيامها األو��، والوضع املثا��� أن يكون املنتح� �� � �� أق�� فعاليته عندما تكون دورة حياة املنتح� � العا��� عادة يكون �� التسع��

ة ونادرة. �� �ة ال���� تقوم ببيع منتٜحات مم�� التٜحارية الصغ��

�ة مضافة. �ها العالية ، فإن املشروع التٜحاري يٜحب أن يحرص بشدة ع�� خلق ق�� ألن العمالء يٜحب أن يروا أن املنتٜحات تستحق تسع��

� وديكور املحل مع بعضها  هود التسويقية مع ا��رص ع�� تغليف املنتح� ودة، يٜحب ع�� املالك أن يركزوا ع�� ا��ٜ � عا��� ا��ٜ مع تقديم منتح�

. لتٜ��ر السعر العا��� املنتح�

دمات. مع أن الشر�ات تستخدم  ا للسلع وا��� � انخفاص�ً �ين عن طريق تقديم أسعار أك�� �اتيٜحيات االستحواذ تهدف إ�� ٜحذب املش�� اس��

البداية   �� �� الدخل   �� �� مادية  بخسأىر  تتسبب  ما  عادة  �اتيٜحية  االس�� هذه  لكن  منافسيها  من  االنتباه  لسحب  �اتيٜحية  االس�� هذه 

للمشروع التٜحاري.

�� عن نظرأىها.  �ة لت����� مع الوقت، و زيادة وعي ومعرفة الناس بالعالمة التٜحارية، فإن األرباح تبدأ بالتدفق لتساعد املشاريع الصغ��

�� السوق. �� السوق، تبدأ عادة هذه الشر�ات برفع أسعارها لتعكس بشكل أفضل مكانتها �� ع�� املدى الطويل، وبعد التغلغل بعمق ��

� العا��� التسع��

� لالستحواذ ع�� السوق  التسع��

سع���
ت الت

��اتيٜحيا س�
ا



عرض املشروع

التخطيط املا���

�� مهمة نماذح

31
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بناء الفريق

نصأىح عامة



�� اختيار فريق عمل متٜحانس يعمل بروح الفريق الواحد، هو سر من أسرار نٜحاح الفرق املسرحية وفرق الفنون األدأىية ، كما أن إن الدقة ��

القدرة ع�� غرس ثقافة روح الفريق ونشرها والتأكيد عليها وممارستها فعليًا بقناعة من �افة أعضاء الفرقة يساعدهم ع�� تحقيق أهدافها

وتعزيز رضا موظفيها .

ا بقناعة من �افة أفراد الفريق والتوافق القدرة ع�� تأصيل هذه الثقافة داخل الفرقة ونشر هذه الثقافة والتأكيد عليها وممارستها فعلى�ً

�� تحقيق أهدافها . �اتيٜحية ( اكسب وتكسب ) تٜحعل الفرقة فاعلة �� �ن اس�� ��

ع �ل فرد داخل الفريق ملشاركة أفكاره بأمانة وثقة مع زمالٔىه، �� نٜحاح أي شركة، فهو يشٜحّ �� فريق العمل يعتٜ�� عامال رٔىيسيا �� االنسٜحام ب��
� بأفضل ا��لول. روح� � وا��� مما يساعد ع�� إحراز أع�� النتأىح�

�ل : أدناه بعض النصأىح ملساعدة القيادات ع�� بناء فريق عمل وخلق التعاون واالنسٜحام بينهم، ت��

صأىح عامة
ن
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التوعية بمدى أهمية اختيار أعضاء الفرقة املسرحية

أهمية انسٜحام أعضاء الفريق من حيث العمل

�� املكان املناسب 1 - الشخص املناسب ��
2 - بناء عالقات متينة مع �ل فرد

3 - وضع قواعد مرٜحعية
4 - استيعاب الهدف األسا���

5 - ترسيخ مبدأ املشاركة
6 - التشٜحيع ع�� املشاركة

7 - ٜحدول محدد باألهداف والتوقيتات
� املنتظم لألداء 8 - التقي��

� حدود الشركة 9 - تعزيز العالقات خارح�
10 - التواصل الواضح

11 - العدل



أهم املعوقات واملشا�ل ال���� قد تواٜحه أعضاء الفريق  : 

�� األعضاء إدارة وحلول املعوقات ال���� قد تنشأ ب��

�� أعضاء الفريق: وهو أمر يمنع أعضاء الفريق من البوح بنقاط ضعفهم واملشكالت ال����  يواٜحهونها أمام بقية أعضاء  غياب الثقة ب��

الفريق مما يحرم الفريق من االستفادة من خٜ��ات وقدرات وامكانات بعضهم البعض .

