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  مقدمة 

تعددداهرددديادةهدألدددياةهد أهددديشهاتددداهاادددجههعىدددددشهدفددد أ هدفه تهعددد ه دفدىددداه ددد ه     
سأليسدديشه ط دد ه جددددهمهدفتىهألددجه دد هدفه تهددالهتألدداهتىردددهدفه تهعدديشهدفهت اهددجه

ه نهجهههنه هتذىهجهيهفهيهأل إف هد داهد أهيشهأل هاىهجهىهيذجهقألياألجهأل بهانهألت
اأهيشه هيهألت   ىهههنهدى يزدشه هيهأل  د ىدهههدنه ددسهدسدتيهيدألجه  رألأألدجهاهديجه

ه.ا أليشههتتيفألجههنه ئيشهدفه تها
ه

 هدددداهاددددع هدف يقددددجهدوسددددتألعيجألجهدف رألأألددددجهفلهعسسدددديشهدفعيهددددجه دفهىرهدددديشهههههه
تسددياهى ددي هت  ددههد  دددداهإفدد هدوسددت ،فألجه دفهطددي دةل  هدداهدفت دد دههدفتك هألددجله دس

دفتكى فددد   ه تألسدددألدهدفتىددد شهألددد هدفجأليىددديشه دفهعل هددديشه تزدألددداهى دددي هدفت ددديدةه
دإلفكتد ىألددجه أدداجهدفتي ددجهإفدد هت هألددزدشهداسددهيفألجهكجألدددةله هدداهدفت  ددههدفكجألدددهإفدد ه
دوقتىددياهدفطددداه هدفددذىهوهألت لدددبهت ىألددديشهأيفألددجها ههكلأدددجلههدداهادددذ هدفت  هددديشه

أهدديشله تزدألدداهدوقجدديشهألدد هتعسددأل ههىددد أيشهتىدديه هدفت  ددهه دواتهدديجهجدألددياةهد 
ه.دألياألجهىغألدةهكعتاههعىددشهدفىه ه  هدألياةهد أهيش

ه

هد دديشهغيفجألددجهجددعنهد  شهاهدددألنلهدفتاأليددجأل ه دإلتىدديتدشهدفاددسدديشه تعكدداههههه
ههدددنهاأهددديشهكدددد داه دفعهلألدددجهدفههىألدددجهتألددديتهجهجددداا دهقددداهدفعددديفجه ددد هدفكجددديدهد أهددديش
هد أهديدهذ يهد  ددداههدنهكجألددهأدااهت  هه دفييى لهدةلىغألهت يدألجههىيدألاهط،ش
هتد  دهأداجهدغدجهجهدجهطيىدجهىدغألدةهدألياألدجههىديدألاهتعسأل هإف ه04ه-52هجألنههي

ه.جهيهفلعهشهدفددغجألنهدفت يدألجهد ىى جهأنهفاألهجهأهلألجهطجدة
ه
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دفتد هسدتتااهه تعكاهادذ هدفاددسديشه دإلتىديتدشهجدعنهادذ هدفأئدجهدفعهدألدجهاد ههههه
شه األكشهدوستيهيده  هدفأتدةهدف ياهجهفهعرجهدفه تهعيشله طيىدجههداهجألئجهد أهي

ت  ههدفىدكيشهدفادطهجهإفد هت لدألسهات يههديه تطديدجها ألديشههىهديهفداألهجهطجدددشه
اددةههىيدألاهدألياألجهىغألدةهىي تج اددألجه ت يدألجهتهكىهجههنهتعسأل ه دس ه. ىألجه دس

ه

هطددد،شهل هدددنهف ددداادهد أهددديشهد داه ئدددجهجدددعنه دآلددتهدفاددسددديشهادددذ ه تادددأل ههههه
ه ذفكهدفكجألدةلهفلىدكيشهق ألي هههىي سي ههتك نهانهألهكنهدفىغألدةلدفدألياألجههدفهىد أيش

هتأكألدد ه ألكد نه دفهطي دةه دفهد ىجهدفتدألجههنهاأل هجاد جهألتسجهد أهيشهددئاه ن
ه دتطديذه دإلاددةهدفتأكألددهجدىه هه يدىدجهايددد هه اأهد هاسدداهقددددتهه تك نهتدكألزد لهاكيد

ه.دفكجألدةهدفىدكيشه  هدف ددددش
ه

تدديدألعهأاألدداههددنهدفددا شهدفعدجألددجه دإلسدد،هألجههلدد هههفددأهانإاهألددجهدإلىدديدةه هددنهد   
 هددددنهاددددذ هدفددددا شه.ه دفهعسسدددد هجىهدددديذجهدألياألددددجهألدددد هدفهسددددت ىهدفأددددداىه دفعدددديئل 

دفسع األجهلهتألاهكدينهت دألداهدفههدنله اأدجهد به د سددةه دفعيئلدجهههىألدي ه هعى ألدي ه
 ه تألنهفأتحه دشهههىألجها ههىيدألاهإىتي ألدجه ت يدألدجهىدغألدةه هياألي هفلهتهألزألنهدف

ه.تىه هىه د ه جألعألي هفتىجحههعسسيشهكجألدةهددئاة
ه

 هدداهتزدألدداهدإلاتهدديجهجي ي ددجه ههدديددشهدألددياةهد أهدديشهلاىددجحههأهدد جهدف يهعددجهههههه
دألدددياةه دددأهه ددديشههدفددئددداةههدددنهدفهأدددياألجهدف دادددتجه ددد هه ددديشهدفتعلدددألجههدددنه يىدددبه 

آطددددلههتعكألددداد هألددد ههسدددع فألجه ا دهدف يهعددديشه ددد هتتأألدددزههد أهددديشههدددنه يىدددب
دإلجدداداه تىهألددجهدفدغجددجه دف ددادةهألدد هدوجتكدديدلهجهدديهألت لددبههددنهدف يهعدديشهاددد دةه
ت  ألدهد ىرهجه دفجددهمهدفتعلألهألجه دفتعي نههاهجألئجهد أهديشه هعسسديشهدفه تهداه

ه.فت فألاه ى شه ت رأل هدفهعد جه دفت ىألجهفطاهجهاااد هدفتىهألج
هاىددجحهد أهدديشهدألددياةه ههدديددشهدفدألددياىهدفتأكألددده تىهألددجهجىدديتهانهاددذده ألعىدد ههههه
هسدتددتأل أليشدإله ف اداه د اداد ه دفدسديفجهدفدعألدجهفىدأليغجهدفدئألسألجهدفهتي دهاتا
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هدفددئدداةهدف يهعدديشههددنهكيألدددها دداههدديه اددذدهدفعدديف لهدفتعلددألجههعسسدديشهفدداىه دفط دد 
ف هد أهيشهدألياةفه  هعأليشه هعيااههددكزهتعسأل هإف هدفعيفجه   هه دددهتادأل ه دس
هدف يهعدجه د،به قدادةهدغجدجهتىهألدجدفعهدشهألدأه ههد أهيشهجدألياةهأ،قجهفههاكيدها 

اددةه تعسدأل هدفتددهدفعهدشهإفد هفلت  ده هاىدديكهجدشهىي تدجلهت يدألدجهدألياألدجههىديدألاه دس
هدألددددياةه دددد ههتى أددددجهألهألددددجهاد دددديشهتهددددىحهألهألددددجهتطىىدددديشهاىىدددديشه يهعدددديش
ه.د أهيش

ه
ه

  رأهداف المقر 
 

- :يهدف هذا  المقرر الي ما يلي 
جألدددينهىدددأيشهددئددداهد أهددديشهه هدفتعدألددد هجهأهددد جه طىددديئسهدألدددياةهد أهددديش (1)

ه.سهيتهه ههيددتهه كألأألجهدكتسيجهيه ه
تعدألدد هدف يفددبهألددد ه هه ههيدسددجهدفعهددشهدفتدددت اددألحه  دئدداهدألددياةهد أهدديشه (5)

ه.هكألأألجهانهألك نهددئاهاأهيشهىي ح
 .ههد داهد أهيشه كألأألجهدفتعيهشههعهيت األحهدف أل اه دفتتاأليشهدفت هت د  (3)
هإكسدديبهدف يفددبهد سددل بهدفعلهدد  هت اددألحههأددياألجه ا دهدإلجدداداه دوجتكدديده (0)

 .  هتعسأل هد أهيش
هتىهألدجهقداددشهدف يفدبهفتت ألدش هدفتعدأل هجهتأزدشهدإلجاداه دوجتكيده هع قيتدهه (2)

 .د  كيدهإف هاأهيشهت يدألجهىي تج
تهكددألنهدف يفددبههددنه ههألده ه  هدديشهى يتددها د دداهإىىدديتهدفهىددد اهدفىددغجألددينه(ه7)ه

اددتهي  .دفتهألألزهجألنهدفهأياألجه دفههيدسيشهدفطي ئجه  هإىىيتهدفهىيدألاه دس
هددتدددشهت ددد ألده ه آفألدددجهت فألددداهد  كددديدهدفتعدألددد هجهىددديادهد  كددديدهدفدألياألدددجه(ه8)

 .دأليايهىي حدفأكدةهإف ههىد اه
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ددتددههده اسددل بهإاألىددغهدألدديايدفتعدألدد هجكألأألددجه ادداهط ددجهإلىىدديتههىددد اه (9)
 .جى يح

كسيججهفلههيددشهد سيسألجهفلتعيهشه دفتأي ضههاه هديشه (14) تعدأل هدف يفبه دس
 .هدفاأجه دفدأيألجهفلهىد اهدفدألياي

 
 

 المقرر وصف 
 

أدديجه هت لددبه دديهعأهأل دددحههددنهطدد،شهسدديأتألنههه ددددهدألددياةهد أهدديشهه دددد (1)
ه.GS 142ألدهزهفههجيفدهزسج أأليه ها

أل داجهكدشه ىدشههدنهطد،شههألتك نهه ددهدألياةهد أهيشههنهادجعجهأىده ىش (5)
ه.هتيادةهاددسألجههاتهيهسيأتألن

 

 :ويحتوي كل فصل دراسي على       
ه.دفأىشهاا ا (1)
ه.دف يفبهتأكألد تىىأل ههييدةإل تتيتألجهإتسيعوشه (5)
ه.دفأىشهه اهج (3)
ه.ىىي هألتجعهيهأهيشاهددئاهقىج (0)
ه.دفأىشه أهتىي فهيهدفه ل بهدفه ا أيش (2)
ه.5هأاا(هج  هيأألجه داأل)ههألديددئجهىى ا (6)
 .5أاا(هج  هيأألجه داأل)هجت جأل ألجه ىىا (7)
 ( دايهد ه هيأأ)هىد أكهدفدألياي (8)

ألتاددددهنهدفه دددددددهت ادددددألتيهفهأهددددد جهدألدددددياةهد أهددددديشله أ دهدددددشهرهددددد دهد داه هههه
د أهدديشله   دئدداهدألددياةهد أهدديشله دفع دئدد ه دفتتدداأليشهدفتدد هت د ددههد داهد أهدديشله
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د أهدددديشله ألجددددألنهكهددديهألتاددددهنهدفتعدألددد هجيإلجدددداداه دوجتكدددديده ا داهددديه دددد هدألدددياةه
هتأزدشهدإلجاداه هع قيتهله آفألدجهت فألداهد  كديده تت ألدشهادذ هد  كديدهإفد ههىديدألاه
دألياألجهىيا جهله أل احهأ،قجهدفدألدياةهجتعسدأل هدفهىىداشهدفىدغألدةه كألأألدجهتد  ألده
أ دهدددشهى ددديحهادددذ هدفهىىددداشه ت ىدددبهاسدددجيبه ىدددلهيله هدددىهمهإأددداداهط دددجهدفعهدددشه

دفهىدددد اه هددديهتتادددهىهههدددنهاىىددد جهدفته ألدددشلهجيفهىدددد الههددداهتتلألدددشهكألأألدددجهإاددةه
اددةهد أهدددديشه  دفتسدددد أل له جعددددضه ردددديئ هد أهدددديشهد طدددددىهدفهدتج ددددجهجهلكألددددجه دس

ه.دفىغألدة
ه
ه

  المشروع 
 ه هددديأأها ههىدددد اهأهلدددأه ددددايهاهىدددد اهجتيدددأهدف يفجدددجه/هأل دداجهدف يفدددبهههههه

-ه:جدفتيفأل ذفكهاهنهدفىد  هه. ذفكهجيفتىي دههاهأا هاألئجهدفتادأل 
ه

ه.ه أاهتسلألجهدفهىد اه أهدوسج اهدفييىأهأىده دفييفاهأىدهألك ن (1)
نهكددينهإ يديئ ه  ألداأل ه+هدفكتد ىددأهج ىسدطهجدقألده+ألدتجهتسدلألجهدفهىدد اهىسددطجه (5)

ه.دفهىد اهأهلأ
ه.أهيشهدفهىد اههاهأا هاألئجهدفتادأل  ةهدفهستهدهجهدفهتيجع (3)
هلاهألدجهدفهىدد اال كدةهدفهىدد اه:هألتجهت ألألجهدفهىد اه ت زألعيشهدفاد يشهأل  (0)

 .ج ألدفتس ألجهدفط لهجدفهيفألجهدفط لهجىغأللألتدفجهدفط 
ه

 للطالب المقرر منافع: 
 المنافع في مجال المعرفة  -1

 

  دئداهدألدياةههاديهأه جه طىيئسهدألياةهد أهيشله أ دهدشهره دههألتعد هألأه (1)
ه.د أهيشهفلأداه دفه تها
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كألأألدددجهانهألكددد نهددئددداهاأهددديشهه هسدددهيشهددئددداهد أهددديشه ههيددتدددههألتعدددد هألددد  (5)
 .أل هدف أل اه دفتتاأليشهدفت هت د ههد داهد أهيشه كألأألجهدفتعيهشههعهي ههىي ح

هكألأألددجهتت ألددشهد  كدديد هه دد هتعسددأل هد أهدديشهد سددل بهدفعلهدد هألددأألتعددد ه (3)
 .ىي حههىد اهدأليايهت يديهإف ههدفدألياألج

هتأدددزدشه ألدددأههألتجدددألنههأدددياألجه ا دهدإلجددداداه دوجتكددديده ددد هدألدددياةهد أهددديشه (0)
 .ه قيتهدإلجاداه دوجتكيده هع

د  كددديدهدفدألياألدددجهه افألدددجهت فألددداهىدددياده ههألتجدددألنها د ددداهإىىددديتههىدددد اهىدددغألد (2)
هه.ىغألددأليايههىد اههفههيدسجهدفعهشهدفتدهجتعسأل 

 كألأألدددجههألتعدددد هألدددأههددتدددشهإأددداداهط دددجهإلىىددديتههىدددد اها ههىىدددعةهىدددغألدة (6)
 .دفتأي ضههاهدف هيشهدفادأهجه دفهه فج

 

 اإلدراكية المهارات مجال في المنافع -2
 

هتأليألددديشهى ددديحهدفهىدددد أيش هكهايددددهغألددديبهدفاددسدددجهدفعلهألدددجهألددداده (1)
ه. اسجيبه ىلهيهدفدألياألج

هددتدددشهت ددد ألده ههألدددتكهنههدددنهتىدددىأل ههتأدددزدشهدإلجددداداه دوجتكددديده هع قيتددده (5)
 .دأليايهىي حهدفأكدةهإف ههىد ا

 .ه تت أللهيهدفأههىد اهدأليايهاي آفألجهت فألادفدألياألجههىيادهد  كيدههألادك (3)
 . ألتااههت لجيتهيهيتههىد اها ههىىعةهىغألدةألتهكنههنهإأاداهط جهإلىى (0)
أل جدددد هههدددديددشهدفتأكألدددددهدفىيقدددداه تددددشهدفهىددددك،شهدفهدتج ددددجهجدألددددياةهد أهدددديشه (2)

 . دفهىد أيشهدفىغألدة
 

 المسؤولية تحمل و التعامل مهارات مجال في المنافع -3
 

 .دف ادةهألأهدفعهشه أهه ه أيشهجأيألألج (1)
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ه.دف ادةهأل هإاددةهدفت ددهجىكشه ألا (5)
 .جأيألألجط جهأهشهدفهىد اهجهدفهعل هيشه أدضهههيدةهت األ (3)
 .دف هيشه د  دد هذدشهدفع،قجهجيفهىد اههيدةهدإلتىيشه دفت دىشههاه (0)
 

 العددَية والمهارات المعلومات وتقنية مهارات مجال في المنافع -4
 

ه.دفعىكج تألجهدفىجكجه  ه دفجتاهدفتاأليجهدفت ىألجه سيئشهستطادجإ (1)
ه.د أهيشه دألياةهدفىغألدةهجيفهىد أيشهدفطيىجهدفه دقاهتىأح (5)
 . دفاددسجهدفجتاه غددضهدوفكتد ىأهدفت دىش (3)
 .دفجأليىيشههنه دوستأياةهدفهعل هيشهق دأاهستطادجإ (0)
ه.دإلفكتد ى هدفتعلأله هدفهتت ىهإاددةهاىرهجههاهدفتعيهش (2)

