
ما ھي ريادة األعمال؟ وما 
الفرق بینھا وبین المسار 

التقلیدي؟

قصتنا_ھي_رحلتھم#

عثمان الخمرا شھاب أحمد



الذات

مجال 
المجتمعالشغف

لماذا ريادة أو 
اقتصاد تطوير األعمال؟

المجتمع



تطوير األعمال؟\الريادة



تطوير األعمال؟\الريادة

القدرة على "
توظیف الفرص

ي لالستثمار ف
"فرص جديدة

"العمل الحر"
؟



السعي وراء "الريادة ھي 
فرصة معینة دون النظر 

إلى محددات الموارد 
"الالزمة لالستثمار فیھا

ھوارد ستیفنسن
“The pursuit of opportunity without 

resource control”

Howard Stevenson, Harvard Business School



العقلیة الريادية
Entrepreneurial Mindset



العقلیة
الريادية

القدرة على مواجھة الشكوك : الثقة
الذاتیة

الثباتالمسئولیة

)المخاطرة(قابلیة التجريب 
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23

كیف يمكن تشكیل
العقلیة الريادية؟

5

حدد أھدافك

تمرن على أن تكون حاسًما 
في اتخاذ القرار

أعد تعريف الفشل

ابَق شغوًفا واجه تحدياتك4



\المعرفة
التعلیم

تكوين ال 
Business الريادة
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“Again, you can’t connect the dots 
looking forward; you can only connect 
them looking backward. So you have to 
trust that the dots will somehow 
connect in your future. You have to trust 
in something — your gut, destiny, life, 
karma, whatever. This approach has 
never let me down, and it has made all 
the difference in my life.”

Steve Jobs



منشأ الفرصة

David Skok, https://www.forentrepreneurs.com/startup-ideation/



تقییم فرصة فكرة العمل



تقییم فرصة فكرة العمل

الفكرة 
األساسیة

لماذا؟

ماذا؟

أين؟

كیف؟

متى؟

من؟



المحاور الحاسمة في تقییم الفكرة

الفكرة 
األساسیة

لماذا؟

ماذا؟

أين؟

كیف؟

متى؟

من؟

%90



لماذا؟

لماذا؟

حاجة ملحة

رغبة 
اجتماعیة أو 

عاطفیة

الترفیه
الفعالیة

النمو

إدارة 
المخاطر 
وتقلیلھا



لماذا؟

عمًرا، مفاھیم (أشخاص مختلفین عنك 10-5حدد مجموعة من الناس، : الخطوة األولى
)إلخ..أخرى عن الحیاة دينیًا واجتماعیًا وفلسفیًا، حالة اجتماعیة واقتصادية مختلفة 

أترك أجندتك خارًجا: الخطوة الثانیة
، اطرح األسئلة بشكل متعادل)خاطيء\صواب(تجنب أسئلة : الخطوة الثالثة
اسأل لماذا كلما استطعت دون إطناب: الخطوة الرابعة

شجع المقابَل أن يروي قصته: الخطوة الخامسة
انتبه إلشارات الجسد: الخطوة السادسة
یانات تأمل جیًدا مساحات عدم االنتظام في المحادثةو اختبر صوابیة الب: الخطوة السادسة

بھا 

ابِن بحًثا كمیًا بسیطًا



ماذا؟

حجم السوق 
المبدئي المتوقع

خطة تطوير قابلة 
للتطبیق

عنصر مكمل أم 
منتج قائمة بذاته

آفاق التطوير

ھل ھناك موازنة 
لمنتجك؟

فايتامین أم 
مسكن ألم



من؟





شكًرا
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