 �� وف من االختالف: وهو أمر يؤدي ألن يمتنع أعضاء الفريق عن البوح بآرأىهم ا��قيقية تٜحاه األفكار املتداولة مما يؤدي لقصور �� ا���

وانب املرتبطة باألمر الذي يي��� مناقشته . �ول افكاره لكافة ا��ٜ نظرة الفريق وعدم ��

�ة ألعضاء الفريق سيؤدي لفشل الفريق  ام: غياب األهداف الواضحة املحددة املرتبطة بوقت واملمكن قياسها وال���� لها ق�� �� عدم اإلل��

ام بتنفيذها . �� �� االتفاق ع�� أمور يمكنهم االل�� ��

� ع�� األداء فمن الضروري متابعة ومحاسبة أعضاء الفريق عند  �� أعضاء الفريق لها أثر سلٜ��� كب�� عدم املحاسبة: املٜحامالت ب��

تكليف أحد منهم بمهمة معينة وعدم أدأىه لها ع�� الوٜحه املطلوب .

العليا بدال من تقديم مصا��هم  ع�� مصلحة  الفريق  الفريق ع�� تحقيق أهداف  �� اعضاء  : واملقصود به ترك�� النتأىح� �� ع��  �ك�� ال��

�� أعضاء الفريق وسيؤثر ع�� كفاءة األداء وينهي روح الفريق . الفريق وهو أمر يسبب توترًا ب��

صأىح عامة
ن
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�� ملٜحال العمل وتقديم أٜحر تناف��� لهم �� املناسب�� �� اس���رارية واستدامة فريق العمل هو توظيف املرشح�� من أهم  العوامل ال����  تساهم ��

�� ا��فاظ عليهم .  وأيضا من املمكن ارسال استبيانات ملعرفة املشا�ل واملعوقات ال���� تواٜحههم وال���� تساهم ��

�� االستبيان : مثال ع�� بعض االسٔىلة ��

هل تس���تع بالعمل هنا معظم األيام؟

�� هذه الشركة؟ هل أنت فخور بالعمل ��

هل ترى نفسك تعمل هنا ملدة سنة واحدة؟ سنتان؟ خمس سنوات؟

؟ هل تس���تع بالعمل مع فريقك ا��ا���

�� نموك؟ هل تشعر أن مشرفك عادل وداعم ومست���ر ��

�� وتطوير مهارات � وتعزيز بئىة مكان عمل آمنة وشاملة وتحس�� ومن العوامل املهمة للحفاظ ع�� اس���رارية أعضاء الفريق هي توف��

� مستغلة . �� وإن �انت غ�� األعضاء وبناء الروابط بينهم بحيث إن تعزيز صداقات العمل هو أحد أقوى تقنيات االحتفاظ باملوظف��

�� الفريق بدافع الوالء . �� للعمل ع�� مستويات أع�� والبقاء �� يٜحدر اإلشارة إ�� أن اإلعٜحاب واملودة تٜحاه الزمالء املوظف��

صأىح عامة
ن
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أهمية اس���رارية واستدامة أعضاء الفريق
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ك
ل مالحظات

سٜح





مراٜحع وخطوات مهمة

ملف الشركة
ا�� املشروع

�� �و�� املوقع اإللك��
هوية العالمة التٜحارية

شبكات التواصل االٜح���اعي
بطاقة عمل

تسٜحيل العالمة التٜحارية
روابط هامة



شركة
ف ال

مل

40

ا�� / شعار الشركة
�� األعضاء الرٔىيسي��

" اكتب ا�� املالك أو األعضاء هنا "