 الجدول الزمني  
ر خالل الفصل الدراسي  ل   لتقييم في المقر 

 نوع  التقييم
 التقييم

 األسبوع
 التقييم النهائي  %  الدرجة دَّد لهالمح 

  - باستمرار تدريبات 1
  - باستمرار تمارين وواجبات 2
  11 التاسع مشروع جماعي   3
  5 الثامن بحث فردي 4
  5 باستمرار المشاركة داخل القاعة 5
  21 السادس (1)اختبار تحريري   6
  21 الثاني عشر (2)اختبار تحريري   7
  41 السادس عشر ة الفصلاختبار نهاي 8
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 نوع  التقييم
 التقييم

 األسبوع
 التقييم النهائي  %  الدرجة دَّد لهالمح 

  111 - مجموع درجات التقييم 9
 

 

 

 

 

 محتويات المقرر

رقم  محتويات المقرر األسبوع
 الصفحة

 ولاأل 
  أساسيات ريادة األعمال :ولالفصل األ 

  هأه جهدألياةهد أهيشلهدفت  ههىت هدألياةهد أهيش:ا و ه
 هةهد أهيش ت  ده ىه هدألياهأ دهشهره دهد داهد أهيشل:ييىألي ه

 الثاني
 

  عمالالفوائد والتحديات في ريادة األ:الفصل الثاني
 ه  دئاهدألياةهد أهيش:ها و ه
 هفتتاأليشهدفت هت د ههد داهد أهيشدف أل اه د:هييىألي ه

 الثالث

  سمات ومهارات رائد األعمال : الفصل الثالث 

  طىيئسهددئاهد أهيش:ها و ه
  سألجهفددئاهد أهيشدفههيددشهدفدئأل:هييىألي ه
 ههادد هدألياةهد أهيشه:هييفيي ه

  بتكار اإلبداع واإل: الفصل الرابع الرابع



 

 11 

رقم  محتويات المقرر األسبوع
 الصفحة

  جتكيدهأه جهدإلجاداه دإل:ها و ه
 هدفتأكألدهدفدأليايه دإلجادا:هييىألي ه

 هسهيشهدفهجااه دفهجتكده:هييفيي ه
 

 محتويات المقرر: تابع 

رقم  محتويات المقرر األسبوع
 ةالصفح

 خامسال

  اإلبتكار وريادة األعمال: خامسالفصل ال
  أ دهشهاأجهدإلجاداله أ دئ ه :ا و ه
 هدإلجتكيده دألياةهد أهيش:هييىألي ه
 ههتأزدشهدإلجاداه دإلجتكيد:هييفيي ه
 هدف ألياةهدإلجادأألجه دألياةهد أهيش:هددجعي ه

 السادس
  األفكار الريادية: الفصل السادس 

 هفأكدةه ايدايهأل هى يحهددئاهد أهيشد:ها و ه
 هاىهي هدفتأكألده ا دايه  هى يحهد أهيش:هييىألي ه

  المشروعات الصغيرة: الفصل السابع  السابع
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رقم  محتويات المقرر األسبوع
 ةالصفح

 ها د اهإىىيتهدفهىد اهدفىغألد:ها و ه
 ههىيادهد  كيدهإلىىيتههىد اهىغألده:هييىألي ه
 هطأليددشهإىىيتهدفهىد اهدفىغألد:هييفيي ه

  تحويل األفكار إلى مشاريع: الفصل الثامن  الثامن
 ههك ىيشهإىىيتهد أهيش:ها و ه 

 ههددتشهت  ألدهدفأكدةهإف ههىد ا:هييىألي ه 
 

 محتويات المقرر: تابع

رقم  محتويات المقرر األسبوع
 الصفحة

 تاسعال

المعلوماات والمخااطر فاى رياادة األعماال :تاسعالفصل ال
 والمشروعات الصغيرة

 

 هدفهعل هيشهاسي هإتطيذهدف ددددشهجىعنهد  كيدهدفدألياألجه:ها و ه

 ههىيادهدفهعل هيشهإلىىيتهدفهىد اهدف األا:هييىألي ه
ههي ددفهط:ييفييه ه هدفدألياألج هد  كيد هت د ه   دف ددددشهدفت 
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رقم  محتويات المقرر األسبوع
 الصفحة

هدإلستيهيدألج

 العاشر

  الريادة والمنشآت الصغيرة:العاشرالفصل 
 هىيئىهيهأه جهدفهىىعةهدفىغألدةه ط:ها و ه
 هدفىكشهدف يى ى هفلهىىعةهدفىغألدة:هييىألي ه
 هدف هيشهدفادأهجهفد داهد أهيش:هييفيي ه

الحادى 
 عشر

 هعوامل نجاح وفشل المنشآت الصغيرة:الفصل الحادى عشر
 هأ دهشهى يحهدفهىىاشهدفىغألدةه كألأألجهت  ألداي:ها و ه
 هجهياسجيبه ىشهدفهىد أيشهدفىغألدةه كألأألجهت ى:هييىألي ه

 

 

 

 

 

 

 

 محتويات المقرر: تابع

رقم  محتويات المقرر األسبوع
 الصفحة

الثانى 
 عشر

  خطة العمل: ثانى عشرالفصل ال
 تا اايله أىيىدايل ىأيشهط جههأه جهط جهدفعهشل:ها و ه

ه.دفعهشهدف ألاة
 

 هكتيججهط جهدفعهشله فغتهي:هييىألي ه
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رقم  محتويات المقرر األسبوع
 الصفحة

 ههعيألألده ااهط جله ت األههي:هييفيي ه

ث الثال
 عشر

  فريق اإلدارة والمحاسبة والتسويق: الثالث عشرالفصل 
 هه قاهدفهىد ا:ها و ه

 هتك ألنه دأل هدفعهشله تط أل هدفه دداهدفجىدألج:هييىألي ه
 هدفىريجهدفهتيسج :هييفيي ه

 هدفط جهدفتس أل ألجه دفتس أل ه دفهزألمهدفتس أل  :هددجعي ه

الرابع 
 عشر

  عتمويل المشرو : عشر  الفصل الرابع
 هاى داهته ألشهد داهد أهيشه هىياد :ها و ه
 هأ دهشهدطتأليدههىادهدفته ألشهدفهىيسب:هييىألي ه
 هدفتأي ضههاههىيادهدفته ألش:هييفيي ه

  مراجعال 
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 األوللفصل ا
 

 ريادة األعمال أساسيات   
 

 

 

 أساسيات ريادة األعمال               
   ههىت هدألياةهد أهيشهأه جهدألياةهد أهيشلهدفت:ا و ه
دألياةه أهىه هدفت  ده هدف ههد داهد أهيشلفره دهدفأ دهشه:ييىألي ه

هد أهيش
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 الفصل األول

 ريادة األعمال أساسيات   

 

 أهداف الفصل 
ه.دفتعدأل هجهأه جه طىيئسهدألياةه د داهد أهيش (1)
ه.دفت  ههدفأهدألياةهد أهيشهت األحههجدددشهره ده ىه  (5)
 .ا دهد داه ددئادشهد أهيشدفتغدأل هج (3)
 .ت األحهد ط يتهدفىيئعجه أهدفت  ههدفأهدألياةهد أهيش (0)
دفتعدألدد هجهأهدد جه هك ىدديشههىر هددجهد أهدديشه طىيئىددهيه هددىهمه (2)

 .جىيتهجألئجههتأزةهفهي
 

  احيةتفتإتساؤالت 
 

 هيا هتى دكهأنههعىأههى لحهدألياةهد أهيش؟ه (1)
هش؟هياأها د اهره ده ىه هدفت  ههدفأهدألياةهد أهيه (5)
 هيذدهألأعشهدفأداهفألىجحهددئاهاأهيشهىي ح؟ه (3)
  كأل هألت ىجهي؟هاشهت  اهاط يتهأل اه ألهيهد داهد أهيش؟ه (0)
 كأل هىجىأهجألئجههتأزةهفدألياةهد أهيش؟ه (2)

 

 مقدمة 
ه أىاهيهههنهدفىجيبهدفكيألد هأىهيل هتكيسلشهقلأل،  هيج أل  شهكيىشهأىاىه كدة

يه  هتىأألذايله اذدههيها اه كدىيهفلد  اهإفألهيههدةههاطدىهإكتىأىيهانهغألدىيهسج ى
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انههنهدفاد ديهلتدكألزهألأهانههنهدفدألياىه أهدألياةهد أهيشهفىىألنهطدفهت
ا هدفت ي هيهيجهدفتع ألشهجاددستهيه ت ألألههيهدفدألياألجهت فألاهدفأكدةهفألك نهفاألههدفهجيااةه

ه.جه داهدفتعكاههنه   اههعىددشها فألجهج ا دايهاي جاتهتىأألذ
ه

نهىأ هدفأكددةهأدياةههديهتكد نه د هذادنهدفعىدددشههدنه تعكاهدفت يدبهدفعهلألجها
د  ددالهفكدنهدفههدجههدنهألسدج هجتىأألدذايله تىدألدهىهديذجهأاألداةهاألادي هدفدأهانهاىديكه
دفكيألدددههددنهد  كدديدهدفتدد هسددطدههىهدديهدفددجعضها هإسددتهزاهجهدديهيددجهألأي ددعهجددعنهغألددد ه

 ددأهدألددياةهد أهدديشهدفهتطىىدد نههعكددات فهدديهإفدد هههىددد اهدألددياىهىددي حلهفددذفكههأل
دفجددداتههأهددئددداهد أهددديشاىدددهههدددنهدفط دددعهانهتسدددطدها هتسدددتهزاهجأكددددةههددديله ألدددأهألددد

ه.ستهددديفت ق ها هدإلجقدددد هجىعىهيهإهيههيجهدتطذهفأكدةهدفدألياألجدجهجاددس
 

لهإادددتجههدفكيألدددد نهجهعد دددجهدألدددياةهد أهددديشه هددداهتعدددااهتلدددكهدفرددد داده دفه دقددد    
اددذدهدفت  ددههدف داددحههتسدديئلألنهأددنههأه ههدديه طىيئىددهيه كألدد هت دد دشه فهدديذده
األددجهألددتجهتت أللهدديهدفددأه دف دد يههددنهد  دددداهدفددأهتعسددأل ههىدديدألاهقيئهددجهألددأه كدددةهدألي

ه.هىد اهت يدي
 

دألدياةهجلهألتىي شهادذدهدفأىدشهدفتعدألد هت د  ههاهاذ هدفر داده دفتسيعوش جهيهأل    
 قدد ةه ىهدد هدفت  ددههإفألهدديلههدداهدإلىدديدةهدفددأهااددجهسددهيشههادديد أهدديشه هجدددددشهره ده

اتهدفتأكألددده ددأههىددد اهسهد داهد أهدديشه د ط دديتهدف د ددبهت ىجهدديههدداهجدد طىدديئ
ه.دأليايهت يدي

ه

كهدددديهألتىددددي شهدفأىددددشههأهدددد جه طىدددديئسههىر هددددجهدألددددياةهد أهدددديشه هك ىدددديشهههه
 سدددهيشهدفجألئدددجهدفهتأدددزةهفهددديه ا دههعسسددديشهدفتعلدددألجه دددأهجىددديتهادددذ هدفجألئدددجهدفهتأدددزةه

 .أهيشفاأجهتأعألشههىر هجهدألياةهد  ه
 

 مالأع ئدقصة را 
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هإفألكههلطسهقىجهددئاةهاأهيشهسع األج
 

ه.دطتيدشهدفأكدةهدفت هتت د  ههاهقادتهيه طجدتهي (1)
ه.ا هإتاىههستأألادشهىىا  هدفهئ ألج (5)
ه.كسس دددشهدفىسيئألجدوهعهشهإىتيجه جألاهإاتهشهجأكدةه (3)
 . اعشهط جهفتت ألشه كدةهدفهىد اهإف ههىد اهت أل   (0)
 .ألجهدفهىد ااأاشهاددسجه ا ىه دقعألجهفلهىد اهفلتعكاههنهدجت (2)
 .جااشهدفجتاهأنههىادهفته ألشهدفهىد ا (6)
 .لاير544444قادشهداسهيشهدفهىد اهجهجلغه (7)
 .أيف شهدفكيألدههنهدفهىيكشه  هدست  يبهدفعهيفج (8)
 . د هشهىع جيشهت هألزهه قاهدفهىد ا (9)
 .كيىشهتتهتاهجهييجدةه ىجدهفتشهدفهىك،شه دفىع جيش(ه14)
 .جااشهتىغألشهدفهىد اههنههىزفهي(ه11)
ه.يشهأ،هجهت يدألجهفهىت يتهيدستتاه (15)
ه.دأتهاشه  هدىتي هيهأل هدطتأليدهتىيهألجهذدشه  اةهأيئلألجه اذ د هد ألعجه (13)
اطدذشهتت سداه د هدفهىدد اههدنهطد،شهدفتدد ألمهدفأعديشهفهىت يتهديه داتهيههديهه (10)

ه.جيف  اة
تدىددشهألدد هتأددرهدىددألاههددنهدفسددأل فجهفتكجألدددههىددد أهيههددنهطدد،شه ددتحهه (12)

ه.هىأذهجألاهطيد  هفهىت يتهي
 ددد اهفلجألدداهجيإلاددي جهإفدد ههعهددشههجشهط ددجهفلىهدد ه اىددجحهفدداألهيهي،يدد اددعه (16)

 .دفتىىألا
اشه كدشهاىدشههئاةها هغألداي؟اشهفاألكههعد جهسيج جهأنهاذ هدفدده-:التساؤل

ههتط ضهت دججهههييلج؟
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ه
 ريادة األعمال التوجه نحو مفهوم وأهمية :أوال             

 

 مفهوم ريادة األعمال -1
 

 د داهد أهددديشلهإونهانهدغدددجهقددداجهرددديادةهدألدددياةه
دفتاديدددجهدفىسدددجألجه دددأه هددد اهدفتعىدددألشهدفعلهددد هفهدددديه

ااىهإف هتعدااهدفتعدألأديشهفدألدياةهد أهديشههداه  د اهى دي ه دسداههىدتدكهجدألنهادذ ه
 اددألحهفتهد كيدددهدسددتطادهيهدألأدديشأددااههددنهدفتعدفتعدألأدديشله  ألهدديهأللدد هإىدديدةهإفدد ه

ه-:دألياةهد أهيشههأهج
ه

وستيهيده دىجهقيئهجهتلجد هدتتألي ديشههتدااةهههيدسجهىىي هه:ريادة األعمال (1)
ه.(Burch)هنهط،شهإىىيتههىىعةه تىغأللهيهجعسل بهإجادأ ه

ههيدسددجهىىددي ه دد هرددد  هأدداجهدفتعكدداه دفهطددي دةهجعسددل به :ريااادة األعمااال  (5)
 .(Polling)إجادأ هألت  هدفدجحه دفىه ه

ه د هددجههتسدد ججهفلهطددي دههددنهطدد،شهدفتط ددأل ه دفهعد ددجه :ريااادة األعمااال  (3)
 .(Carbonar)نهدفس  ه دفه دداهفتت أل هدفى يحه د دجيحهأ

ت رألددد هه ه أدددجههدددنهدفههددديددشهفههيدسدددجهىىدددي هألت لدددبهه:رياااادة األعماااال  (0)
 .(Barrow)دإلجاداه دفهطي دةهجهيهألت  هقألهجههاي جه

د  كيده دف د هدفتد هتهكدنههدنهطلد ه ت د ألدهىىدي ههديهأدنه :ريادة األعمال (2)
دإلجداداه دفأيألألدجه د هد أهديشههدنهطدد،شه دألد ههدزجهدفهطدي دةه دوجتكديدها ه

 (.دوتتياهد  دج )هعسسجهقيئهجها ه األاةله
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ادد هدفت رألدد هدفددذدت ههدداهتتهددشهدفهطددي ده دد هتىرددألجهأ دهددشه:ريااادة األعمااال (6)
 (Cantillon )هدإلىتيجهإلىتيجهسلعجها هطاهجهه ل ججه  هدفس  له

تغ،شهأهلألددددجهدجتكددديده ت دددد ألده دددد ه اسدددديفألبه األددداةهوسدددده:رياااادة األعمااااال (7)
 (.Shumpeter&Knight)دفأدسهدفت يدألجله

دفجدداته دد هىىددي ههعددألنه تت ألدد هدفسددج ه دد هاددذدهدف  ددياههددنهه:ريااادة األعمااال (8)
 (.دفتسألن)ط،شهدوجتكيده دفت جأل ه

إىىدددددديتهأهددددددشهتدددددددهألتسددددددجهجيإلجدددددداداه ألتىدددددد هجيفهطدددددديدةه :ريااااااادة األعمااااااال (9)
 (.دفىهألهدى)

جألئدجهتتسدجه دأهت أل ألدجههجدىدإلسدتيهيده هطدي دةدإلجداداه دفهه:ريادة األعماال( 11)
هدددنهطددد،شههىدددد اهجههددديدةهههيدسدددجهدفعهدددشهدفتدددده هجاد دددجهأيفألدددجههدددنهأددداجهدفتعكددداه

 (.اج هجكد(ىي حت يدىه
 

تتددااهه،هددحهألتاددحهأاألدداههددنهدفى ددي هدفهىددتدكجهدفتددأههدألأدديش هددنهاددذ هدفتع      
ه : طىيئسهدألياةهد أهيشلهىلطىهيه ألهيهأللأ

 
 

دقتىدياألجه األدداةههدنهطد،شهأهلألدديشههتسدياجه دأهطلدد هاىىد جهرياادة األعمااال (1)
 .دفجت اه دفت  ألده دإلىتيجه دفت زألاهس دتهدفهىت يشها هدفطاهيشهدفهجتكدة

