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SmartsWay Approved Represenetative
A subsidiary of SmartsWay

Project Proposal
مقدمة لبناء القضية:
رسالة الكون العظيمة يف التوسع والتطور واإلبحار يف عالم االحتماالت ،وال زال الكون يتوسع
وال يتوقف ،وهو بذلك يسحب إىل التوسع كل مكوناته ،ومن ضمنها اإلنسان .والزال اإلنسان يبحث
عن التحسن والتطور والتوسع منذ تواجد عىل األرض ،واألرض جزء من هذا الكون الفسيح .وقيمة
التوسع حاكمة يف الكون ،والمنسجم معها منسجم مع الكون.
السي
الت تأسست هذه القيمة وعملت عىل
ر
قد أدركت منظومة سمارتسوي بكل مؤسساتها ي
يأت المهم يف الحصول
من خاللها ،فالعمل منسجما مع رسالة الكون عمل مدعوم بطاقة كونية ،لكن ي
عىل المعلومة الداعمة للوصول لهذه الرسالة وللعمل من خاللها ،من هنا جاءت مهمة سمارتسوي يف
العديد من مؤسساتها التنموية.
البشية ه "توسيع خيارات ر
إن التنمية ر
البش" من خالل توسيع خيارات الصحة والمعرفة
ي
الت تحسن
والتعليم والحياة الكريمة وتوفر الحقوق والحريات والمشاركة الشعبية وقائمة من األعمال ي
ر
ر
ر
عاىل للجميع ،تكون فيه
ه
ر
تق إىل مستوى ي
تحسي حياة البش لي ي
من حياة البش .إن التنمية البشية ي
الصحة والسعادة واإلنجاز والحرية والخيارات الواسعة.

وتأت
لهذا السبب وفرت مجموعة سمارتسوي عدة مؤسسات تعمل لخدمة هذه المهمة.
ي
يعات األمرين من
العرت الذي
توفي هذه الخدمة يف البلدان المختلفة بالذات يف الوطن
الصعوبة يف ر
ي
ي
الخارج وسهولة التحويالت المالية وتوفر الخدمات الراقية .من هنا جاءت فكرة
التواصل مع العالم
ي
 SARأو  SmartsWay Approved Representativeأي ممثل معتمد لسمارتسوي يف المنطقة،
ويوفر الممثل كل منتجات وخدمات اشياك مؤسسات سمارتسوي ،كما سيأت ر
التاىل يف هذا
الشح
ي
ي
الملف.
ملخص ر
المشوع وشعاره:
إن الهدف من ر
توفي خدمات ومنتجات واشياكات رشكات ومشاري ع سمارتسوي
المشوع هو ر
ف المنطقة الت يمثلها الممثل المعتمد والتسويق له ربي عمالئنا .شعار ر
المشوع" :منتجات وخدمات
ي
ي
الحقيق".
التغيي
تصنع
ر
ي
رسالة ر
المشوع:
ممية وشيعة وسلسة الشياكات وخدمات
"تقديم خدمة للدفع والتوصيل ر
وبرامج رشكات ومشاري ع سمارتسوي يف المنطقة لخدمة رسالة السالم
والمحبة والتنوير"
الرؤية:
ر
واشياكات
توفي خدمات
"أن تصبح الخدمة األرسع واألوسع واألدق يف ً ر
ر
ر
الت تكي فيها
ومنتجات سمارتسوي ً يف كل المناطق الحية عربيا والمناطق ي
الجاليات العربية عالميا"