لفية ا���
قصة الشركة

�اتيٜحية والرؤية الرؤية والرسالةاالس��

�ة وطويلة املدى) أهداف الشركة (قص��

دمة ال���� تقدمها ِصف ا���

ماهي قدرة الشركة التنافسية؟

اتك التنافسية؟ �� ماهي مم��

-

-

-

-

-

للتواصل
رقم املكتب

�� �و�� الٜ��يد اإللك��

�� �و�� املوقع اإللك��

وسأىل التواصل االٜح���اعي

العنوان

-

-

-

-

-

دمات ا���



�� الذاكرة فريد ويعلق ��

تٜحنب األ��اء الشأىعة

سهل نطقه وتذكره

بسيط

منطقي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ر يعطي تصّوُ

وصفي

تحدث عن ما تؤمن به

أروي قصتك

كيفية إيٜحاد م��ى للمشروع

شروع
�� امل

ا
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ت مهمة
خطوا

صناعة خ���

��  إنشاء حساب مصر��

�� �و��  إنشاء بريد إلك��



البساطة
اٜحعل موقعك بسيًطا قدر اإلمكان 

 

 العالمة التٜحارية
اص بك متوافق مع عالمتك التٜحارية اٜحعل موقع الويب ا���

 

 

ودة أهم من الكمية  ا��ٜ

ودة  � وعا��� ا��ٜ ابدأ باستخدام موقع ويب صغ��

 

�� وسأىل التواصل ��� قم دأىًما بت��

وال اٜحعل موقعك قابل لالستخدام عن طريق ا��ٜ

اص امتلك نطاقك ا���

 اختصر

 تٜحنب األرقام وعالمات الوصل

 من السهل كتابته

 استخدام ا�� مٜحال مناسب

التحقق من صالحيتها وتوفرها ع�� مواقع التواصل االٜح���اعي
والعالمات التٜحارية      

-

-

-

-

-

  Perfect Domain �� �و�� نصأىح حول اختيار النطاق املثا��� للموقع اإللك��

� اختيار النطاق املثا��
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SWOT قم بعمل تحليل

نقاط القوة – نقاط الضعف – الفرص – املخاطر

لهوية  دليل  تحديث  أو  إنشاء  عليك  يٜحب  ملاذا  تحديد  ع��  سيساعدك 

�� املقام األول عالمتك التٜحارية ��

 

قم باألبحاث الالزمة

ا ألي مشروع، سواء كنت تعمل ع�� هوية  ا أساسى�ً يعد القيام باألبحاث شئىً

� موقع ويب أو إنشاء مدونة  عالمة تٜحارية ٜحديدة، أو إعادة ت����

 

اشرح عالمتك التٜحارية

 �� التعريف عن نفسك وما الذي تقوم به سيسهل ع�� عمالٔىك املستهدف��

تحديد ما إذا �انت خدماتك ستلٜ��� احتياٜحاتهم 

اعرف ٜحمهورك

ا ملن ستقوم  اص بك أن يقدم لك فكرة واضحة نسبى�ً يٜحب ع�� البحث ا���

بالتحدث معه عن عالمتك التٜحارية 

 

اصنع روًحا لعالمتك التٜحارية

 �� ال�����  �� �� ستساعدك  ال����  التٜحارية  لعالمتك  ة  �� املم�� ا���صأىص  واشرح  ل  مى��

  �� ودة لعمالٔىك املستهدف�� وسط اآلخرين وتقديم منتٜحات وخدمات عالية ا��ٜ

مكانة العالمة التٜحارية

وترفع  بالعميل  العالقة  تقوي  التٜحارية  العالمة  ملكانة  الفعالة  �اتيٜحية  االس��

اصة بك  �ة العالمة التٜحارية ا��� ة التنافسية للمشروع مما يعزز من ق�� �� امل��

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threatsهوية العالمة التٜحارية



��ات العالمة التٜحارية
التٜحارية،  للعالمة  والشخصية  املادية  ال��ات  تحدد  ال����  ا���صأىص  من  مٜحموعة  هي 

ع�� غرار ال��ات ال���� ت��ح لنا بتحديد هوية األشخاص باس���رار.