هىهمهفلجتاهأنها هت فألداهدفأددسها نهدفت ألداهجيوهكيىألديشها ههريادة األعمال (5)
 .دفه دداهدفهتيتج
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اددأهأهلألددجها ههىر هددجههتكيهلددجهتسددياجههددنهطدد،شهأهلألدديشههريااادة األعمااال (3)
فت  ألده دإلىتيجهأل هطل هاىى جهدقتىياألجه هىىاشهىيىئجه  دسهدفجتاه د

 . رألأتجه األاةهتسيأاه  هتت أل ه تتسألنهدفتىهألجهدفىيهلجه دفهستادهج
قددديئجهألددد ه كددددةهتتسدددجهدألددديايهدألدددياةهد أهددديشهاددد هتعسدددأل هأهدددشها ههىدددد اه (0)

جيوجدددداداه دفهطددددي دةههددددنهطدددد،شهههيدسددددجهأهلألددددجهتدددددتج هجيفهجدددديادةه دفهجدددديااةه
 . دفعىيهألج

ادد ههىر هددجهتجددااهجتتاألدداه كدددةهغألدددهت لألاألددجهيددجهتت أللهدديهإفدد هدألددياةهد أهدديشه (2)
ت ديدىه األداها هت د ألدههىدد اهقديئجهجيسدتطادجههد دداههتدا اةهدألديايههىد اه

هه.   هدأتجيددشهدفعيئاه دفهطي دة
 :أساسية عناصرريادة األعمال يتضح إرتباط هذا اإلصطالح بل ريفاتتعهذه المن و 
 

 دف داةه-------دفهجيادةه. 
 د سج ألجه-------دفهجيااةه. 
 دف األاه-------دإلجاداه. 
 دفت  ألده-------دوجتكيده. 
 دفه يز جه------دفهطي دةه. 
 دفتعيألده--------دف ألياةه.  
 دوست ،فألجه-------دفعهشهدفتده. 
رواد األعماااال ومااااهو توجهاااات  يهااا امااا -2

 ؟دورهم
ه

 رواد األعمال توجهات  -2-1
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 :التاليةالعامة لديهم التوجهات  ل هم من تتوافررواد األعما    
 

 .إف ههىيدألاههىت جههىي سجهدفدألياألجهدفدغججه دف ادةهأل هتت ألشهد  كيد (1)
إفد ههدفدألياألدجهههيدةهتعسأل ه دد هأهدشهق ألدجهفتت ألدشهد  كديدهدفت  ههإلهت،كه (2)

 . دقاهأهل 
هدألياألدجه كديددعألجهاقدبهإف هد ت،جهألييجد نهفتت أللهيهإفد هاجه دفتهتاهةهغيهدهدف (3)

 .يجههىيدألاههىت جههىي سج
ه دقعألددددديههجدددتهددددديفهددددديههدألياألدددددجها كدددديدفددددداألهجهفألسدددد دهأجددددديقدةه فكدددددىهجه هددددد تألنه (4)

اددةهأهشهت يدىهههجياد نهإفأ ه  .هىي حدأليايهإىىيته دس
 ه تدجه اددسدجه دا ىهاقأل دجهسدلألهجه قدادههتدا اههدنهدفهد دداههدا كيدههألتهل ن (5)

 .ىي تجياألجهدألفتت ألشهاذ هد  كيدهإف ههىيدألاهت يدألجه
  ددد هد اددداد هدفذكألدددجه فدددأل ههSMARTEC) اددداد ه ددد  هدفذكألدددجدهت دددي هدفتتددددك(ه6)ه

SMART)انهد داهد أهددديشهألسدددع نهطلددد هدفأددددسه"هد  كددديدهدفددئددداةهله هدددنهه
 ألت  هدددد نهفلجتدددداهأددددنها هطلدددد هدفأدددددسها نهدإلفتأددددي هفلهدددد دداهدفهتيتددددجه

 ".إلىىيتههىىعةه األاةهقيئهجهأل هدإلجاداه دوجتكيد
 

 رائدات األعمال -2-2ه
هد ااد ه هاتا هد أهيش هددئادش ههن هكي  هأاا ه   ا ألعا

هكهيه دإلستددتأل ألجه ىهه تهاهألت  ههإف هتت أل هتىهألجهىيهلجههستادهجههت دزىجل
ه هددئادشهان هتىىئهي هدفت  ه دفهىيدألا ه طىيئسهد ىى ج هد أهيش هددئادش أاا

هد أهيشه ه  عيفألتعا هأل هكأيتة هدفهعىددشهدفادفج هااج هط اتا  ه جددهمهىىدهج
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 أههدألياةهد أهيشه جىيته تىهألجهههيددشهد داه ددئادشهد أهيشي ي جهدفعهشهدفتده ه
ه.دفه تها

ه

 تت لبهأهلألجهدفتتأألزهدفه  ههإف هدفعىىدهدفىسيئ هفلاط شه  هه يشهدألياةه
هدفتىهألجه هأهلألج ه   هتسياج ههىىاشهدألياألج هألعسسن هددئادشهاأهيش ه جىيت د أهيش

ه ه داتج هدعألج هدفىسيئ    ا هفل  يا هد أهيش هدألياة دوأتجيددشههتتاهنهفتعزألز
ه:د سيسألجهدفتيفألج

ه

 تهيأألددجهادأهددجهفجىدديتهت  ددههإأل دديج هت ددي هإتهألئددجهجألئددجهي ي ألددجه (1)
ه.ددئادشهد أهيش

تىدددهألجه تىأألدددذهجدددددهمهى أألدددجه ددد هدألدددياةهد أهددديشهت  دددههإفددد ه (2)
 دددياهددئدددادشهد أهددديشه تدكدددزه ألهددديهألددد هدفأددددسه دفتتددداأليشهدفتددد هت د دددههدف 

ه.دفىسيئ ه  هاذدهدفه يش
تتاألاه ت ىأل هدف  يأيشه د ىى جهد كيدهه،تهجهفل  ياهدفىسيئ ه ت  ألهه (3)

 .هىهيهددئادشهد أهيشهف،ستأياة
جىيته دأل ههدىادشهفددئادشهد أهيشهفت األجهدفاأجهدفأى ه دفههى ه  هدف  دىدبه (4)

 .دفتس أل ألجه دإلاددألجه دفهيفألج
تددتأل أليشهد كيددهه،تهدجهفهدنههيدشهأهلألدجهت أألجهددئادشهد أهيشهجىدعنهدوسد (5)

دفتطىسه دفتدكألزه  هه يشهدفعهشه دوستأياةههنهتدددكجهدفطجددةهدفى أألدجه د ه
 .ىىي ههتاا
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 كدددذفكهجىددديتهدىدددألاههعد ددد ههدددنهدفت ددديدبهدفعهلألدددجهفددئدددادشهاأهددديشهىي تددديشه (6)
 ت  ألد هكإ يدههد ع هوستأياةهددئادشهد أهديشهدف دااهأىداهلهفتيوشهتعيدش
ه.اشهدألياألجهىغألدةه األاةتعسأل ههىى

ه

 دور وأهمية رواد ورائدات األعمال  - 2-3
سهإف هد أهيشههسياهيشههتعااةه هتى أجهتهتاههنهت فألاهدفأده ددئادشهفد داه

 ددئدادشهد داهإىيدةهدفدأهاهيلدجهفهسدياهيشهه ألهيهألل  ههلدفهسياهجه  هتت أل هدفتىهألج
ه:د أهيش

ه

ه.ىىيتههىيدألاه األاة هإلات فألاه دسهف،ستيهيده ههه دداه األاةإأل ياه (1)
 .طل ه لبه عيشهأل هدفهىت يش ههأه،ته اا هاس د ه األاةهإأل ياه (5)
 .ت فألاهاسيفألبهإاددألجهغألدهت لألاألج ههد أهيشتكى ف  أليه ت  ألدهت األجه (3)
 .دفاطشهست يهتتسألنه هطل ه دسهأهشه األاةههتىىأل ها دةهدإلىتيجه  (0)
ت ددداألجهفهت لألاألددجهغألدددهدكتىددي ههىدددياد هد دداهكأدديتةهدسددتطادجهدفهددد دداهدفهتيتددجه (2)

 .هىت يشه األاةه ت  ألدههىت يشهقيئهج
 

  والتطور في ريادة األعمال األعمالعوامل الظهور لرواد : ثانيا 
 وضوح العالقة بين عملية التنمية وظهور رواد األعمال  -1

 

هددنهدفردد دادهدفسدديئاةه دد هدآل ىددجهد طألدددةلهدفدددج هدف داددحهجددألنهط دد ه جددددهمه
نهدفهىدددديدألاهدفهت سدددد جه دفىددددغألدةه دفهتىياألددددجهدفتىهألددددجه سأليسدددديشهدفا فددددجهجىددددع

دفىدغده دجدد هذفددكهجي ي دجهدألدديةهد أهدديشه دت يادديشهدفىدجيبهفلعهددشهدفتدددلهههدديه
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 ألهدديهاددذ هدفع،قددجهههلا  دداهأ،قددجهددتجي ألددجهق ألددجهجددألنهدألددياةهد أهدديشه دفتىهألددج
 :أللأ

 

كدد نههطتلأددي ه هتهألددزد هأددنهد طدددألنههددنهألفدفتهألددزهفددئدداهد أهدديشهتدد  ده دددسه (1)
ه.هىد اهدأليايهت يديهأل  جهأل ه كدةهدألياألجط،شه

هنهط،شهتعسأل ههىد اه  هجألئجههه ت األدهذدتهه ه تيتهفددئاهد أهيشتت  ه (2)
ه.دفتتاىه دفهييجدةههأهشهتت لبههى

دفهيفألددددجههه هاااد ددددألدددددوسددددت ،فألجه دف ددددادةه دفتهكددددألنهفتت هفددئدددداهد أهدددديشتت دددد ه (3)
 . دإل تهيأألجه دفىطىألجه د سدألج

 د جهجدهههدنه هداهألدفأدسهفتت أل هدفيد ةهدفىيت دجهأدنههديههيشفددئاهد أهتت  ه (4)
 . اههههنهقألهجههاي جهإف هدفه تهاألهيه ه

ىي عي ه هأألاد هفله تهاههنهط،شهطل ه دسهأهشهت أل ألجهددئاهد أهيشهت عشه (5)
  دداهآطدألنهس دتهكىدكيته  هدفهىدد اها هأديهلألنهجدهها هاىدتيبههىديفحه

 .  هدفتعيهشههاهدفهىد ا
 و وظهور رواد األعمالالتطور والنم -2
هدداهتدددسهدفكيألدددههددنهدفكتيجدديشهألدد هدجدد هرهدد دهدألددياةهد أهدديشهجعىددطيسهههههه

لها هدج هدددديهجأتددددددشهCantillon)هيدددديشه)هعألىددددألنه دددد هه دددديشهدوقتىددددياها هدإلاددةه
دفكيألددددههدددنهدفههتهدددألنههعألىدددجها هجدددا شههعألىدددجها نهغألداددديلهدغدددجهادددذدهدوت دددي لهإوه

 ألياةهد أهيشهكهأه جه كههيدسجهفألسشهتاأليجهلانهدههجدألياةهد أهيشهألعكا نهألأ
نهكددينهت يأل هدديه دد ههأددياألجه ىهدديهادد ه كددده ههيدسددجه دقعألددجههىددذهجدداتهدفجىدددألجله دس  دس

ه.ه هىيامهفجهألتجهإّوهتاأليي ه
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نهكيىدشهتاأليدجهدفتىرألدد ل تتعكداهت أل دجهانهدألدياةهد أهديشههههه إوهاىهديهقاألهدجههل دس
دشلهجشهدفهئيشلههنهد  كيده دفعىيىدهدفتيدألعههل هجعىدههعنجهدفههيدسجه دفت جأل ل

هتتعكداهادذ هدفت أل دج هله دفه دق ه دفهىيدألاهدفت هألت د دهجهيهسهيشهدفدألياةه دفدألياألألن
ى ج هأل هأاألداههدنهألههأه جه طىيئسهدألياةهد أهيشههألتاحهانلهأىاهيهاألاي

 .دفه تهعيش ههد  كيده دفههيدسيشهأل ههاددهتيدألعهدإلىسيىألجه   هكي جهدفعى د
 

ه دفت يئ هههههه هد أهيشههنهط،شهدف ه ا ه أهدألياة هدفت  ده دفىه   ألرهدهاذد
ه-:دفتيفألج

دفت يدبه دفىهيذجهدفا فألجه  ههطتل هدفا شه د ىرهجهدوقتىدياألجهألدأههتعكا (1)
دألدددياةهد أهدددديشهاىددددجتشههدددنهااددددجههتدددداادشهدفىهدددد ه ههي ي دددجهدفعهددددشهدفتدددددهان

ه.دوقتىياىه د اهدفكأيتةهدفتىي سألج
جددددته دفههيدسددألنه دد هأهلألددجهدفتىهألددجهألددأهانهدألددياةهد أهدديشهدإلتأددي هجددألنهدفط (2)

ادد هطألدديدهدسددتددتأل  هفتت ألدد هتىهألددجهىدديهلجههسددتادهجه اىهدديهدفسددجألشهدفىددتألحه
ه.فه د هجهأاألاههنهدفتتاأليشه دف أل اهدفت هت د ههأهلألجهدفتىهألج

دفهدىهمهدفعلهد ههادأانهدألدياةهد أهديشهألدأهدفاددسيشهدفعلهألجهدفت جأل ألجههتعكا (3)
 هفتىهألددجهههدديددشهدوجدداداه دوجتكدديده دكتىددي هدفت جأل دد

 دفددددذألنهأل ددددبهانههدفهجدددداأألنه دفهجتكدددددألنه دفهطتدددددأألن
ت  دددههدفهعسسددديشه دفىددددكيشهدفعيهدددجه دفطيىدددجه دددزت ده
  .كجألددههنهدفدأيألجه دفاأجهفتتأألزاجههعى ألي ه  ىألي ه هيفألي ه

تاددطجه تداددشهد  هددزةهدفتك هألددجه دفهعسسدديشهدفعيهددجه (4)
لهاىددجحهدفت  ددهه هدداهتأدديقجهردديادةهدفج يفددجهدفعيهددجهأل لددشه دددسهدفت رألدد هجهدديل
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هدألياألدددجهت فألددداهد  كددديدهدفدألياألدددجه تت أللهددديهإفددد ههىددديدألافإفددد هتتأألدددزهدفىدددجيبه
ه.ىتي ألجهتطل هأاألاههنهدف ريئ هفهجه فغألداجإ

عهلألدددجهانهتتأألدددزهدفأتألددديشه دفىسددديتهإلىىددديتههىددديدألاهدألياألدددجهدفت ددديدبهدفايجتدددشه (5)
جألدةهأل هدستيهيدهدفههيددشهدف ألياألدجههىت جههنهدفهىيزشهس  هألسياجهجاد جهك

 دف اددشهدفدألياألجهفاىهدفعىىدهدفىسيئ هفلهسياهجه  هأهلألجهدفتىهألجه هعيف جه
 .هىكلجهدفج يفجههنهط،شهد سدةهدفهىت جه دفهىيدألاهدفهىزفألجهدفدألياألج

ه

 منظومة ريادة األعمالتشكيل   -3
 

ههههههه هجدألياة هدفههته ن هألتأ  هد أهيش هاىهي هقيئهجألأ ه دايههفألسش ه ها أل 
ىهيهاأههىر هجهتستىاهألأهجألئجهدألياألجههتكيهلجه أهشه هيأأههىرجهلهج  فأه  دس

 اذدهلهه ألجههتأزةههألسدةهفدألياةهد أهيشهتددج ه تهيدسهها دد ههتعااةه   ههى
ه هان هجيف  ش هدفكيألدألن ها ا ه)هي هدفأدا هألأ ه أهدألياةهدفتدكألز هككش هدفهىر هج ا ن

ه(.هاطشهطي  ه–د أهيشه
 

أل ه   هلهانهتعزألزهد حهدفتتايه دفهجيادةهوهألتت  هجيفتدكألزهألعىأهاذد هههههه
ه دفههي هدفسهيش ه دفهجيادةجىيت هدفتتاي ه أ هدفأداألج هددش هألتل ىهي هجألئجهه لب دس ذفك

هدفجىأل هجهي هتت  د هتأيألألج هد أهيشىريهألج هدألياة هفهىر هج هدفتتتألج هج جألئجههان هل
هد أهيش هدألياة ههاذ ههىر هج هدفه ل هفكش هفألسشهىه ألج فألسشهتهعيشه هك ىيتهي

طىيئسه ت  هيشهكشهه تهاههجشههدىجههتتدكجه هألتجهتىكأللهيهتسبله يهاة
هيهألت لبهإ ددتهتتلألشه ت ألألجهجألئأهفله تهاه تتاألاههيهجهههنهى ي هجلهأل هتا 
عيهشههاهكشهذفكهتسبهجهدفتيجهألتله ي هاع ه هيهفاألهههنه دسها هقأل اق ةه ى
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هت  هيشهدفه تهاه اااد ه هد أهيشههشهذفكهألأألىعك هك هل طىيئسههىر هج
ه:هيهأللأه أل
 

 ريادة األعمال منظومة متكاملة تستوعب الجهود الفردية -3-1
 

هدف هيأأههههه ه د ادت هدفأداي هدف ها هأل  ه دوجتكيد هدإلجادا هأل  ج ههيلهي هنهل
دفاد ديهانهتك نهاىيكههسع فألجه داألجه كذفكههسع فألجه هيأألجههعسسألجهفت فألاه