القيم:
نسىع لتحقيق القيم التالية يف العمل:
يعت الشعة يف تنفيذ الطلبية وتسهيل
 -1الشعة :من أهم ر
مميات هذا العرص :الشعة .وذلك ي
طريقة االشياكات وتوصيل المنتج حت البيت بأشع وأسلس لطرق وبشعة تبهر العميل.
ه الطرق السلسة والمتعددة يف طرق الدفع ،مثل :بطاقة
 -2التسهيل :واألهم من الشعة ي
البنك ،والتحويل عن طريق رشكة االتصاالت ،والدفع
االئتمان ،وبطاقة السحب ،والتحويل
ي
غي ذلك .وكلما تعددت الطرق اتسعت وتسهلت العمليات .من هذا الباب يجب
النقدي ،و ر
توفي طريقة توصيل شيعة وسلسة
تسهيل كافة الطرق الممكنة للعميل للسداد ،كما يجب ر
ومتفاعلة.
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توفي جميع الخدمات والمنتجات واالشياكات
 -3الحلول الشاملة :وهذا يجب أن يشمل
ر
تعت كل ما يراه
وبأسهل وأشع الطرق وبكافة اإلمكانات المتوفرة للعميل .الحلول الشاملة ي
العميل يف مواقع سمارتسوي متوفر عنده.
توفي
يعت مساعدة الممثل المعتمد يف تحقيق النجاح من خالل
ر
 -4الدعم يف النجاح :وهذا ي
وتحفيه عىل ذلك.
وتوفي المواد التسويقية له ومساعدته يف النجاح
اإلعالن عنه
ر
ر
المشوع ر
أهداف ر
ورسوحاتها:
ر
توفي وسيلة الدفع السلسة والشيعة لالشياكات (كالتحويل
.1
توفي طرق لالشياكات :ر
ر
البنك ،والدفع النقدي ،والدفع عن طريق الكرت ،والدفع عن طريق تحويل من خالل
ي
رشكات االتصاالت ..الخ) ،وتشمل االشياكات ر
التاىل:
سمارتسوي
كات
لش
ي
(تأسيس ،متقدم ،سفراء ،تجديد ،كورسات)
 األكاديمية الدولية للتنمية الذاتية
ي
 برنامج  SAL125لألفراد والمؤسسات
ج (حال كانت األوضاع مناسبة) أو بحضور مي يىل كما
 برامج  STGبحضور ي
المعمول به دائما
 برنامج  iFocusوبرامجه التالية  iFocus ProjectوTCE
 مجلة رفاه العافية باللغة العربية ،من خالل رشاء عدد أو أعداد
 ميوزيكال :وتشمل الكورسات وحضور األمسيات
 جلسات وباكجات  iConsoleلالستشارات
 أي نشاطات أخرى
توفي اإلصدارات  :SmartsWay Shopجميع اإلصدارات بالذات الحديثة لمركز
.2
ر
الراشد واألكاديمية الدولية للتنمية الذاتية يف المنطقة وسهولة الدفع والحصول عليها.
ر ر
كت SmartsWay Naturals & Atlantis Herblas
.3
ر
توفي البدائل الطبيعية لش ي
قدر المستطاع وبما ال يتعارض مع القانون يف الدولة ،ومن الممكن البدأ باألسهل ثم
التاىل:
األعمق وفق
ي
 باكج المناعة (بريطانيا)
 باكج الجمال (الكويت)
 االكسسورات :مثل البندوالت ،والدواسات ،والملبوسات ..الخ( .الكويت)
 .3تأسيس وإدارة جلسات وحدة القياس :وذلك من خالل تأهيل مختص إلدارة
ُ
وه أجهزة توفرها
الت تقدم يف  Bio-Wellو ،PFGو EmWaveو ،AVSي
الجلسات ي
رشكة سمارتسوي مع التدريب والينامج المختص إلدارتها مقابل المشاركة يف النسبة.
ً
وهذا يتطلب مكانا مؤهال ومناسبا وآمن ومتوافق مع األعراف االجتماعية والصحية
والقانونية.
 .4ترتيب مجاميع للرحالت :العمل عىل جمع مجاميع تمثل الدولة للمشاركة يف رحالت
ريل دريمز الموسمية بالتنسيق مع ريل دريمز للرحالت ،كما أن هناك إمكانية لدراسة
محىل.
عمل  ،Real Dreams Trips – Local Tripرحلة بتنسيق
ي
ر
اشياك  :SmartsWay Shipمن خالل الحصول عىل صندوق بريدي يف الواليات
.5
المتحدة أو المملكة المتحدة وذلك الستقبال طلبات ثم ترتيب شحنها بطريقة
توفيية للشحن كما سيتم رشحه لكل ممثل بالتنسيق مع إدارة .SAR
ر
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الدوىل السنوي ،والتسجيل فيه قبل 8
 .6المشاركة يف المعارض :أدناها معرض الكتاب
ي