وعد العالمة التٜحارية
�� السوق هو األرض ا���صبة  هو امتداد ملكانة الشركة لذلك إذا كنت تعتقد أن مكانتك  ��

ثمرة  هو  التٜحارية  العالمة  وعد  فإن  واالزدهار  ال���و   �� �� التٜحارية  للعالمة  ست��ح  ال���� 

ا بها. دمة مرغوٜىً � أو ا��� العالمة التٜحارية - إنها الفأىدة امللموسة ال���� تٜحعل املنتح�

مكانة العالمة التٜحارية
�� عقل  �� شغلة �� �� الذي ترغب �� �ا�� عّرف تحديد مكانة العالمة التٜحارية ع�� أنه املكان االف�� ى�ُ

�� عالمتك التٜحارية. ات ال���� تريد أن يفكر بها عندما يفكر �� �� ومخيلة املستهلك املستهدف وامل��

رؤية العالمة التٜحارية
هي تلك األفكار خلف عالمتك التٜحارية ال���� تلهمك وتلهم موظفيك وعمالٔىك وتعطيك توٜحه 

�� لشركتك. محدد ومع��

� األساسية  الق��
 � املبادى� هذه  وتحدد  املنظمة،  أو  الشخص  عن  األساسية  املعتقدات  هي  األساسية   � الق��

طأ. باإلضافة إ�� أن  �� الصواب وا��� التوٜحيهية السلوك وقد تمكن الناس من فهم الفرق ب��

�� العا�، �ًال� حسب سياقه املالٔىم. � األساسية �� هنالك العديد من األنواع للق��

�ة مقابل املالالتفوق التكلفة املنخفضةالغالءالق��

ر�أىز اختيار العالمة التٜحارية

هوية العالمة التٜحارية
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�...إ��� إنشاء حسابات ع�� مواقع التواصل االٜح���اعي، ع�� سبيل املثال: انستقرام، توي��

ميع ا��سابات توحيد ا�� املستخدم ��ٜ

ا��فاظ ع�� هوية العالمة التٜحارية وإنشاء قوالب مخصصة ملواقع التواصل االٜح���اعي

� السنة من ثالث إ�� أربع أرباع) القيام بإنشاء خطة تسويقية سنوية (تقس��

معرفة الفٔىة املراد استهدافها

رافيكية � الصور ومقاطع الفيديو والرسومات ا��ٜ إنتاح�

ودة ع�� الكمية تفضيل ا��ٜ

إنشاء و�� (هاشتاق) خاص بالعالمة التٜحارية

��اعي ل االٜح�
ص

ت التوا
شبكا



اص بك استخدام وسأىل التواصل االٜح���اعي؟ ملاذا يتطلب العمل التٜحاري ا���

 زيادة الوعي بالعالمة التٜحارية والوالء لها

 التواصل مع الفٔىة ال���� تستهدفها

�� ا��فاظ ع�� عمالٔىك  زيادة فرصك ��

اص بك زيادة التفاعل واملحادثات ع�� موقع الويب ا���

فتح املٜحال ملشاركة ما تريده عن الشركة

معرفة أخبار منافسيك

47

��اعي ل االٜح�
ص

ت التوا
شبكا



ل
�� بطاقة عم نموذح
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3.5 inches

2 inches

اال��

امل��ى الوظيفي

وال ا��ٜ

�� �و�� الٜ��يد اإللك��

�� �و�� املوقع اإللك��

حسابات وسأىل التواصل االٜح���اعية
(� (انستقرام، توي��

الشعار (اختياري)

الصندوق الٜ��يدي

العنوان



ل العالمة التٜحارية
سٜحي

ت
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https://www.saip.gov.sa/ar/services/#trademarks

لتسٜحيل عالمتك التٜحارية
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�� �� واملوهوب�� �اخيص والتصاريح الثقافية للممارس�� خدمة إصدار ال��
؛ وذلك ل���كينهم من ممارسة األنشطة الثقافية �� ��� �� واملق�� السعودي��

�� نمو القطاع الداعمة واملساهمة ��

�ل ٜحهات عديدة لبدء وإدارة ٜحميع أعمالك التٜحارية بوابة موحدة ت��
�اخيص هات ا��كومية و اصدار السٜحل التٜحاري وال�� مع ا��ٜ

وصف ا���دمة

Abdea - أبدعMeras  - مراس

وصف ا���دمة

ط مهمة
رواب

LinkLink

https://abdea.moc.gov.sa/#licenseTypesContainer
https://meras.gov.sa/ar/licenses/general-authority-for-entertainment/
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�� صاحب العمل دمة ا�� توثيق العملية التعاقدية ب�� تهدف ا���
و املوظف لي���كن املوظف من مزاولة هذا العمل بشكل نظامي