هدفدألياأل هكي جهد  كيد هجألن ه تىسأل  هتعي ن هاىيك هألك ن هان هدفاد دي ه هن جل
هدىتي ألجه ههىيدألا هإف  هدفدألياألج هد  كيد هاذ  هدوطتىيسهفتتت ش هذدش د  دد 

 . هعسسيشهدقتىياألج
 

 كفاءة عملية اتخاذ القرارات ترفعمنظومة ريادة االعمال  -3-2
 

 ي هدف دددهاكيدهىت يشههنهدفهىىاشهدفكجألدةهإف هدفهىىاشهدفىغألدةهألك نهىجيإلههههه
هدفىغألدةه هدفهىىاش ه   هدف ددددش هأل عش هههي هااأل ل هزهى  هى ي  ه ذدش تتاألاد 

ه ه اكيد ه هاأل هسدأج هأه ي ها ا ههي ه اذد هتعيألددل هإف هدفكيألدههن دفهىىاشهدفكجألدة
ه.تاألأل هى ي هدف ددددشهجهي

ه

ه فذفكهألستطاجهىه هدتطيذهدف ددددشهكعتاهدفهعيألألدهفلتأدقجهجألنهدفهاألدهدفت لألاى  
هألتهتاه هدفذى هدف ألياى هدفدألياى هدفهاألد ه جألن هدفعىدل هفهذد هىيفتي  هألعا هفج دفذى

جيفسهيشه دفههيددشه دف اددشهدإلاددألجهدف ألياألجهدفدألياألجهه  هدتطيذه
هدف ددددش هتتسجه. هدف ألياألج هدفدألياألج هدإلاددة هه  هيش هت  د  ها
-ه:دتطيذهدف ددددشه  هدفهىىعةهجيفسهيشهدفدئألسألجهدفتيفألجإأهلألجه

ه
ه

أهلألددددددجهدتطدددددديذهدف ددددددددددشهجيوسددددددتجيقألجه دف يازألددددددجهتتسددددددجه : المبادأة( 1)
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ه.فألتاداه دفه  هجهفهي
تأيألألددجهجددألنهكي ددجهد  دددد هجيفدتطدديذهدف دددددهأهلألددجهتتسددجه :هالمشاركة( 2)

ه.دفهطتىجه ذدشهدفع،قجه دفهتعيدةهجهي
هيفىردةهدفكلألدجهدفىديهلجهفكي دججدهدتطديذهدف دددددشأهلألدجههتتسج : التكامل( 3)

ه.دفعىيىده د  دد 
دتطددددديذهدف دددددددددشهجعىهددددديهدفه  هدددددجهجيفهىدددددي اهأهلألدددددجهتتسدددددجه : الهادفية( 4)

ه.دفهله سجهدفت هألتجهقأليسهيه دفهتيسججهألألهي
تتاألداهههدنهألتدتدبهألألهديجهديهدف دددددشهدتطديذهأهلألدجهتتسجه : اإللتزام( 5)

ه.ااد ه دفتته هفهيه دوفتزدجهجهياههيجه هسع فأليشه ه
ه

 األعمال تربط بين اإلدارة والريادة والقيادة منظومة ريادة 3-3
هجألنه ها  ه دف ألياة هدإلاددة هجألن هدفه يدىج هألتج هان هدفىيئعج هدفطي ئج هدفهأياألج هن

هفجعض هفجعاهج هجاأللألن ه كعىههي ه دف يئا هدفهاألد هدفطي  ه. هدفهأه ج هاذد هتا  دس
هفذفك هجاأل،  هجيأتجيداي هدفدألياة هها هفله يدىج هدفتتلألشهدفعهل ه دفل هجألىهي ههيدسجهاذدل

ه هان هأل  هألعكادن هدفعهلألج هاذ  هدفي،يج ه دفدألياة)دوأتجيددش ه دف ألياة هدإلاددة ا ه(
ه. أهدفهىد اهدفدأليايهدفىي حاا،اهي،يجههت،زهجهفتت أل هكأيتةه  عيفألجهد ادته

 

ه ت جأل ههجيائه اس ه ههيدسجه ه كأيتة هجألنه  اة هدفع،قج هان  ألعى هاذدل
فايه هاىهت  دهه  هيشهدفدألياةه دف ألياةهلهبهنه يى أهدفهىد اهدفدأليايهدإلاددةه

 ألتاحهذفكهههيهلههإدتجي ألجهأا ألجاأهأ،قجهههنه يىبهآطدلددئاهد أهيشه
ه-:ألل 

ه

هقألياألجهدألياألجه هفاألههسهيشه ههيددشهه داألت لبهدفهىد اهدفدأليايهاددةهإى يحه (1)
ه.ألت لبههاددتهقألياأل نهدألياأل ندفىغألدةهى يحهدفهىىاشه (5)
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هه (3) هتت لب هد أهيش ه ألىىئ نهدألياة هدجتكيدألج ها كيدد  هأل اه ن هقألياأل ن جياد ن
ه.هعسسيشهدألياألجه ألتتهل نهدفهطي دةهدفهاد سج

ههيدسجهدفعهشهدفتدهجى يحهألت لبهسهيشهاسيسألجه ههيددشهى أألجههتكيهلجه (0)
 .هتىهشهدف  دىبهدإلاددألجه دفدألياألجه دف ألياألج

هدجىيه (2) هتتعي نت ههتكيهلج ههىر هج هتت لب هدفهجتكدة هدفهجاأج هي ألههدفىطىألج
 .هدفهعسسيشهدفتعلألهألجه غألدايههنهدفهعسسيشهدفتدج ألجه دفي ي ألج

ه
 

 مؤشر كفاءة منظومة ريادة األعمال -3-4
 

هدفهىىاشه ها  هدفىيىئج هدفىدكيش هأاا هزألياة هألعا فج
ه هدألياة هفىه  هذدته هتا ه أ ههعىدد  ها هدف األاة د أهيش

 ه أهدفىدكيشهدفهأدهدفعاايهزدألاهجشهألدىهدفجعضهانهدفتلهفتا اهتىهألجهدقتىياألج
ه. هدفهىىاشهدف األاةههعىدهسلجأهفسأليسيشهأى دئألجهغألدهدىألاةادفىيىئجه

هه تىألد هدفعهلألج ههنهإدفههيدسيش هأاا ه أ هأاألاة هتيوش هاىيك هان فأ
هأااه هتزدألاش هجألىهي هدفىيىئج هدفىدكيش هأاا ه ألهي هتىيقس هدفهت اهج دفه تهعيش

ه.دف ريئ هدف األاةه تتسىشههست أليتهي
ه

ههست دايهجعضهدفكتيجيشه تاأل ه ه تتسألن هدف ريئ هدف األاة هطل  هان إفأ
نهكين ألىعبهتتاألاه هجههإوهاىهلهسيسأهفهىر هجهدألياةهد أهيشاألهيشهاا هه دس

ه.هتااةها نهغألدايهتك نههسئ فجهأنهطل هاذ هدف ريئ هدف األاة
ه

ه هاذ  هدف هيشهدفهسئ فجهدفكتيجيش تىألد هتعاا هدفأهت أل ج هىأ هدف قشهل   أ
هدف هدفجألئج ههن هد أهيشدفهستأألاة هدألياة هفهىر هج ههتأزة هدفجألئجهل هاذ  هط،ش  هن

 تتسنهلهتتتىشهدفىدكيشهأل هد  كيدهدوجتكيدألجه تتتأرهجيفه ا جألنه دفهجاأألن
 هنهط،شهاذ هدفجألئجهلههاط،تهيه أهلأليتهيه ت  دههىت يتهي
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هيد دتهجه ه تىهألج هاأهيفهج هت سألا ههن ه دفهستيهدألن هد أهيش هد يش هألست ألا األاي
تتزدألاهدف ريئ هدف األاةه ألتتسنهاألايه هنهط،شهاذ هدفجألئجهلهتهج تتسألنهادجي

ه ه دفتك هألج هدفعيهج هدفهعسسيش هفاى ههست داي هتست ألاهل هدفجألئج هاذ  هرش   أ
هدفهعد أه هدوقتىيا هجىيت ه أ ه دفهسياهج هدفهعد ج هت فألا ههن هدفتعلألج هعسسيش

ه. ه تهاهدفهعد ج
ه

  مالمنظومة ريادة األعتطور المؤسسات التعليمية و  -3-5
 

 الجامعات أحد مكونات منظومة ريادة األعمال 3-5-1

تهيددشهدف يهعددديشهاتددداهد  ددددد هدفدئألسدددجه دددأهجألئدددجههىر هدددجهد أهددديشه أل ددداهههههههه
ه:اههنهدفههيجهدفى أألجههىهيههيهأللأألألهيههسع فألجهاادتهأا

 

 . هدفهيشهدفجىدىهدفه  ههفلعهشهدفتده دفدغججه أهدفهطي دةه دفهجيااة ات  ألدهده (1)
ت فألاهد  كيدهدوجادأألجهدوجتكيدألجهدف يجلجهفتت أللهيهإف ههىت يشهدفتادألبهألأه (2)

ه.دقتىياألج
ه ه (3) هتعسأل  هأل  هدفىغألدةدفتادألب هدفدألياألج هدفهىيدألا اددة ه دفت  ألهه ههدس دإلدىيا

ه.فد داهد أهيشه ت األجهدفاأجهدفأىأه دفههىأ
ه طاهيشه (4) هدوستىيددش ه ت األج هدفت جأل ألج ه دفاددسيش هدفعلهألج هدفجت ا إ ددت

 .ياه دفت  ألهدإلدى
ه:ى جهادأهجهاطديههىهياذدهج يىبهاى

دفتعدألدددد ه ههىىددددهي ي دددجهدفعهددددشهدفتددددهجددددألنهدفىدددجيب -
ه.يفهىد اهدفىغألده طىيئىهه ه  هيتههى يتهج
ه.دفتعدأل هجي  كيدهدفىألدةه كألأألجهدىت يتها كيدهدجتكيدألجهفلهىيدألا -
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ه.تعاألشهىجيبهد أهيشه دكسيجهجهدفههيددشهدف،زهجهفددئاهد أهيشهدفىي ح -
اددةههىددددد أيتهجهجى دددديح - هتعاألددددشه تددددادألبهىددددجيبهد أهدددديشهألدددد هإىىدددديته دس

 .دفتعدأل هجهيهأل بهأهلههأىاهدفجاتهجيفهىد ا ه
ه

 ريادة األعمالو ومنظومة  التعليم قبل الجامعى 3-5-2
     

اتهيجهجدألدياةهد أهديشهفدأل هاهددد ه األداد لهتألداهداتهدشهدإل      
دفدألياألددجه دد هدفتادديددشه دد هكددشهاىددكيفهيه أىدد دايهجيفعىيىددده

دفه ددددديوشهدفهطتلأدددددجله تعددددداهدفهدددددادد ه غألداددددديههدددددنهدفكأليىددددديشه
دفتعلألهألددجهقجددشهدفهدتلددجهدف يهعألددجهاتدداهه دديوشهرهدد دهأىيىدددهدألياألددجههددنه يىددبه

ه. كهىادها ههىجاهدئألس هفلأكدهدفدألياىههنه يىبهآطد
ه

 فكدد هألكدد نهفلهعسسدديشهدفتعلألهألددجه دفتدج ألددجه دد هدفهددتددشهقجددشهدف يهعألددجها دد هههههه
ا ددي ه دد هتدسددألعهي ي ددجهدفعهددشهدفتددده جىدديتهههدديددشهدألددياةهد أهدديشلهأل ددبهانهألددتجهاي

ذفكههنهط،شهه ه ادشهىريهألجهتىيدكه ألهديهد  ددد هذدشهدوطتىديسهفتىدهشه
هسع فأليشه اا ددهد سدةه دفأى شهدفتعلألهألجه دفجددهمهدفتدج ألدجه د ىىد جهدفدأليادألجه

ه. دو تهيأألجه دفي ي ألجه دفتد ألهألج
ه

دفاددد دىهانهتتدد  ده دد هدفهعسسدديشهدفتعلألهألددجه دفتدج ألددجهدفجىألددجهدفتتتألددجه هددنهههههه
تتأيأشههعي ه  هىكشههىر هدجهفهلههنههعلهألنه تدج ألألنه هىيامه ت هألزدشه اا دش

قدديادةهألدد هدكتىددي ههدديهفدداىهدف دد،بههددنهدسددتعادادشه داتهيهدديشه تىهألددجهدفسددل كه
دفتدددده ههددديددشهدألدددياةهفجىددديته تدسدددألعهي ي دددجهدفعهدددشهله هدوجدددادأ هدوجتكددديدىهفددداألهجه

د أهددديشههددددنها ددددشهاطدددد شهسدددد  هدفعهددددشها هفجدددداتههدتلددددجهدفتعلددددألجهدف دددديهع هجتلددددكه
ه.دفت  هيشهدإلأل يجألج

ه

 المؤسسة التعليمية الذكية وريادة األعمال 3-5-3
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تتىددي شهىردألدديشهدفددتعلجهدفتاأليددجههدديهألعددد هجيفهعد ددجهدفهىددجه دفهعد ددجهدفعهأل ددجهههههه
ه.دفدألياألجهتعلألهألجهدفت لألاألجه د طدىهدفذكألجكهعأليدهفلتهألألزهجألنهدفهعسسجهدف

ه

 تعكدداهاددذ هدفىردألدديشهألدد هانهدفأدديد هدفدئألسدد هجددألنهكدددشهههههه
هددنهدفهعد ددجهدفهىددجه دد هدفهعسسدديشهدفت لألاألددجه د طدددىهدفعهأل ددجه

اددد هانهد  فددد هاددد ههعد دددجهله ددد هدفهعسسددديشهدفتعلألهدددجهدفذكألدددجه
هلهجألدددد هأهلدددد سدددد تألجه سدددديذ جهوهتسددددت ده دددد هذاددددنهدف يفددددبه وهتتتدددد شهإفدددد هت 

جعك هدفهعد جهدفذكألجهدف يئهجهأل هدفأهجهدفعهأل ه دفت هتتت شهإف هت جأل يشهأهلألجه
تألاهألتجهجىيتهدفهىديامهدفاددسدألجه د سديفألبهدفتعلألهألدجهإفد هله هطيدجهدفأىشهدفاددس 
هت،كهدفهعد دجه تىهألدجهقاددتدههفت جأل هديه تت أللهديهإفد ههىت ديشهإتهكألنهدف يفبههنه

ه.فه تهات اجهقألهجهإاي ألجه  هد
 هنهيجله إنهدفهعسسيشهدفتعلألهألجهدفذكألجهتك نهه  هجهجيفهعد جهدفعهأل جهأىاهههههه
جتكديدىه دفسدل كهدفدألدياىهفداىهجدادأ هدإلجهط  هيه جدده هيهفجىديتهدفأكددهدإلىأليغ

دف ،بله   هسجألشهتت أل هذفكهتىى هاذ هدفهعسسيشهآفألديشه يألدجهفلت دىدشههداه
دفجألئدجهدفهتأدزةهدفادأهدجهفله اجدجه دإلجداداههاسدهدف ،به هعسسيشهدفه تهاهفتد  ألد

ه. دفدألياةهفاىهدف ،ب
هه

انهدفهعلددجهدوجددادأ هدوجتكدديدىهدف دديادهألددأه تتأدد هىردألدديشهدفتعلددألجهدفتاأليددجهههههه
ألددد هإأل ددددياههىدددديمهتعلألهدددد هألىهدددد هدفأكددددهدفدألددددياىهفدددداىهدف يفددددبلهأل ددددبهانهألتسددددجه

-ه:جه ه أجههنهدفسهيشه  هه اهتهيههيهألل 
ه

ه.ألجهفل ،بدفىردةهدإلأل يج (1)
ه.دإلتزدنهدوىأعيف  (5)
 .دفع لألجهدفتسيعفألج (3)
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  .دفتعلألجهدفذدت  (0)
 .دفت  ألجهغألدهدفهجيىد (2)
 خالصةال 

ه.ااهألجهدألياةهد أهيشه تزدألاهااهألتهيه ىه هدفت  ههدفألهي (1)
ه.د داه ددئادشهد أهيشهتزدألاهااهألجه ا د (5)
ه.دفتعيهشههاهدألياةهدوأهيشهكهىر هجههتكيهلجه فألسشهك ه اه داألج (3)
 .هتأزةإأل يجألجهألت لبهجألئجههأعألشههىر هجهدألياةهدوأهيشجىيته ت (0)
هعسسدديشهدفتعلددألجهدف دديهعأه هدديهقجددشهدف دديهعأهألألهدديههسددع فألجهكجألدددةه ددأه (2)

 .أهيشدألياةهد كتسيبهي ي جه ههيددشهت  ألدهجألئجههتأزةهإل
    (فردية وجماعية)أنشطة إثرائية 

 

- :يةأى اإلجابات تراها أقرب إلى الحقيقة مع العبارة التال  -1

-ه:  هتيفجهد ضه كدةههىد أكهدفىغألد
 

 اذدهتاهألدهف ه تيشهدفىجيب. 
 اجهوهألأهه نه ا ىه كدةهدفهىد ا. 
 ه.اذدهألىجى هجيإلتجي ه طألججهد هش
 اذ ه دىجهفك هادد اهد ه د. 
 سألتجهتع ألشهدفتأكألدهإف ههدتلجهقياهج. 