والسىع للمشاركة يف معارض أخرى.
شهور من كل سنة،
ي
ر
 .5التنسيق :العمل عىل توسيع نطاق العمل مع شكة سمارتسوي ومشاريعها باستمرار
لتفعيل األنشطة ،ويشمل هذا:
 FM SmartsWay .aمن خالل التفاعل مع اإلذاعة والتواجد والتسويق لها
وجلب اإلعالنات والرعايات لها مستقبال
 .bر
مشوع  :SmartsWay Caféوالذي سيبدا العمل فيه أيضا بداية 2023
ثىل المنطقة ،فإذا لم
وسيكون كافيه
ي
صح – فرانشايز – وستكون األولية لمم ي
يرغبوا يتم الفتح للبقية
طريقة حصول ممثل عىل االعتماد:
الت تليق
تحرص رشكة سمارتسوي عىل رشكاء
مناسبي ومحي ر
ر
في وذلك لتقديم الخدمة ي
بعمالئها .ومن هنا يتم اختيار األنسب لهذه المهمة ،فهؤالء الممثلون رشكاء يف العمل وهم أمام
ً
الجماهي هم ر
أوال:
الشكة األم؛ لذا فالبد من الحرص عىل توفر الصفات التالية
ر
ُ
َ
 -1خية يف منهجية سمارتسوي وما يقدمه صالح الراشد ،ويستحسن أن يكون من
المتابعي له يف قناة
خريح األكاديمية وممن حرص الرحالت أو اليامج التدريبية ومن
ر
ي
التلغرام وتويي.
 -2رغبة ووقت إلدارة هذه المهمة ،وال يتم عملها ثم إهمالها ،البد من التأكد من وجود
الحماسة والوقت.
 -3القدرة عىل تقديم خدمات احيافية تعتمد عىل الشعة واالستجابة ورض العميل
نظام.
وبرمجة العمل وفق عمل
ي
ه
 -4رغبة يف تقديم الخدمة الصح وإيمان بأن المال ال يجلب المال إنما األعمال
ي
الصح ي
الت تجلب المال ،بل والحرص عىل العمل ،والعمل عندما يتم بإتقان هو الذي من
ي
يأت المال أو الرب ح.
خالله
ي
 -5وجود رأس مال ل ر
لمشوع ،وهو دليل المصداقية؛ ألن من يستثمر يف رأس ماله يحرص
عىل تقديم العمل الصح ،بينما من يستثمر يف أموال اآلخرين لن يملك هذه المصداقية
ف الغالب .صحيح أن ر
إنسات ،لكنه عمل تجاري يعتمد عىل تمويل
مشوع سمارتسوي
ي
ي
نفسه ،فهو ليس ر
خييا ،بل يستند عىل األسس التجارية الصحيحة لكن
مشوعا ر
يغط اإليجار لمدة  12شهرا ،ورواتب  12شهرا ،ومبلغ
الرحيمة .رأس المال يجب أن
ي
تأمي لمدة
ال يقل عن  $5,000لتغطية بيع االشياكات والجلسات ،ومبلغ  $3,000ر
سنة عىل األجهزة ،وأصول للتأثيث ولجهاز كمبيوتر وطابعة ومستلزمات ..الخ.
ر
شء :غرفة مكتب لوحدة القياس،
-6
ر
توفي المكان المناسب ،والذي يحتوي عىل أدت ي
وغرفة استقبال أو صالة فيها االنتظار وعرض اإلصدارات ،وغرفة مخزن ،وحمام،
تحضي (مطبخ) للخدمات ،ويفضل أيضا غرفة لإلدارة مستقلة عن االستقبال.
ومكان
ر
توفي مكان أكي وأوسع لتقديم الخدمات
ال يمكن العمل بأدت من ذلك ،واألفضل
ر
وبيع المنتجات بطريقة الئقة.
ر
ر
المشوع)
للمشوع (من الممكن أن تكون أنت مدير
 -7فريق عمل ال يقل عن مدير
وسكرتاريا ومختص لألجهزة ومساعد يف تنظيف المكان والمطبخ والمخزن.
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 -8دراسة جدوى وخطة عمل ،وباإلمكان طلب المساعدة من ر
الشكة يف دراسة مبدئية
يبت
مبسطة يضيف لها المستثمر تفاصيل يعرفها هو عن بلده ،وخطة عمل نموذجية ي
مثلها للبدء واالستمرار.
طريقة البدء يف عمل ممثل معتمد يف المنطقة:
بإمكان أي شخص أن يتقدم للحصول عىل تمثيل معتمد لسمارتسوي وفقا للخطوات التالية:
المشوع ر
 -1سماع ر
المشوح من قبل د .صالح الراشد يف الموقع
الشح بالتفصيل ر
 -2قراءة هذا ر
للمشوع
 -3قراءة عقد االتفاق ر
والشوط
 -4تعبئة النموذج بعد التأكد من موافقة ر
الشوط
 -5الحصول عىل موافقة إدارة ر
المشوع
غي الحرصي
 -6توقيع عقد االتفاق ر
المبدت لالستخدام يف االشياكات والخدمات
 -7تحويل المبلغ
ي
 -8البدء يف التسويق والعمل