وصف ا���دمة
�� عن عمل �� من باحث�� ميع املسٜحل�� يقدم  (طاقات) خدمات التوظيف ��ٜ

ام بٜحميع املتطلبات. �� �هم مع االل�� ومن هم ع�� رأس عمل والطالب وغ��
� حافز البحث عن عمل دمات تلقأىيًا املستفيدين من برنامح� �ل هذه ا��� وت��

�� ضد التعطل عن العمل (ساند). � حافز  والتأم�� وبرنامح�

وصف ا���دمة

منصة توظيف - طاقات  منصة مرن - وزارة العمل 

ط مهمة
رواب

LinkLink

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%86
https://www.taqat.sa/employment-support
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�ات العمالة املهنية هي خدمة تمكن املنشآت من طلب وإصدار تأش��
بشكل فوري دون ا��اٜحة ملستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة
مة �� �� مرتفعة واملل�� دمة مخصصة للمنشآت املحققة لنسب توط�� ا���

بأنظمة العمل

�� طٜ��� فورية ومقارنة �� دقأىق معدودة ع�� وثيقة تأم�� تستطيع ا��صول ��
�� اململكة �� مع���دة �� �� لعدة شر�ات تأم�� عروض التأم��

وصف ا���دمة وصف ا���دمة

تأمي���� ا تأسيسية - قوى �� ف��

ط مهمة
رواب

LinkLink

https://www.qiwa.sa/ar
https://health.tameeni.com/


�� صندوق الت���ية الثقا�� دروب طاقات

، و ال���� تسعى إ�� تطوير قدرات ورفـــع �� �و�� منصة وطنية للتدريب اإللك��
مــــهارات القـــوى الوطـــنية، وإكســابهم املهــــارات الوظــــيفية الــــ���� تــــــــدعم
حــــــصولهم عــ�� الوظيــفة املــناســـــبة واالســتقـــرار فــــيها وفـــق متــــطلبـــات

سوق العمل السعودي

�اتيٜحية  �ن االس�� دعم القطاعات الثقافية الستة عشر ال���� تم تحديدها ��
� ت���وية بآليات تمويل مختلفة الوطنية للثقافة وذلك من خالل برامح�

�� مٜحاالت مختلفة . �� �� �� القطاع الثقا�� ��مت ل���ك��

وصف ا���دمة وصف ا���دمة

ط مهمة
رواب
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LinkLink

https://www.taqat.sa/doroob
https://cdf.gov.sa/#section-tracks
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� دعم األٜحور يقدم صندوق ت���ية املوارد البشرية مٜحموعة من برامح�
�� عن اص ع�� توظيف الباحث�� �� منشآت القطاع ا��� الرامية إ�� تحف��

، وذلك من خالل إسهام الصندوق بتحمل نسبة �� نس�� عمل من ا��ٜ
من أٜحور التوظيف

وصف ا���دمة

منصة دعم األٜحور - طاقات

�� من القطاع ا��كومي �� املمول�� �ونية تقوم بالربط ب�� منصة إلك��
�ة واملتوسطة الراغبة با��صول ع�� �� املنشآت الصغ�� اص وب�� وا���

نهم من اختيار العروض ال���ويلية املناسبة ال���ويل وتمك�

وصف ا���دمة

باب ال���ويل - منشآت

ط مهمة
رواب

LinkLink

https://tamweel.monshaat.gov.sa/
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/wages-subsidies
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مهارات عرض املشروع

معلومات عامة
قأىمة املتطلبات الالزمة
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ت عامة
معلوما

عدم تحديد الهدف من العرض، فالعرض املوٜحه للمست���رين  يختلف عن املوٜحه للشر�اء ويختلف عن املوٜحه للعمالء

�� فخ التفاصيل، بحيث أن هناك تفاصيل قد ال تهم املتلقي وقوع امللقي ��

�ة املضافة، أو شرأىح العمالء عدم تحديد عناصر املشروع بدقة؛ �الق��

مهور �اتيٜحية املناسبة للعرض؛ مثل إدارة الوقت واملكان وحٜحم ا��ٜ عدم اختيار االس��

�ة املضافة وعدم إظهار الثقة واإلصرار وا��ماس للمشروع أثناء عرضه وانب التسويقية أو املالية أو الق�� إهمال ا��ٜ