 

 فيما يلي إصطالحات ترتبط بريادة األعمال -2

 إطتدداه-دإلجتكيدهه–إجاداهه–هطي دةهه-هجيااةههه-هجيادةههه-دفعهشهدفتده
 

 باستخدام هذه اإلصطالحات أكتب قصة محفزة في حدود صفحة واحدة :المطلوب



 

 34 

 
 

 ( فردية وجماعية)تطبيقات عملية 
 

هدألياةهد أهيشه  هدفط جهدف  ىألجهفلعل جه دفت ىألج (1)
ه؟ه هيهاأههت لجيشهتت أل هيهيدألكه ألهيه داه أهاذ هدفط ج؟ه

ههيدسدجهدفعهدشه(هسدل ين)انهتتعدي نههداهزهألدشهدفاددسدجهدف يهعألدجهقددشهه (2)
دفت دددديدىهفجألدددداهدفسددددأليددشهدفهسددددتعهلجهأجدددددهىددددجكجهدوىتدىألددددشههددددنهطدددد،شه

هوالمطلوبه.هىد اهت يدىههىتدك

ه.ت األحههجدددشهاذدهدفت  ه (1)
 ااهتى دههطتىدهأنهكألأألدجهتت ألدشهادذ ه (5)

 .دفأكدةهدفأههىد اه علأهألأهادضهدف دقا
 (فردي أو جماعي)شروعك الريادي م 

 

تدددااه كددددةهدألياألدددجها فألدددجهتعهدددشهانهتت فهددديهدفدددأههىدددد اهت ددديديهطددديسهجدددكله     
 فألددجهفه  هديشهى دديحه هددياأهدفهعىدددشهد له  ادحههجدددددشهدطتألديدكهفهددذ هدفأكددةه

ه.اذدهدفهىد اه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
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ه
ه
ه
ه
ه
ه

 الفصل الثاني

في  الفوائد والتحديات

 عمالاأل ةرياد

 

 

 

 عمالفي ريادة األالفوائد والتحديات         
ه  دئاهدألياةهد أهيش:ها و ه
هفتتاأليشهدفت هت د ههد داهد أهيشدف أل اه د:هييىألي ه
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 الفصل الثاني

في  الفوائد والتحديات

 عمالاأل ةرياد
 
ه

 أهداف الفصل 
ه

ه.أهيشد هةأليهنه  دئاهدأليا (1)
ه.أهيشد هاةاجهههألزدشهدألياألتعد هأل ه (5)
 .أهيشد هةدألياهدفتعد هأل هسلجأليشه هع قيش (3)
 .أهيشألهألزهجألنهدفتتاأليشه أهدألياةهد  (0)
 .ألادكهدوا ددهدفتأهتهكىهههنهت ي زهدفتتاأليشه دفع جيش (2)

 

  احيةتفتإتساؤالت 
ه

أل دددديجأهألدددد هدف يفددددبهإيدددددهاشهفهدددديهأهدددديد هةنهي ي ددددجهدألددددياجددددياددددشهتعت دددداه (1)
ه.دف يهعأ

ه.نهألىجحهيدياكأل هألهكنهف يفبه يهعأه (5)
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يشهألددددددد هدفهسدددددددت ىهدفىطىدددددددأههددددددديهدفدددددددا دهدفدددددددذيهتلعجدددددددههدألدددددددياةهدوأهددددددد (3)
 . دو تهيأأ

ه.كأل هألهكنهفددئاهدوأهيشهدنهألت ي زهدفتتاأليشهدفتأهت د هه (0)
ه.دوأهيشهددئاهيهاأهداجهدفتتاأليشهدفتأهألهكنهدنهت د هه (2)

 

 مقدمة 
 

دكتسددجشهدألددياةهد أهدديشه ددأهدفسددى دشهدآلطألددد هااهألددجهجدديدزةهفدداىهدفددا شهىرددددهههههه
فتدددددكهدوقتىددديايه تألددداهدنهدفههلكددددجهفلدددا دهدفتألددد يهفدألدددياةهدوأهددديشه ددددأه دددأهد

دفعدجألجهدفسع األجهييفاهاكجدها فجههنهتألاهدفهسيتهه أهدفد  نهدفعدجدأه ادأههدنه
اق ىهدإلقتىدياأليشه دأهدفد  نهدفعدجدأه  داها فدشهتك هدجهطدياجهدفتددهألنهدفىددألأألنه
إاتهيهدددي هكجألددددد هفتىددد ألاه اأدددجهدألدددياةهد أهددديشه دددأهدفههلكدددجه عىىددداشههاألىدددجهدفهلدددكه

علدددد جه دفت ىألددددههتياددددىيشهجدددديادهوتتاددددينه اأددددجهدفهىدددديدألاهدفدألياألددددجهأجددددادفعزألزهفل
 قددداهىدددىأشهله دفت ىألدددجه غألداددديهدفكيألددددههدددنهدفجدددددهمه دفهعسسددديشهدف  ىألدددجهدفادأهدددج

دفههلكدددجهدفعدجألدددجهدفسدددع األجه دددأهدفهدتجدددجهدفييفيدددجهأىددددهأيفهألدددي ه د  فددد ه دددأهدفىدددد ه
دهه لددددجها ىددددغهد  سدددد ههددددنهتألدددداهت دددداألجهدفتسددددهأل،شهفدألددددياةهد أهدددديشه   ددددي هفت دألدددد

هRase of Doing Business))جزى 
 
 

ه تىددد ألاهدفتددددهدفعهدددشهي ي دددجهتىهألدددجه دددأهجددديدزها ده ألجدددجهف يهعدددجه دددينهكدددذفكههههه
هكددئداهدف ديهعأهدف يفدبهألت  هديهأرألهدجهجأ دئداهتعد اه دفتأهدفدألياألجهدفهىيدألاه اأج
ه يهعددجهاأهدديشهدألددياةههدكددزههدفهعد ددأه دإلجدداداهد أهدديشه كيفددجهإىىدديشه  دداهاأهدديش
ه ذفدددك(هد أهددديشه تيادددىيشهدفت ىألدددجهدفتيادددىيش)ه ألجدددجه يهعدددجه تيادددىيشه ألجدددج

ه.(دفهلت هاىرد)هاأهيشهكد داه اأههجهدف ،بههىيدألاهإلتتاين
  عمالأقصة رائد 
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ألدد هق عددجهههدددنههجه  ألددددد هاهنهألتىدددشهكددشه أددشهسددد دتهكددينهغىألددي هاهجكددينهتلهدد
 دددأهىدددغد هنهأددديشهافألسدددتهتاهجهددديه ذفدددكهجعددداهه دفجسدددك ألشه دفتل ألددديشه دفىددد ك،ت

ه.ججسأل هةسدها أههجهعيىيةهتدبهقيسأل
ه

 ديز هدفىدأل ه دجهديهايىديتها دأههىدىاهفلجسدك ألشههججتادئألددإلجهأهشه دأهدفهدتلد
هةكيىددشهتلددكهجادألددجه كدتددهه ددأهتىددىألاهدفجسددك ألشه جعدداهسددى دشهدفتتدد هجكلألددجهدفت دديده

 أديشه ىسدأههعردجهد هجدفييىألدجهىدافعشهدفتددبهدفعيفهألدإقتىياه  دأهذدكهدف قدشه دإل
طألددههاىددتدىههدداهع هج دفجه ددجهفددألهجهدفأدتددإنهألعألدداهاه  ددددهلجسددك ألشه دفتلدد ى عددجهدف
هفألغذألدددجه"هد فكدددد"هىهدديهفىددددكجهه دى لددد ئددجههتددددههدجددداهيوهتت دددي زهههةىدددغألدههج دىدد
دفدد هدنهشهأهلهدديهجدي،اهأهدديشه  دد ها دفتددأهجدداجهأيفهألدهجىددجتشهدفألدد جههيدكددادفتدأه

هلألديددشها ودهه14ف هأيهشه ه رد هجعيئداهاكيدههنهي،يألنهادفأل جهدف هه ىلشه
أهيف ددددجه غددددادهددئدددداهدوأهدددديشهىددددجديهد فكدددددهدتدددداهلههددددنهدفىددددأدهاش ددددأهتددددألنهجددددا

ه.دفتدكأهقتىيادإل
 

 استنتج التحديات والمعوقات التي واجهت صبري ليكون رائد اعمال ناجح 
 فوائد ريادة األعمال: أوالا 

ه

اشهتعدا هإاتهديجهىجتشهدألياةهدوأهيشهه ااهاقتىياألجه أهرشهدفع فهجهدإلههههه
 ددأهه دديشههكجألدددد ههد ددي هستىددهاهدتتدههدف ياهددجنهدفسددى دشهانهدفعلهدديتهألددد نها  دئدداهتتدد ه
فد هطلد ه رديئأهجهإأهديشه دف د،بهت دي هد داهد إفد هإ ألد اهذفكهلهأهيشدألياةهد 
 هدىتردديده دددسهأهددشههتيتددهه كددذفكهأدداجهاطدددألنهأتهددياهألدد هدآلا نهدإلهجعىأسددهج
ف ىددديأتهجهههإلادددي ججيهلهدفكجألددددةيشهدفددد رألأأه دددأهدفهعسسددديشه دفىددددكهفألهدددنتددد قعهجه
ه أددداداهدفتك هألدددجهكيىألدددجهدنهتسدددت أبهدف رددديئ هإجعددداجه

ه .اطههههنهدفه رأألنه دفعيهلألن
ه
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جهأهددديشه   دئددداايهألددد ههسدددت ىهدف يهعددديشه دددأهدفتىهألددددألدددياةهد هاهألدددجىرددددد ه  ههههه
هدنه د،بهه144 دألدشهألد هإسدت ،أيشهإرهددشها  اههج تهيأأل دإلجهتىياألقدإل

جههددددنههطتلدددد هدفتطىىدددديشهدفعلهألددددهجتدددداىهدفددددا شهدفعدجألددددإ ددددأهطهدددد ه يهعدددديشه
أهددديشهجلدددغهدفدددذألنهفدددجهألسدددهع دههجهأهددد جهدألدددياةهد هجنههعددداشهدف لجدددا   ددداههلجاجألددد د 

كيددهاجهدجههجقيهدجههىديدألاهطيىدإدفذألنهوهألدغجد نهجهجنهىسججهدف لجدسه ه%ه33ت دفأه
هدنههجألدأهديشهدفدأليااهألدجه   دئداهد انهىسدججهدف لجدههدفدذألنهوهألدادك نهدسه ه%ه24هنه

نهااهألدددجهافددد هإ ادددذدهألىدددألدههل%ه24 ىدددلشههجه دو تهيأألدددجقتىدددياألدفىددديتألتألنهدإل
نهاألد ههجأهيشه تى ألاهدف لجدفىىدهي ي جهدألياةهد هي هاددسألههتتجى هدف يهعيشهه ددد ه

تددىه ،جهديهد داههجنه يهعجه ألج هنهاىيهكينهاذدهدفه دده ه.أهيشاألك ى دهد داه
ه.جس د هدفعيفهألدفهست جشه أهد هأهيشهىي تألنه هتهألزألألنه هجهأهيف جا
ه

 عمال في المملكة العربية السعوديةأهمية ريادة األفوائد و  -1
ه

أهددديشه دددأهدفه تهددداهدفسدددع ايه دددأهجىددديته ألدددشههدددنهااهألدددجهدألددديا هد تكهدددنهههه
دفىجيبه دفىيجيشهدف يادألنهأل هدفتعيهشههاهدفهىك،شه دفتتاأليشهدوقتىياألجه

 تتدددد أللهجهلهيبكهجتأعألدددشه يقددديشهدفىدددجفتت أللهددديهدفددد ههىددديدألاهدسدددتيهيدألهه ذفددد
ه.تسياجه أهجىيتهدفتىهألجهدوقتىياألجهدف  ىألجهفعىيىده عيفجه هىت ج

ه

يشه دتيتددشهاتهيههدديهجددئددادشهدوأهددإهدفعدجألددجهدفسددع األجه فددشهدفههلكددجا قدداههههه
طتألديده جألعدجهلهلد هادضهدف دقدا كيداديه هىديدألعهيهأفت جألد هاهاةدفأدىجهفلهدده  دس

تهألدددشهدفألهددديه   ددد هتطىىدددهيه كدددذفكهاأدددجهدوجددداداهأهددديشهدفتدددأهتىيسدددجهيه هد 
فدد هإ دوجتكديدهفدداألهيههددنهطدد،شهقأليههدديهجي أهدديشهدفتددأهتأاددلهيهفألتتدد شهأهلهدديه

ه.جاداههىتمه هيهدإ
ه
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اتهيههدديهجإهكجألدددد ههسددهيهي هكددئدداةهاأهدديشهألسددياجهإهاة جيفتدديفأه ددإنه  دد اهدفهدددهههههه
ههديهألعىددأههلسددع هفلهىديدكجه دأهتدشهتلددكهدفهىدك،شجهىديكشهدفه تهداهتألداهت

فددد هدفتىهألدددجه جكدددشه  دىجهددديه ألدددعايهذفدددكهإهانهكدددشها ددددداهدفه تهددداهأل ددد جهجعهلألدددج
 دفتددأهتىددكشهىىدد هدفه تهدداه اكددذده يفكددشهألىدديدكه ددأها دداههاةتأعألددشها دهدفهددده

ه.دفع لجهدوقتىياألج
ه

ه:تأدآلهدفتأهتع اهأل هدفأداه أل هدفه تهاههنهط،شهأهيشألهكنهاددسجه  دئاهدألياةهد  هههههه
 

 :لمستوى الخاصعلى ا( 1)
 

  تحقيق الطموح الشخصي 
تت  هفههدف ه حهدفىطىأهدألياةهد أهيشهتع اهأل هدفأداهجأ دئاهكيألدةهتألاهههههه

ات،هدددجهدفىطىدددألجه ههألددد هدفدددذدشه تلجدددأهفدددههآهيفدددجه اااد دددج دفهكيىدددجهدفهده قدددجه تت 
ه. تهيأألجه دفهياألجهدفتأه يفهيهتهىياي دإل

 

 زيادة الدخل واألرباح 
أهدديشهتعدد اهألدد هدفأددداهجأ دئدداههيفألددجه تددعايهإفدد هدألددياةهد ههههه

زألياةه أهاه دفجه ادجيتجه اأههىدادهفزألدياةهدفداطشههدنهطد،شه
ه.ستيهيدألججهدإل هىيدألعهاأهيفج

 

  التحرر من الوظيفة 
أهيشهتع اهألد هدفأدداهجأ دئداهههىألدهه ألتتدددههدنهدألياةهد ههههه

هسدتهتاهجيوسدت ،فألج أل ألىدجحهدئدأل هفىأسدهه سدألاه أهيفدهههدف رألأجه ألسدت شهجعهلده
ه.األاي ه

 

 بداعاتتنمية المواهب واإل 
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جادأيتدجهدألياةهد ههههه أهيشهتع اهأل هدفأدداهجأ دئداهأ لألدجه  كدألدجه تىهدأهه داجدجه دس
دألاهجدددادأيتهجهجعهددددشههىدددديهددددنهدفه اددد جألنهألسددددتيهد نههدددد داجهجه دسهنهدفكيألدددددهاتألددداه

هجه هسددديىاتنهتجىدددأهدفهجددداأألنهدألياألدددههتىهدددأهتلدددكهدفه دادددبه دإلجدددادأيشهفدددذدهى ددداها
ه. كيداجههنهسهيشهدفهىرهيشهدفدألياألجهدفىي تج ت األجهدفتسهأل،شهفهجه ت  ألدها

 

 التميز بإنجازات عظيمة 
 اهألدددد هدفأددددداهجأ دئدددداهي ي ألددددجه دس تهيأألددددجه ىأسددددألجه ألتهألددددزهأهدددديشهتعدددددألددددياةهد ههههه

نهجىدد هجإى يزدتددجهدفكجألدددةه جعأهيفددجهدفعرألهددجه ألىددعدهجدديفأطده دإلأتددزدزهجذدتددههجعدداها
انه ت ي زهدفىع جيشه دفتتاأليشهدفتدأههددهجهديهجتهألدزه ى ديحه ألتدذكدهادئهديهىأسهه

ىددددكهت ددددا هاع به هيدددديجدهفتت دددد هكددددشهجىيألددددجهأرألهددددجهكيىددددشهه ددددداهطدأل ددددجهفددددذده إ
ه. أهه يوتههدفدألياألجهإى يزدشههتى أج

 

 :على المستوى العام( 2)
 

 زيادة النمو االقتصادي 
 دأهدفىهد هدإلقتىديايه ذفدكههدنهدألياةهد أهيشهتت  هفله تهاهزألدياةه ت د دهههههه

اأهيفدجه ههط،شهتت ألشها كيدهددئداهد أهديشهإفد ههىديدألاهت يدألدجهجتألداهانهاىىد تج
ه.ادهجقتىيايه تت  هتىهألهههستتاأجهدفىه هدإل

 

 توفير فرص عمل 
أهددديشهتت ددد هفله تهددداهدفعاألددداههدددنه ددددسهدفعهدددشه  رددديئ ههتعدددااةهدألدددياةهد ههههه

ف  ىجه ه تهعجهه هأألاد ههأهيشهىي عي هحهددئاهد  اه  دداهدفه تهاه ألىجأل  دايهدفهىده
 ذفددكههددنهطدد،شهإىىدديتههىدديدألاههتى أددجهتغ ددأه هألدداهدفه دديوشه تطدداجهىدددألتجه