سماع المادة وفهم •
المطلوب
قراءة ودراسة الشروط •
تعبئة النموذج •
الحصول على الموافقة •

مبلغ مبدئي للعمل •
تجديد المبلغ قبل نهايته •
اليوجد على الحساب •

الرد على االستفسارات •
شن حمالت جماعية •
تقديم عروض محلية •

اشتراكات•
إصدارات•
خدمات•
طلبيات•

توقيع العقد

تحويل
المبلغ

التسويق

المبيعات

معالم خطة العمل:
 التنسيق مع إدارة  SARوذلك ليتيب طريقة الحساب ومواد الحمالت التسويقية
لتاىل:
واألسعار وذلك ل ي
 اشياكات األكاديمية
 اشياكات SAL125
 اشياكات برنامج  iFocusوبرامجه اإلضافية
 اشياكات مجلة رفاه العافية وطريقة رشاء األعداد
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 الحصول عىل مجموعة إصدارات ً
بدء باألهم يف المبيعات حت تواجدها
جميعا
 الحصول عىل المنتجات الطبيعية من ( Naturalsالكويت) ومن Shop
(بريطانيا) ومن ( Herbalsتركيا) ،وذلك لتوصيلها وبيعها داخل المنطقة
 اشياكات برامج ودورات وورش عمل STG
 اشياكات كورسات SmartsWay Musical
 اشياكات ship
 كوبونات iConsole
 خدمات ومنتجات أخرى
توفي سندات االستالم الكيونيا
بنك الستقبال التحويالت والمبالغ مع ر
ر
توفي حساب ي
(ويجب أن يكون الحساب تجاريا وليس باسم شخص)
ويوم لبيع االشياكات واإلصدارات
توفي خط هاتف والرد عليه بشكل محيف
ر
ي
توفي مكان عرض لإلصدارات ومن الممكن التعاون أيضا مع =نقاط توزي ع يف
ر
المنطقة
العمل عىل تفعيل المشاركات للمجاميع يف الرحالت من عمالء المنطقة
العمل عىل تفعيل ر
مشوع  STGيف المنطقة وعقد ورش العمل واليامج التدريبية
العمل عىل المشاركة الحية يف إذاعة سمارتسوي من أجل اإلعالن عن التواجد يف
المنطقة
العمل عىل تفعيل بيع منتجات وأجهزة  Technologies SmartsWayالمتخصصة
يف تكنولوجيا النفس والصحة
ر
العمل عىل تنظيم أمسية لمشوع  Musical SmartsWayيف المنطقة أو الدولة يف
األوضاع المستقرة لو أمكن
مض سنة من النجاح عىل األقل)
دراسة فتح سمارتسوي كافيه يف المنطقة (بعد ي
مض سنة من النجاح عىل األقل)
دراسة فتح سمارتسوي هوليستك يف المنطقة (بعد
ي
َ
محاسبة ر
الشكة بشكل مستمر
توفي محاسبة دقيقة يف التعامل مع
ر
التسويق الشي ع من خالل الهاتف والوتساب والتلغرام
توفي الدعم
ر
ي
ر
نظام للتعامل مع أعضاء الشبكة والشكة والمحافظة عىل طاقة صحيحة وسليمة
ومساعدة