� عمل واضح يشرح ٜحوانب املشروع بشكل مختصر و قابل للتطبيق و التوسع عدم وضوح الفكرة أو صعوبة تنفيذها وعدم وٜحود نموذح�

�� تحدي توضيح آلية عمل فكرته للعامة �� استحداث حل ٜحديد ملشا�ل تواٜحه العمالء ويضعه �� حداثة الفكرة: كمثال قدرة رأىد األعمال ��

، في��� الشرح بلغة مفهومة وعامة �� �و�� دمة ع�� تقنية معينة: كمثال برمٜحة موقع الك�� اع���اد ا���

وانب املتعددة؛ ما يضع ع�� رأىد األعمال عبء شرح ٜحوانب املنتح� �ة ا��لول املطروحة واملعقدة، وذات ا��ٜ : كمثال ك�� تعقيد ٜحوانب املنتح�

�ة املضافة، أو تعقيد مصادر الربح ، أو تعدد الق�� �� �ة تفاصيل املشروع: كمثال تعدد شرأىح املستهلك�� ك��

�، أو عدم ممارسته لإللقاء أو العرض ماه�� عوامل خاصة برأىد األعمال نفسه: كمثال عدم قدرته ع�� مواٜحهة ا��ٜ

التحديات ال���� تواٜحه رواد األعمال أثناء عرض املشروع

�� عرض املشروع األخطاء الشأىعة ��



ت عامة
معلوما
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وانب �� �ل ا��ٜ ك �� �� ا بمشروعك وتحدث بثقة وأظهر تم�� كن متحمًسا وشغو��ً

�� �ل مراحل مشروعك كن مبدًعا ��

تٜحنب التفاصيل ال���� ال ٜحدوى منها

�� مناقشة مشروعك �� التفاوض وا��زم �� وازن ب��

� من أصعب املواقف تمتع باملرونة فقد تكون هي الباب الوحيد للخروح�

الثقافة العامة

يد اإلعداد ا��ٜ

املظهر الالٔىق

املهارة اللغوية

نصأىح قبل عرض املشروع

صفات مقدم العرض

الثقة بالنفس

سد ونٜ��ة الصوت لغة ا��ٜ

��  التواصل البصري مع املس���ع��
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ت الالزمة
قأىمة املتلطبا

ا�� املشروع

مدة عرض الشريحةاملوضوع

�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

ملخص مختصر للمشروع

محتوى العرض

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث



�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

مدة عرض الشريحةاملوضوع

محتوى العرض

املشكلة - التحديات ال���� يواٜحهها عميلك

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث
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ت الالزمة
قأىمة املتلطبا
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ت الالزمة
قأىمة املتلطبا

�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

محتوى العرض

املوضوع

العمالء املستهدفون

مدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث



�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

املوضوع

محتوى العرض

دمة ا��ل أو ا���

مدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث
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ت الالزمة
قأىمة املتلطبا
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ت الالزمة
قأىمة املتلطبا

�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

محتوى العرض

املوضوع

ة �� نقاط قوة مم��

مدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث
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�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

املوضوع

محتوى العرض

السوق واملنافسون

مدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث

ت الالزمة
قأىمة املتلطبا
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ت الالزمة
قأىمة املتلطبا

�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

محتوى العرض

املوضوع

مؤسس املشروع / الفريق املؤسس

مدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث



�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

املوضوع

محتوى العرض

اإلنٜحازات

مدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث

ت الالزمة
قأىمة املتلطبا
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ت الالزمة
قأىمة املتلطبا
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�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

محتوى العرض

املوضوع

� االيرادات والتوقعات املالية نموذح�

مدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

الشخص املتحدث



�ة توضح محتوى عرضك �� هذه الورقة، يرٜحى كتابة مالحظات صغ�� ��
ا أو ع�� شرأىح العرض وماهي الوسأىل البصرية أو الرسومات ال���� ستحضرها لكل موضوع ع�� سبيل املثال: ما هي املعلومات ال���� ستقدمها لفظى�ً

املوضوع

محتوى العرض

عن ماذا تبحث ؟ وملاذا ؟

الشخص املتحدثمدة عرض الشريحة

تحديد مدة عرض الشريحة ( مثال : ٤٠ ثانية )

ت الالزمة
قأىمة املتلطبا
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