ه.ه داهدفه تهااهنهه دسعج
 

 مجاالت خدمة المجتمع  التنوع في 
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أهددديشهتت ددد هدفتىددد اه دددأهطاهدددجهدفه تهددداه تزااددددهه ددديوشهطاهدددجهدألدددياةهد ههههه
فتدألدجهدفههىألدجه ت داهه ديوشهدفزددأدجهتىهد ه ق دياهدفه تهاه أهرشههىيمهألتسجهجي

د فجسددجهألتىدد اه دفىددىيأيشهتتعددااه دفت دديدةهتهتدداه دفطدداهيشهتكيددده تىهدد هدفه دديوشه
ه.يشهدو دداه دفه تهادفههىألجه دفتد ألجهتلجأهدتتألي 

 

 الكفاءة وتحسن مستوى اإلنتاجية  زيادة 
تسنه أههست ىهدإلىتي ألجهأهيشهتت  هفله تهاهزأليا ه أهدفكأيتةه تدألياةهد ههههه

 ذفددكههددنهطدد،شه دد هدفتىددي  ه دفتتددايهجددألنهدفهىىدداشه تسددع هدفهىرهدديشهدفدألياألددجه
دفىداألاههف هتتسدألنه  اتهديه طداهيتهيهفتج د ههسدتهدةه دأهدفسد  ه فت دكدبهدفتىدي  إ

هأل يجألدي ههاهدفىددكيشه دفهعسسديشهد طددىه تسدع هإفد هزألدياةهكأيتتهديهههديهألدىعك هإ
هه.قتىياألجأل هدفتىهألجهدإل

 

 بداع وتغيير في هيكل سوق العملإ حدثإ 
 دددأهتغألألددددهسددد  هجتكددديددشهتسدددهجهدألدددياةهد أهددديشهتت ددد هفله تهددداهإجدددادأيشه دسهههههه

هضهجدهه  داهألدعايهدتداىه هجتكدد هتغألددهه ددىهدفسد  ه تدىهدفعهشهجهىت يشه األداة
أهديشهههديهألادأأهقألهدههدقتىدياألههدإلجتكيددشهإف هتغألألده ذديه دأهإت دي هدألدياةهد 

ه.هتهألزة
 

 القيود والتحديات التي تواجه رواد أعمال: انياا ث
ه

دفعددديفجههدتتألددديجهأدددنهذفدددكههددديهسدددألىتمههجأل هددديهجعددداهألددد جهتدددزاداههعددداوشهدفج يفدددههههه
سددددتك نهتدددددبهدف ردددديئ هجيفتدددديفأه ههج ه األددددهةأل ددددياهه،ألددددألنه دددددسهأهددددشه األدددداإل

كجدددهدفتتدداأليشها تلددكهاددأههددنههلجهىيسددجهج ددشهدفتىدد شهألدد ه رألأدداهددنههجدف ياهدد
فدد هتدد  ألدهإأهدديشهألسدديدأ نهنهد داهد اوهإفعدديفجه ددأهدف قددشهدفتيادددهدفتددأهت د ددههد



 

 43 

فلت ساه دفتدأههجأهيشه هىد أيشهقيجلاىىيتهإتل شهفه د هجهتلكهدفتتاأليشه ذفكهج
ه.ةأل ياه دسهأهشه األاإأل ههةفاألهيهدف اده

 

أهددددديشهد داهد هجأهددددديشه طيىددددد داهد هجاأليشهدفتددددأهت د ددددتدددددتدددددتج هتلددددكهدفت     
هأ دهدددش هأهددديشهدفتدددأهتتعلددد هجددئددداهد هجعددداا هكيفع دهدددشهدفادطلألددددفىيىدددئألنهجع دهدددشههت

أهديشهدفىدي حهددئداهد هتددى له جديفهتأل هدفطديد هتتكديكدإلهدنههعتىىهطدىاجهطيد أل
طدىه ألعهشهألد هد داهاف هت ي زهتتاأليشهدسهف هدفتكأل ههاهتلكهدفتتاأليشه هألسع هإ
ه. ههيددتههفألتط  هذفكهجى يحهجقاددت

ه

دفىدددداهدفددادطلأههايشهدفى دديحه دفأىددشهتألدداهألجددادفتأكألدددهدفعهألدد هفتيجألددشهقىيأدد (1)
هةأهدديشهفأليجددشهقىيأدديشه األددااتهيهدديشهددئدداهد إ دفتأكألدددهدفددذيهألسددت  ذهألدد ه

هدفتدأهتىد شهألألدهه تدعايهجدفسدلجألهة كديدهاف هدفى يحه دفتهألزه أل داهإتعايهجهه
 . دفتدااهتجي ه دفأىشف هدإلإهجه

 هدفتددأهتىددألبه دفاددغ ههجدفتهألألددزهجددألنهدفاددغ  هدفعياألدده أل ددبادغ  هدفعهددشه (5)
 ىدددتنههةيدديدهفلتتأألددزه دإلهد هنهتكدد نههىددادهاههكددنههججدديفت تده يفاددغ  هدفعياألدد

 تأد  هقدادةههجأل يجألددف يقهه فكنهأىاهيهتزألاهاذ هدفاغ  هأنهدفهسدت أليشهدإل
  داهألتعدددضهههددددضفد هدفتد تده د إىهديهتددعايهإدفىدطسهألد هدفتكألدد ههعهديه 

ألىعدهجعاجهدفداد هأدنههددئاهدوأهيشهفاغ  هأيئلألههد هىأسألههد ههيفألهه قا
دى يزدتههجيفعهدشهد هقداهأل د دهههىدك،شههدنهدفعهد،تهد هدفهىي سدألنه غألددهذفدكه

هشههنهدفاغ  هدفتأهتت لبهه د هتهيههنهط،شهد اهقادتههأل هدفتتهشه أ
 .دفسل كألجه دإلاددألجه لسيشهدستدطيتهفتطأأل هدفاغ  هإاي ههفتىهألههههيددتج

ههههه فددد هفلهىدددد اه ألتدددزدهنههددتددشهد  دددأهدفهجأدداجهدسدددت دددهدفددداطشهدفهدديايهطيىددد (3)
نهجادألدددجهكدددشهتألددداهاهىىددديتهدفهىدددد اهدف األددداإ دددددتههجذفدددكههددداهدفتزدهددديشههيفألددد

ست ده غألددهييجدشه قداهألىدعدهددئداههىد اهألك نهدفاطشهدفهيايههت لبه غألدهه
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نهألتط دددد هتلددددكهدفتدددد د زهاهأهدددديشهجدددديفط  هىتأل ددددجهذفددددكه ألتددددي شه يادددداد هد 
 .ههدفدأليايأل يجأهألاأجههىد أإ دفهعأل يشهجسل كه

يههىدددد اهتت لدددبه هنهجادألدددجهدفتيسدددأل هدددنهدفعهدددشهدف دددياه هجيأيشه  أللدددسددد (0)
نهألدىهضه ألسدتهدها  هاههكي هتت هألتسى هفلهىد اههجقايتهسيأيشه  ألل

أهدديشه هدداههادديأ ه أهددشهداددي أه ذفددكهألت لددبههددنهددئدداهد ه ألددعتأهيهدديد 
فهىدد اه دجهيهتتعيدهجذفكهتأليتههد سددألجه أ،قيتدههدو تهيأألدجهجأتددةهتعسدأل هد

 ه. ألىعدهجتتاأليش
 ى ديحهدفهىدد اههج هعسسدهج هد ههداألدههىدد أهجأل هأيت هجدفكيهلجهدفهسع فأل (2)

ىهديهاد هإفألدهه ألغديادهإدفه كدشههجألعايهأهلهجهدتج هجهه ه هفأل هه ر هجىدك
هجهطد يتدهأنهكيهدشهدفهىدد اهأنهدفت  ألده دفتتسنه ا هدفهسع شهدفهسع شه

 .جه دإلىتي ألج دفتىأألذألجهاددألدإل
نهاهدددددنهدفددددد رألأأهتألددددداهفلدددددذألنهألأادددددل نهد هجطيىدددددهجأيفألدددددةهي ده  ددددد اههطددددد (6)

 شهاهدددنهدفهىددديدألاهتأىدددشهطددد،شه%ه32نهىسدددججهعتىدددألدهجدددهجهدألكألددداهجتىددديئألإ
 ادذدهألت لدبههدنههددئدداههسدى دشه0تأىدشهطدد،شه%ه20نهاسدىتألنههدنهأهداديه ه

هكددنهانهألتعدددضهفهدديه ألادداهط ددجهنهألتددااهت ددجهدفهطددي دةهدفتددأهألد أهدديشها
ه.فلتعيهشههعهيههىيسجج

 المعوقات التي تواجه رواد االعمال في المملكة العربية السعودية -1
 

ه دددىههدداألدههدكددزهتىهألددجهدفهىىدداشهدفىددغألدةه دفهت سدد جه ددأهدفغد ددجهدفت يدألددجهاهههه
اددسجهأنههع قديشهدألدياةهدوأهديشه دأهدفسدع األجه ىدذكدهدجددزهتلدكه(هفعيهدا دن)

ه:دفهع قيش
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تسياهدقعجهدفهىي سجهدفعيفهألجه زألياةهت جهدفتتاأليشه دفه د هجههداهدفهىت ديشهإ (1)
فسدددع األجهدفددد ههىرهدددجهدفت ددديدةهد  ىجألددجه ذفدددكهجعددداهدىادددهيجهدفههلكدددجهدفعدجألدددجهد

 دفعيفهألج
 ى سهدفطجدةهدفدألياألجهفددئاهدوأهيشه أهس  هدفعهش (5)
كجدددددهدفتتدددداأليشهدفتددددأهت د ددددههد داهادوقتىدددديايهدفعدددديفهأههددددنههأدددداجهإسددددت ددد (3)

دوأهددددددديشه ذفدددددددكهجددددددديفدغجههدددددددنهدنهدفههلكدددددددجهدفعدجألدددددددجهدفسدددددددع األجههدددددددنهدقددددددد ىه
دوقتىدددددددياأليشهألددددددد ههسدددددددت ىهدفهتدددددددأل هدفعدجدددددددأه

نهدف ادددداهدوقتىدددديايهدفعدددديفهأه دوسدددد،هأهدوهد
 ه.ديدهأل ه هألاهدفا ش

أهدديشهوهأل  دداهفدداألهجهههدديددشهدفكيألدددههددنهد داهد  (0)
 وهأل  ددداهفددداألهجهدفهعد دددجه دددأهكألأألدددجههج داددألدددهج ىألددد

 أل ألجه اددسدجهدف دا ىهتعسأل هدفهىيدألاه ت  ألدايه أهشهدفط د هدفهيفألدجه دفتسد
طددي دهدفتددأهتدد د ههجهفألدديشهه د هددجهدفهآسددتددتأل أليشهدوجتكدديده وه وهألعد دد نهإ

 .اددةهدفهىد اايىيتهإ
ه

أهدديشهيشه دفهع قدديشهدفتددأهت د ددههد داهد فددذده ددينههسددع فألجهتددذفألشهتلددكهدفتتدداألههههه
 أهدف  يأألنهدفعيجه دفطيسه ذفكهجىىدده تعزألدزهي ي دجههىرهيشت اهأل هأيت هدفه

دألدددياةهدوأهددديشه تدددادألبه تعاألدددشهدفدألدددياألألنه تددد  ألده سددديئشهتهكألدددىهجه ت ددداألجهدفددداأجه
ه.دفأىأه دفهيفأهفهج

ه

ا دهدئألسدأهه دأهجىديته كددهدجدادأأه دفتعلألهألدجهنهفلهعسسيشهدفتدج ألجهإكذفكه ههههه
دجتكددديديه تدجألدددههدألياألدددهه ذفدددكهجتددد  ألدهجألئدددجه يذجدددهه هتأدددز هفلت جألددد هدفعلهدددأههىدددذه
دف أ فدددجه هدددد ددهجيفهدتلدددجهدفهادسدددألجه يف يهعألدددجهتتددد هألىىددديهدفأدددداه فاألدددههىطىدددألهه

هههيدسجهدفعهلألجهدفدألياألجهجتهألزه ى يحدألياألهههتكيهلجهتعالههف
ه
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هنه ،به%ه2 دألشهأل ه ،بهدف يهعيشهدفجدأل يىألجه  اهانهاأأهاددسجه هههه
هددتأعدشهىد أيشهجعداهدفتطددجه انهادذ هدفىسدججههجيهت،كدفعألىجهأجد دهأنهدغجتهجه

ه.فاىهدف ،بهدفذألنهألادس نهه ددد ه أهدألياةهد أهيش%ه7إف ه
ه

جهدألددياةهد أهدديشهجددألنه دد،بهدف يهعدديشهألسددهجهإسددهيهي ه ددإنهىىدددهي ي دده ألألددهههههه
كجألدد ه أهتىهألجه تعزألزههأه جهدألياةهد أهيشهههيهألسيأاهدف لججهأل هتجىأههىيدألاه

دفهتعدااةه دفتدأهتعد اهدألياألجه اجه أهدفهدتلجهدف يهعألجه ذفدكهجديفىردهإفد هدف  دىدبه
ه.أهيشهجيفىأاه دفأيئاةأل هددئاهد 

 عمال لتجاوز التحديات األ دائر دوار الرئيسية لاأل -2
 

أهديشه دفتدأهوهجداهفدههقيشهقداهت د دههددئداهد ذكدىيه ألهيهسج هدفتتاأليشه دفهع هههههه
ه دفتددأهتهكىددههههددنهههيدسددجهددهدفهيهددجا هنهألت ي زادديههددنهطدد،شهقأليهددجهجددجعضهد ا

ه.دفدألياةهجى يح
ه

هددههسدينههدنهكأدديت ه قداد ه تأهيفدهه هههديهجلددغهدوىااددةهإدفت كدشهألد هدفه ددأه (1)
ىددههجغألدددهت  ألدد هدفه أ ىددههوهألى ددزهىددأته هددنهت كددشهألدد هدفه هدد ه ذكدديته إ
 .تسجه

تسددديأا هألددد هد تألددديزهدفهع قددديشههألعهدددشهألددد هتكددد ألنهىدددجكجهأ،قددديشه دسدددعج (5)
 . دفتتاأليشهدفتأهألهدهجهي

اأهيفدهه أل ألداهدفدتتكجهجديفه دق هألسأل دهألد ه (3)
 .تاداهدفأل هألجه دف يدئج د 

هع ه ياددداد ههددد دشهدفتدددأهألتتي هددديه ألسدددألددد  دهد  (0)
 .فأتحهقى دشهفلته ألشه دفاأجهدفهيفأ
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نهه د ددددجهدفتتدددداأليشهجددددىأ هدف ددددد هطدددددألنه ألعهددددشهاأهدددديشههطتلأددددجهأددددنهدآل (2)
نهألأكدددددهجعأهدددديشهاهفددددذدهأل ددددبهاسدددديفألبهدفهعتددددياةه دفهعف  ددددجهوهتددددعتأهج األدددد د 

 شههدددنه كددددهجهدددذ هاسددديفألبهألسدددج هدوطددددألنهدفألهددديه دجهددديهألكددد نهاددد هاهطتلأدددجه ه
 .دف دأل ج

نهدفزجدد نه دفعهدد،تهاددجههتدد دهادديجه ددأها ف أليتددهه ه اهددجهألادداهأه،ئددهه ددأه (6)
دفعهلألدددجهدفدألياألدددجه هدددنهطددد،شهدادددياجهأدددنهدفهىدددتمه دفطددداهيشهههكدددنهت دددي زه

 .دفعاألاههنهدفتتاأليشه دفتغلبهألألهي
و تألديزهتلدكهدفتتداأليشهأل د ههد تاداهدفغألدههت قعجهجتكهجه هد ىجهتسديأا ه (7)

سددأليدةهألتهألددزهجيفهد ىددجه جسددجبه كهيدديشه ددينهه دد اهدفسددأليدةهادد هدكيدددهااد ه ددأهدف
تلدددكهدفهد ىددددجهألسدددت ألاهدفسدددديئ ههددددنهط،فدددههدفددددتتكجهجهسددديدهدفسددددأليدةه تتدألددددكه

 .دت ياهيهجيف دأل هدفىتألح
اددي أهغألدددهدفهىددد اه ددأه تدددةهدفتألدديةهدو فدد هفلهىددد اهإتدد  ألدههىددادهاطددشه (8)

 ذفددكهدنهجادألددجهأهددشهديههىددد اهت دديديهتت لددبهاددعهدهدد دشهكيددد هو تتيتددهه
يدهأل ههألزدىألههدفأداههفذدهألىىحهجينهألك نهفههه داههديايه تىغلألههههيهقاهألعه
 . ههيشهدفهىد اادطدهتتأهألتعيدهده

دفىجده دفتتهشهتت هتا دهأ لههدفهىد اهدفدأليايه ترهددهيهديد ه د،هتتع دشه (9)
ق ددددد هدفيهددددديدهتتددددد هألتدددددألنهه أددددداايه تتددددد هتكتهدددددشها دةهدفتألدددددي هفلهىدددددد اه