احتياجات ر
المشوع للممثل:
ر
المشوع الذي يهدف لتمثيل حرصي يف المنطقة لمنتجات وخدمات وبرامج رشكات
يحتاج
ومشاري ع سمارتسوي لضمان نجاحه األمور التالية:
 المكان :إلدارة العمل مكون من مكتب وجهاز الب توب وهاتف نقال بخط مخصص
لذلك ومخزن يحتوي عىل اإلصدارات .باإلمكان أن يكون المكان من غرفة مخصصة
بالكامل لهذا العمل أو األفضل أن يكون من ضمن مكان عمل حت لو تم إيجار غرفة
فقط لذلك ،تحتوي عىل المخزن والمكتب بحيث ال تقل عن 25م.2
 أوقات للعمل :بحيث تكون مفرغة للرد عىل استفسارات العمالء ،ومتابعة أعمال نقاط
االجتماع (تويي ،فيسبوك،
البيع ،ومتابعة التسويق عىل الهاتف وشبكات التواصل
ي
يوم من نفس المالك
تلغرام ،وتساب) ،ومن الممكن أن تبدأ ب 4ساعات عمل
ي
ر
ر
يوم ( )part-timeمن مالك المشوع أو من يعينه،
للمشوع وتتطور لعمل
ي
جزت ي
6
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يوم ( )Full-timeلموظف متفرغ لهذا العمل سواء صاحب
وتتطور بعدها لعمل كامل ي
ر
المشوع أو من ينوب عنه.
ر
للمشوع ومعه خط مستقل عن الخط
توفي هاتف نقال مستقل
هاتف وخط :يجب ر
الخاص ،وذلك الستخدامه لإلعالن ف حسابات مشاري ع ر
وشكات سمارتسوي،
ي
ويحتوي عىل تلغرام ووتساب.
ر
رأس مال:
يغط عىل األقل رصيد مع الشكة لالشياكات واالصدارات وهاتف نقال
ي
ر
وخط ومستلزمات مكان كالب توب ومكتب ومخزن ..الخ .للبدء يف المشوع وتمويله
عىل األقل  6شهور إىل سنة.
مخزن :ويكون مكان عىل األقل x22م أو x31م مع ستاندات لوضع اإلصدارات.
حسابات اجتماعية :حساب يف التلغرام باسم المنطقة ،مثل:
@ ،)SAR_Casa@ SAR_Cairoوحساب يف الوتساب برقم الهاتف المخصص
ر
للمشوع.
خطة عمل :وتكون دقيقة تشمل األهداف المرحلية واإلجراءات التفصيلية.
خطة تسويقية :وتشمل الحملة الهاتفية واإلعالنات المرتبة مع رشكة سمارتسوي
واألمسيات واليامج المجانية والدعائية التسويقية.
محاسب :ويتم تعامله الدائم مع مالية ر
الشكة ،ومن الممكن أن يكون المحاسب مؤقتا
أسبوعي يف األول ،ثم يصبح مرة يف األسبوع ،إال أن
وجزئيا كأن يقوم بالمراجعة مرة كل
ر
ر
يصبح محاسب ر
يشف عىل أعمال المشوع (أمور المحاسبة ليست مكلفة لكنها
ضورية عىل المدى البعيد ،والمشاري ع ال تنجح بدونها كون المحاسب يدرك األبعاد
لإليرادات والمصاريف والربحية والخفايا).
ر
الياخيص :قد يتطلب يف معظم الدول الحصول عىل تراخيص تجارية لمزاولة مهنة
التسويق والمبيعات ،بالذات فتح الحسابات ،ولربما وجدت ضائب أو أنظمة حكومية
لذلك ،لذا يجب التحقق منها من الجهات الرسمية أو عن طريق المحاسب أو مكتب
قانوت لعمل يقود ر
مستقبىل ناجح.
لمشوع
ي
ُي
التواصل مع ررسكة سمارتسوي :يخصص المتعاقد شخصا واحدا لمتابعة وتسهيل
ً
األمور لمثليها ،بدال من التواصل مع عدة جهات :االكاديمية ،ومركز الراشد ،وماي
شوب ،وريل دريمز ،و ..STGالخ .هناك شخص مدير لخدمات  SARدوره تسهيل
المتطلبات المتوفرة.
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طريقة االتفاق:
يغط االشياكات والمبيعات ويتم
يتم إيداع مبلغ عىل الحساب مقدما ،قابل لالسيجاع،
ي
ألفي دوالر بحال من
تجديده كلما دعت الحاجة للزيادة يف االشياكات والمبيعات ،وال ينخفض عن ر
األحوال .نظرا لخيتنا الطويلة يف هذا الموضوع فإن فكرة البيع عىل الحساب ال تعمل وال تنجح بالذات
الصغية واألفراد .يتم بناء عىل المبلغ تحديد االشياكات واإلصدارات الموازية
مع المؤسسات
ر
الطرفي.
وقسم المحاسبة يف كال
للمبلغ .ينظم مسألة االتفاق عقد
ر
ي
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