هدةههنهجادألته يفهىد اهدفدأليايهوهألعتأهجيفىتيئمهدف ألاةه دفهىتر
هه

 خالصةال 
ه.اهألجهدفجيدزةهفدألياةهدوأهيشه أهدفتددكهدوقتىيايه دو تهيأأد  (1)
ه.تعااه  دئاهدألياةهدوأهيشهأل هدفهست ىهدفأدايه دف هيأأ (5)
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هسددددع فألههىىددددددهي ي ددددجهدألدددددياةهدوأهددددديشه تهكددددألنهدفدألدددددياألألنهت دددداهألددددد هأددددديت ه (3)
ه.دف  يأألنهدفعيجه دفطيس

ه.جيفدألياألألناتهيجهدفههلكجهجدألياةهدوأهيشه هإ (0)
طدىهتتعل هاتدتج هدفتتاأليشهدفتأهت د ههددئاهدوأهيشهجع دهشهىطىألهه ه (2)

ه.جيفجألئج
ه.أهيشيشه دفع جيشهدفتأهأل  ههيهددئاهد اد دةهدفتعيهشههاهجهد ىجهدفتتاأل (6)
ه
ه

 (ةفرديه وجماعي) ةنشطه اثرائيأ 
 

 أهيشألسه هدف دنهدفتيفأهقدنهدأليا هد  (1)
 ؟عمالاأل ةلم نحو ريادعد تقرير تبحث فيه لماذا يتجه العاأ

 

أددداداهدفىسددديتهدف،تدددأهإ دددأههجهلت ردددهةزألدددياهجتىددديئأليشهدفعيفهألدددت دددددهدإله (5)
سددههشهاطألددد هه هأهدديشهطدد،شهدفددي،اهأ دد اهدآلد هةاطلددنه ددأهه دديشهدألدديا

قتىددددياهدفعدددديفهأه ت دددد دهه تهعدددديتهنه ت ددددددههىددددد أيتهجه ددددأهدفىهدددد هدإل
هأي هىسدددديتهتهتلددددكههىددددد هه14هددددنهجددددألنهكددددشههةهددددددإنهاىدددديكهاتىدددديئأليشهدإل

 دأههجدفعدجألدةهنهدفهددداهجدفا فألدجهدفهيفألجهدفهعسسجه دتارهدههسحها ههطيىي ه
 .جا ههج هتز  هجهدد ههتعلهإأهيشهاأهأياةهد هةدأليا

 

 .ناقش مع زمالءك ما سبق
 (ةوجماعي ةفردي) ةتطبيقات عملي 

 

كتجشهأدنههج دفعيفهألجهنهدفىت هدفهتلألاأهيشهىي حه هاتطألشهىأسكهددئاه (3)
تتدددااهأدددنهدأهيفدددكهلهىأسدددكهكددئددداهدأهددديشه كألددد هتددددىى يتدددكههجت دجددد

 ه. هىيدألعكهجطجدهىتأأ
ه
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جه جدألنهأيفألدةههطي دههجتتتهشهاد هدألياألجتتااههاهزه،ئكهأنههىيدألاه (4)
هه.ألنهتكهنهدفهطي دةا

 مشروعك الريادي 
ستع اهألألكههنهط،شههىد أكهدفدأليايهدكتبهقيئههه احه ألهيهدفأ دئاهدفتأه

دنهت د هدددددكهطددددد،شهتىأألدددددذهه قيئهدددددههدطددددددىهاددددداهجهددددديهدفتتددددداأليشهدفتدددددأهههكدددددن
ههىد أكهدفدألياي
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 الفصل الثالث

سمات ومهارات رائد 

 األعمال

 

 سمات ومهارات رائد األعمال            
 طىيئسهددئاهد أهيش:ها و ه
 دفههيددشهدفدئألسألجهفددئاهد أهيش:هييىألي ه
ههادد هدألياةهد أهيشه:هييفيي ه
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 الفصل الثالث

 سمات ومهارات رائد األعمال

 

 أهداف الفصل 
 .أهيشه دت يايتهيدفتعد هأل ههادد هدألياةهد  (1)
ه.جدفعهلألهجأهيشه جألنهههيددتألهألزهجألنهسهيشه طىيئسهددئاهد  (5)
ه.أهيشهفاىهدف يفبتىهألجهسهيشهددئاهد  (3)
 .أهيشكسيبهدف يفبهههيددشهددئاهد إ (0)
 .ددئاهد أهيشهألادكهداهألجهدف ألياةهكسهجهجيدز هفاى (2)

 

  احيةتفتإتساؤالت 
ه.أهيشهتلكهسهيشهددئاهد ااشه (1)
ه.أهيشد هةكتسيبهههيددشهدألياإست ألاهااشه (5)
ه.جدجههكتسجهج  دألهجأهيشهه اجد هةاشهدأليا (3)
 .أهيشانهتك نهددئاهاهيهدفذيهألهىعكه (0)
ه.كأل هفددئاهد أهيشهدنهألىهأهههيدتههدفدألياألج (2)
 

 مقدمة 
فطىدديئسهدفتددأهتهألددزهد داهدوأهدديشهأددنهألدد هدفدددغجههددنه  دد اهدفسددهيشه دههههه

غألددداجههددنها دددداهدفه تهدداهإوهدىددههألىجغددأهتدد د دههتأددزدشهجألئألددجهفجلدد دةهتلددكهدفسددهيشه
إادي ههله ى لهيهفتجدزهتلدكهدفسدهيشه دفطىديئسهجىدكشه عديشهفداىهددئداهد أهديش
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فددذفكه ددينهاددذ هدفسددهيشه دفطىدديئسهألهكددنهدكتسدديجهيههددنهطدد،شهدفتددادألبه دفتعلددألجه
ىسهايهإىهيهفألسشهتكدد هأل هاىطيسه فا ده فاألهجهسدهيشهددئداه دفتياألشهدفهتط

ه.دوأهيش
 ألهتلكدددد نههجيىدددديتهدفاددسددددادف يهعدددديشهدفددددذألنهألعهلدددد نههجىدددددىهدفكيألدددددههددددنه لجدددد     

رهديدهقدادهكجألددههدنهإفد هإألهأللد نههجط،شهسى دشهاددستهجهدف يهعألهجهىيدألاهدألياأل
هةنهدفعهددشه دفطجددده ه ذفددكهل ددأه قددشههجددكهجدف دداددشه دفسددهيشه دفطىدديئسهدفدألياألدد

سداهاجىكشههجتى شهقاددتهجه تىه ه ألهجهدفا د اهدفدألياألهجأهيشهدفدألياأل أهه يشهد 
ه.ق ىا ه

نهفدجهدسهىىديتههىدد اهدألديايهتتد ه هإنهههيدسدتكهفت دجدجهإفذدهأزألزيهدف يفدبه دههههه
دفدذألنههج ألسيأاهزه،تكهدف لجهألت  هدفى يحهدفه ل به ه ههطتجدهأهلأهألسيأاك

 تىهألدههقداددشه طجدددشهفداأجههجست جشهأل هكسدبهههديددشهدألياألدأهيشهدفهااجهد داه
ه.جدف يهعألجهفاألكجهط،شهسى دشهدفاددسهجتك ألنهدفسهيشهدفدألياألهجأهلأل

 

  عمالأقصة رائد 
 

 مشروع طالب جامعي                     
 

أهدديشههىددد اهتطدددجه ددأهد ه"ا جدتلاألدده"هجدف يفددبهدف دديهعأهإألددينههددنه يهعددههههه
ه00ألددا دهتدد شه كدددةهىىدددهافألددشهتسدد  ه تىددز ههكدد نههددنههج أكددينههىدددههلجدفىيىددئ
 ألدتجهتت ألد هدفددجحههدنههه يىدي ههجنهألدتجهت زألعددسه كينهه  ههف د،بهدف ديهاه ههجىأت
سدتيذهدف ديهعأهدفهىدد هفدجهفكدنهد ه.198أ،ىيشهدفهعلىألنهكينهذفدكهأديجهإط،شه

ه.ج تيشهذفكهجألىهه جألنهتطد هجأل د  هأل ههىد أ
 

وتل ددد ههجسدددى52-18هدددنههجدفىدددجيبهدفعهدألدددهجنهىددددألتإكدددينهدف يفدددبهه تىعدددي هههههه
نهإهجأ،هأه طيىفهعيف جهاذدهدفى سهدإلهج دأل هجاتهيجهدفكي أه دايهجهىد أدإل
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أدددنههجادطلألدددهجألعددديى نههدددنهأزفدددهج ددد،بهدف يهعددديشهدف دددي ىألنه دددأهدفهدددانهدف يهعألددد
 هددددذ ههجوه وتهفهدددديهفهىددددتمهجعألىددددهجهسددددتهلكهجدفعدددديفجهدفطدددديد أه كددددذفكهاددددأهىدددددألت

ه.جتس أل هىي ته أهتلجهكشهىدكاهجدفىدألت
ه

ا ودهه08فدددجهألتعددداىههج ههيفدددانهدهإألدددينههتىأألدددذهدفهىدددد اهجددديفدغجههدددنهإقدددددهههههه
دجدديحه سددهي ههددنهد هججىردديجهدفعه فددهج ددأهدف يهعددهجهددنهزه،ئددهجطتدديده دألدد ههجألعيتددا ه

ه.افألشهدف ،بهدفغألدهدسهأه  علههألتت يهأل هكشههيألهجهدف ،بهدف يهعألألن
ه

جهدفدأدددديةهيددددجهت سددداهدفددددافألشهدف ،جددددأهفأل ددددالها وده5444دئددددا ددديتهدفت زألدددداهجع هههههه
هجيددددجهىرهددددشهدفىدددددكلهجدف يهعألددددجهدفدألياددددألجهتتددددياهدفىىددددي يشهدف ،جألدددددفدسددددهألألنهإل

فل د،بههجدفه  هدجهدفىدكيشه أهدفاأيألدهج اطشهأهيف هلجهيهجطيىهجدألياألهجج  ف
ه.جدف يهع

ه

ه3فدد هإه ألهدديهلألدد نها وده تددجهدف ىدد شهه14ه هدديفأهدفع دئدداإىددجحهانهإفدد هإههههه
ه.ه،ألألنه يفب

  عماااال ك الطالاااب مااان رواد األلاااجعلااات ذ التاااىهااام الصااافات أك حاااول ئاااتحااااور ماااع زمال
 .الناجحين

 سمات رائد االعمال: أوالا 
 

هةأهدديشهجسددهيشه طىدديئسههتعددااألتهألددزهددئدداهد     
سددياهشهكيألدددههددنهدفع دهددشه ددأهتكدد ألنهتلددكهدفسددهيشه

هجهيدددددددشهدفع دهددددددشهدفاأله غدد ألدددددددهج دفطىدددددديئسهدفدألياألدددددد
ه:اجهتلكهدفسهيشا هنههج دفىأسألهج دفي ي ألهسدأله د جه دفجألئأل

ه

دطلدأهقد يه اد اهاهجق ألهجأهيشهألتهألزهجدغجددئاهد ه:نجازيمتلك دافع قوي لل  (1)
فددد هإهنهدفددداد اهاددد ههأتددديحهدفى ددديحهه ألسدددع هادئهدددي هاى ددديزه دفتهألدددزه ألدددعهنهفإل
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أل هه ذأهيشه دفهىيدألاهتستتأنهغألد ه تدىهد هةتهألزههةى يزدشه األاإتت أل ه
دغدددجهسددديأيشههجهتعدددههجألهيدسدددهجتأكألدددد ه  هدددا ه ادئهددديهىدددغ  ه هدددتته هفعهلددد

جهتلدددكهدفدغجدددهج تا عدددهج هىدددد ألدددجهدت ددديتهجعه ذفدددكهجهدددا هدإلجهدفعهدددشهدف  أللددد
 .دفتتاأليشهدفتأهت د هههجف هه ي هإهجدفهلت

ههعتأهفلع ددشهدفههألددعجددادأأهاتدد كدديدهدإلنهد اأهدديشهألعلددجهددئدداهد ه:مباادع مبتكاار (5)
اد ها ههسدل به األداد ها ها ه كدد ه األدا هاجتكديدههىدتمه األداهإألد هفذده ه هألدكدزه

األجهجتكدديده ألعهددشهألدد هت ددنهقألددياةهدفسدد  هتكدد نههددنهطدد،شهدإلا ألعلددجههلة األددا
 .جهطتلأهججادأألإهج هىت يشه طاهيشهج دأل هة د ه األا

أددسه ألسدتيهدايهجدشه ألطلد ه ددسهأهيشهألكتى هدفددئاهد ه:مستثمر للفرص (3)
 ألعلدددجهكألددد هألسدددتهاههلقجدددشهدفهىي سدددألنهجدفىيىدددئه ألسدددتت ذهألددد هدفأددددسهة األدددا
فتي يشههةدفهستهدهجههنهط،شهدفهتيجعتأهعتجه أل تىىهيه دفأدىجهدفطأألهفلأدس

 .جيئنه دغجيتهجه ت قعيتهجه أهدفس  زهدف
هددد ده ىدددع د هاهجعهلدددههألدددت نه دددنهدفادددج هدفدددذدتأهفألأهددديشهقيئدددددئددداهد ه:قياااادي (0)

ف ألديا ه ألعهدشهألد هتىهألتهديهسهجهدجدزهفاألههاهج هىد أهجدت ي هأهلهجيفهسع فأله
نهألددادبهىأسددههافأ ددد ه ألألددههه ىجدديه  دد ههددنهدفجىدددهه فدد ا%ه5نهاىددههألعلددجه 

ه دديفتكجهدفددذيهوهألتهددشهكددد شهجيفألددأهججاد ددهجألدد هدفددتتكجهجتأليألدديشههىددد أ
 ه.جى يحهةنهألاألدهدفهجيدها هكأل هفههادفهجيده

ي ده تتهدددشهدفهطدددهاددةهإأهددديشهألتسدددجهجيف ددداد هألددد هددئددداهد ه:للمخااااطر اا مااادير  (2)
 ألهألددشههلدىاطدد دددد هالألددشهدفهطددي دهأددنه دألدد هدفتتدديف ههدداه هت إفدد ألسددع ه

نهألا عددههه يجددشهدفيددددتهاأهدديشه ه اددأهدفدديهنهدفددذيهألت قدداهفددئدداهد فدد هدفهطددي دهإ
 قدداهألعهددشهجرددد  هألتأل هدديهدفغهدد ضه أدداجهدفتيكدداههددنهدفكألأألددههدفتددأهتاددهنه

 .ى يحهدفهىد اه ه ههغيهدهألتهتاهجاد ههأيفألهههنهدف دد 
ه
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هج ج ادتدهجأهيشهألي هجىأسهه جههيددتدههدفىطىدألددئاهد ه:الذاتيه قدراتهمؤمن ب (6)
تسددديأا هألددد ههج هتى أدددهةهكيىددديشهكيألددددهإنهفاألدددههاألددد هدفتأددد  ه دفتهألدددزه ألددددىه

فد ه دقداهأهلدأهت أل دأهإ دي هج ادتههأل هتت ألشهتلهدهههلدفى يحه أههىد أه
تتد ههجزألهد أهجطددىهجي د ت ا ههييجدهوهألستسلجهفلع دئ ه ألتي شهدفهد هتلد هد 

 .فلى يحه دفتهألزهجأل اه دأل 
ألأكدهجيفهيشههلةأهيشهتدألسهأل هتك ألنهيد هددئاهد ه: ةلى تكوين ثرو إيميل  (7)

ف هإ هعىدهى يحهفهه ألىردههةنهدفهيشهق ها ألدىههلطد نكيدهههيهألأكدهجههدآلا
 .فألتتددههنهقأل اهدفددتبهجدفهيفألجهدفتدأل

تلددجههجسددى دشه لاألدده14اهألددنهسددألك نهجعدداأهدديشهألعلددجهددئدداهد ه:ةالريادياايااة الرؤ  (8)
ههنههدديهألأعلددههفددإ ألدددىههج داددتهجدألياألددهجاددا ههتددااه دعألددهججدديفعزجهفاألددهجألغذألدد

أل دتتجهسد  هه فأل ه   هادا ههديايهجتدشه ت دا هةفلتأليهجهاي هجهعى ه قأله
يد مهدفدددذيهألهتلددد ه ادددشه يفىدددافهسدددت جشههج ه تدددهجدفعهدددشه  دددأههطأللتدددههدعألددد

هة ط ألدده كدذفكهدألدياه  ألههألىجحهادادجنهألك نهفهه هيزهتاجيف ق اههنها نه
 .نهوهت اه دأل هيهفلى يحاههكنهههتااه اا جه داتهجأهيشه جا نهدعألد 
ادددشهدألدددياةهد أهددديشهه اجدددجه  دألدددجهدجهلهدفكيألددددههىددديهألتجددديادهدفددد هذاىدددههسدددعدشههههه

ه؟هكتسجج
هددنهتتىددكشهىطىددألههدفدألدديايهفإل يجددجهألدد هاددذدهدفسددعدشهوهجدداهدنهىددذكدهجادألددجهدنه

ه دإلاددألجه دفسل كألجهدفىطىألج دفسهيشههه ه أهههتادطلهههنهدفطىيئس
وهجدداهدنهتتددد جهدفدد هسددل كهادديا هألطدداجهدفعلهألددجه دنهاددذ هدفسددهيشه دفطىدديئسه

هلدفدألياألجه دوه ينهتلكهدفسهيشهوهتهيشهىأته وهتاأل هىأتهفدأليا هدوأهيش
هه دديألددىددأيشهىددأيشههكتسددجهه  ددزتههىهدديهاددأههدفدألياألددجدغلددبهدفسددهيشه دفىددأيشه

ىهفدا ىه اديههدفهكتسدججدفىدأيشههتداأجه تسديأاه دأهتكد ألنههيألدجدف دد اذ هدفىدأيشه
ه.هدفأدا
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هكتسدددددجههألتعلههددددديهدفأدددددداههدفدألياألدددددجدنههدفىدددددأيشه دفسدددددهيشههىسدددددتىتمههدددددنهذفدددددكهههه
 ألكتسدجهيههدنهدسددتهه هادسدتهه ه تهعدهه ألعهدشهاد هجىأسدههألد هتىهألتهديه دأهذدتدهه

ه. ى لهيههنهط،شهدفتادألبه دفتعاألشه دفت دججه
 عماللرائد األ ةالرئيسي مهاراتال: ثانياا 

 

نهألكتسدبهدفعاألداههدنهدفههديددشهدفتدأهاأهديشهجيفتعلألجه دفتدادألبهألهكدنهفددئداهد ههههه
ىدددههألتتددديجهفلعاألددداههدددنهإأهددديشهىدددي حهتألددداهاسددديأا ه تعالدددههفألهددديد ها د هكددئددداهت

دفههدددديددشهفأل رأهدددديهجسدددد  هدفعهددددشههددددنهطدددد،شه
هتعيهلهههاهدفزجيئنه هاهدفهىي سألنهه

ه:يددشاجهتلكهدفهها ى داه
قىدددياهإأهددديشهألدددى حه دددأهددئددداهد ه:ثيرأالتااا (1)

 هىت يتددددهه جهددددديهألأعلدددددهه كددددديد هعطدددددألنهجدآل
يألدهألدد ههددنهت فددههألهدديد ه هدد هجدديداه ددأهدفتدديهلنهألأدددضهىأسددههألددألهجاا نه
فتاأليهههطذايههى ل ي هع أل ألىردهفل  دىبهدفتأهتهجهدفزج نههقىياهجى يحإلههيدةهد
دددتاددجه ألجددألعهجهآعيدهألدد هىددههألىردددهجعددألنهدفزجدد نهوهجعألىددههادد ه ألددإيهاهعهددجه

 .هأهيفا كيد ه هىت يتهه ها
أهدديشههأددي ضهىددي حهألسددي جهدفزجدديئنه دفههدد فألنه دفهدد داألنهددئدداهد : التفاااو  (5)

 تددددددد هألهددددديد هههددددديدةه غألدددددداجهفتت ألددددد هدفهكيسدددددبه دفتىددددد شهألددددد هدفهىدددددي اه
هجنهقد  هستىدبه دأههىديفت اد هألعلدجههديهفلتأدي ضههدطددألنهدفتأي ضههاهدآل

 .جدفت يدأل
طدألنهألعلدجهأهيشههدنهسلسشه أهدفتعيهشههاهدآلددئاهد : ي التعاملالمرونه ف (3)

نهألتىدديزشهأددنهددألددههفألىددشهدفدد ه يئددا ههد دد  ه ألكسددبههددنهت فددههاهتدد هألهكىددهه
جهد ىتهه تعيهلههههيهألعيدهأل هى ديحههىدد أهه هجألعيتدهه ددجيتدهه قداهديجتدشه
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هنه%ه82دفاددسيشهدنهدفىطسهف هتعلجهدفتعيهشههاهدوطدألنهألك نهقاهق اه
 . دأل هدفى يح 

ددئددداهدوأهددديشهفاألدددههههددديد هفتت ألدددشهتلهدددههدفددد ه دقددداههلهددد  ه ادددأه:التخطااايط  (0)
دف دأل ددههدفتددأهألددتجههددنهط،فهدديهدف ىدد شهفلهددا ه ألادداهط ددههىدديهلهههتكيهلددهه

 . ألط  هفلتكيفأل ه فلته ألشه فلتىأألذ
طدددألنهأهدديشهجدديداه ددأهتكدد ألنهىددجكيشههددنهدفع،قدديشههدداهدآلددئدداهد : التواصاال (2)

نهدفع،قديشهتتدااها ف أليتدههتألداهازجيئىهه دأهه اهدجهنهألااها تدألسهأل ه
 دأل هفهديهألدتجهدفتطه اهجتتدااهىدا ه جهاشه جألعألدجعاةه د ه  داهتكد نهأ،قدي
 شههدد هتألداه هجهدنهف ديتهأه،ئدهجييىألده94 شها ألتدسهددئاهدوأهديشهألد ه

قيهدددجهدفع،قددديشههددداهإ هدفأىدددشه دددأها يفى ددديحههد ه ألددداهي هنهذفدددكهسدددألتدكهدى جيأدددا
 .جدفجسأل ةه ههيهألتااه أهاذ هدفأتدهألت ق هألهطدألندآل
 مدارس ريادة االعمال: ثالثاا 
شهأهددديفهدددادد هدفتدددأهتددداد هى ددديحهددئددداهد تعدددااشهدههههه

جه دفجألئألددجهدفسددل كألجه  دداهرهدددشههادسددجهدفسددهيشه دفهادسدد
ه.ة دفهعيىده

 

أهددديشهىدددطسهنهددئددداهد إتددددىهه:مدرساااة الساااماتههههه
 دفسدددهيشهتهكىددددهههددددنهههدددنهدفطىدددديئسهجألهتلدددكهه ه أدددد

ه.جى يحههجددةههىد أاإ
 

هيدشهدفدتعلجههجألدهدنهأ دهدشهطيد هج هديهتت ألدهألئدجنهدفجإتددىه: ةالبيئياة المدرس     
هدديأأهتدددتج هجطىدديئسه سددهيشهددئدداهيألدهدو تع دفتددجهسدددألد جهدفطلأألددهادد ه دفطجددد

ه.أهيشد 
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أهدديشهوهأل تىدددهألدد هدفسددهيشهنهى دديحهددئدداهد إتدددىه: ةالساالوكية المدرساا     
هجهنهدفههيددشهدفسل كألهجف هه ه أإتلكهيه فكنهألتتيجهدألايه دفطىيئسهدفتأهأله

ه.ج دفههيددشهدفتكيهلألهجكيفههيددشهدفتأيألألهجىىيته ت  ألدههىد أدفتأهألستيهدايهإل
 

أهدديشهنهسددل كهددئدداهد إدفهعيىددد ه تدددىهجههدديهدفهادسددا: ةالمعاصاار ة المدرساا     
ه:ىيتمهأنهأيهلألنهدئألسألألنه اهي

 

ه.ةدفهعيدهجههاهدفجألئهجنهتأيأشهدفسهيشهدفىطىأل دفىيتمهأهجتسي هجيفأدىدإل (1)
ه.جاددةهدفه دداهدفهتيتهنهط،شهههيددشهإلهجستغ،شهتلكهدفأدىإ (5)
 

 خالصةال 
ه.تعااهدفهادد هدفتأهتتايشهأنهدألياةهدوأهيش(هه1)
ه.وهجاههنهت  دهجألئجههتأز هفجل دةهسهيشهددئاهدوأهيشه(ه5)
ه.ديدألياةهدوأهيشهه اجهههكتسجهه  زتههىهيه  (هه3)
ه.داهألجهدنهألتعلجهددئاهدوأهيشهدفههيددشهدفأىألجه دإلاددألجهإلاددةههىد أه(هه0)
 .هههههاد دةهتىهألههسهيشه طىيئسهددئاهدوأهيش(هه2)
 (ةوجماعي ةفردي) ةثرائيإنشطه أ 

 دىدددأهاهدددنههجنهألجألددداهكهألددداتددداىهدفىددددكيشهإتدددي شههىدددا بههجألعددديشه دددأه -1
هعهددجههجيهىدأ ا ىدشه دأهأ دداهفأىديا هدفكجددىه فكىددههتدداهد جدي ه دف هدأه د 
ىداهدفهع جدألنهانههداألدهدفأىدا ههدنهإهجدفهستهدهيجهأد هجيفىا هتجدغجههدفتي

دألدد ه أددنهأادديتهاددذدهدفأاأددنههج  هدداههعل هدديشه دألأددهجتدداهدفأددد هدفدألياددألعج
دفأىددا هفددجهألددتكلجهأددنههىت دديشهفت دد ههدداألدهإ أىدداهيههجه دأألدداههجيدألدديتهجهدفه جلدد

ألألهه درهيدهت داألدهفهدذدهدفأدألد هدفدأليادأههكتأ هجيفتعد إىهيهدسه ههىهيئألي ههجدفىدك
بهدفهجألعددديشهطجدديد ه  ددأهدفألدد جهدفتدديفأه لددبهدفهدداألدهتادد دههىددا هعاتهيهددههجدسه ه
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تهددديجهإحههىدددا بهدفهجألعددديشه دددأهىتددديجهىددددكتهه ى دددإفألعددددضهألألدددههىهددديذجههدددنه
 .جدفىأ 

 يعتمد على سماته فقط بال  عمال الن نجاح رائد األإالءك فكرة ناقش مع زم
 .عمالفي رياده األ ةمهارت لى تنميةإيتجاوز 

 

 عمالمقياس ريادة األ -2
 

 أعمال؟ رائد ألكون تؤهلني والمهارات التي الصفات لدي هل -1
 

هدفتدأهدفتيفألدجهد سدئلجهأل ها بهدفسعدشلهاذدهأل هدإل يججهأل ه فهسيأاتك      
هه.أهيشاىأسكهكددئاههفت ألألج”هsuccess“ىىدايه قاه

 

 األولى؟ الخطوة اذاتخ في نفسك على تعتمد هل -2
 

 ه.تىأألذايه أه دفجاتهدف األاةهد  كيدهاددسجهىعجلاتب
 ذفكهجعاهجىأسأهاتيجاهيجهدفجاتلهأل هىطسهسيأاىأهإذد. 
 هد  ف هدفهجيادةهاتطذهانهأل هتيجعيهاك نهانها ّاشهىددتجل

ه.د هقيئاه اك ن
ه

 المخاطرة؟ حيال تشعر كيف -3
 

 ه.جيفهطي دةهدفىع دهاتبهت يهاىي
 ه.د تألينهجعضه أهه ج فجههتس ججدفهدفهطي د
 ه. دآلهىجهدفه دججهد  كيدهاتبهاىي

 

 قائد؟ أنت هل-4
 

 ه.ىعج
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 ه.أىادفاد دة
 ه.و

 

 ثابت؟ دخل دون وأسرتك أنت تعيش أن تستطيع هل-5
 

 ه.ذفكهد هدهإذدت لَّبهىعجل
 ه.جىع ججهدفتتهشهاست ألاهفكنهادغبلهو
 ه.دإل ، هأل هدفأكدةهاذ هاد حهو

 

 أكثر؟ أو أسبوعياا  ساعة 51عمل ال تتحمل هل -6
 

 ه.ذفكهد هدهت لبهإذد
 ه.ذفكهاتتهشهدفهىد اهجادألجه أهدجهي
 ه.دفعهشههنهااجهاطدىهكيألدةهاىأليتهاىيكهانهاأت ا

 نفسك؟ تثقفي هل -7
 

 ه.دفتتايهأل هدف ادةه فايهىعج
 ه.دف قشههعرج
  ه.ادئهيهفأل

 

 اليقين؟ بعدم اإلحساس تحمل تستطيع هل -8
 

 ه.ىعج
 ه.دإلتسي هاذدها اشهوهاىأهإوهفكلفذهدا دهإذد
 ه.سألتااههيهات قاهانهولا اش

 مان واجهات ومهماا بهاا اقتنعات طالماا الفكارة تنفياذ على تصر هل -9
 تحديات؟
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 ه. دأل أه أهأل  هىألئي ههاااه فنهىعجل
 ه.ا علهههيهاتججشهإذدهغيفجي ل
  ه.ادئهيهفأل

 

 مبتكر؟ أنت هل-11
 

 ه.األاة ه تل شها كيدهإأل ياهادئهيه اتي شهىعجل
 ه.اتي شهانهألهكىىأ
  ه.ادئهيهفأل

 

 المنافسة؟ على قادر أنت هل -11
 

 ه.هاىهاجعاهإف هىعج
 ه.دفغيفبه أهجيفتعكألال
 ه.و

 

 الذاتي؟ نضباطواإل  اإلرادة قوة تمتلك هل -12
 

 ه.ىعج
 ه.ذفكهد هدهدستاأ هإذدهدإلدداةهج  ةهاتتل هانهاتي ش
 ه.و

 

 التيار؟ مع السير لتفض هل أم التفكير في االستقالل تفضل هل -13
 

 هدفىطىدددددألجهدف ىددددديأتأه  ددددد هد هددددد دههددددداهاتعيهدددددشهانها ادددددش
ه.فأه جهيألتددتى

 ه.دفتأليدههاهاسألدهد تألينهجعضه أ
 ه.دف هيأجههاه دفسألدهدفهعف  هدتِّجياها اش
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 محدد؟ وظيفي هيكل دون العمل تستطيع هل -14
 ه.ىعج
 ه.جىع ججهذفكهتتهشهألهكن
 ه.ج هىره داحه رألأأهاألكشه أهدفتادجها اش

 

 المشروعات؟ إدارة مهارة تمتلك هل -15
 

 ذدهىعدددددجل هفتعلههددددديه هدددددايهكدددددشه سدددددعجذشهاهتلكهددددديلهاكدددددنهفدددددجه دس
ه.جهيه دفتتلأ

 ه.جعاهيهاهتلك
 ه.فألس هو

 

 والمتغيارات للظاروف وفقا التغير على والقدرة المرونة تمتلك هل -16
 المتاحة؟

 

 ه.ىعج
 ه.ذفكهتت أل هاتي ش
 ه.و

 

 الااذي لمشااروعا لهااا ينتمااي الااذي المجااال فااي الخباارة تمتلااك هاال -17
 فيه؟ البدء في ترغب

 

 ه.ىعج
 ه.دفطجدةهجعضهاهتلك
 ه.و

 

 واحد؟ وقت في عمل من بأكثر القيام يمكنك هل -18
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 ه.ىعج
 ه.ألهكىجىع جج
 ه.و

 

 أو منتجاااك تقااديم أو مشااروعك فكاارة عاار  مهااارة تمتلااك هاال -19
 جيد؟ بشكل لها والتسويق تقدمها التي الخدمة

 

 ه.ىعج
  ه.هيهتاهإف
 ه.و

 

 العمل؟ في الضغط تحمل تستطيع مدى أي إلى -21
 

 ه. ألاهجىكشهاتتهله
 ه.جىع ججهاتتهله
 ه.تتهلههواست ألا

 

 هدإل يجدددددجهدطتددددددشهإذدهفسدددددعدشهأىدددددكهاد ددددديشه"2ه"ىأسدددددكهاأددددد  ههآلنلا
هدفييىألددددجلهدإل يجددددجهدطتدددددشهإذدهسددددعدشهكددددشهأددددنهاد دددديش"ه3 "هد  فدددد ل
ه.دفييفاهجيوطتأليدها جتههسعدشهكشهأنه دتاةه اد ج

ه

 :الدرجات مجموع
 

o هدفههددددددديددشهتهتلدددددددكه عىدددددددشه:84 هه144جدددددددألنههتددددددداد يتكهتددددددددد حهإذد
ه.ىي تيهاأهيشهد شهتك نهانهأل ه دف ادةه دفطجددش
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o هفلدددددددتعلجهدوسدددددددتعاداهفددددددداألكه:64 هه79جدددددددألنههاد يتدددددددكهتدد تدددددددشهإذد
هد دشهدفهسدت جشه دأهتىدجحهانه دف هداهدف قشههاه ألهكىكه دو تهيال

ه.ىي تيهاأهيش
 

 :61من  أقل
ه.دفىطىألجهىأيتكههاهتتىيسبهاطدىهههىجها هآطدهه يشه أه كد
كيفه ألدددي ههج دفىطىدددألجهطتجددديددشه دفه ددديألأل هدفىأسدددألىتددديئمهدإل:هجه،ترددد)

ه(هيجيشهىهيئأدسهدفسيج هتع أههعىده فأل هافألشهقي اه ه
 

 عمالأ رائد –الرسالة  مقاالت: المصدر
 (ةوجماعي ةفردي) ةتطبيقات عملي 

 

أهدددديشهدفتددددأهتهتلكهدددديه ددددأهئدددداهد كتددددبهىددددأيشهدداهلأهدددديشاىدددديهددئدددداها (1)
كتسدديبهلددكهدفىددأيشه إلفتىهألددجهتهجىطىددألتكهيددجهادداهط دد دشهأهلألدد

 .أهيشهدفتأهدتتي هيىأيشهددئاهد 
هيديشه.هأهديشتداىهههديددشهددئداهد إجيفتعي نههاهزه،تكهقجهجت جأل ه

 دددديهأهلألدددههتأدددي ضها هاقىدددياهزهأللدددكهجهددديهإ قدددجهجهجدألياألدددهةطتددده كددددها
ه.تاهزه،تكاىي تهههاه

 الريادي مشروعك 
يدتألنهادددجهههددداتدددااههلأهددديشه دددزتههدددنهأ دهدددشهى ددديحههىدددد أكهاىدددشهكددئددداها

تلدكهدفههديددشهادهنههلد هتىهألتدجأهديشه دأهدشهأتتتي هجههدنهههديددشهددئداهد 
هاةط  دشههتا

 
ه
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ه
ه
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 بتكاربداع واإلاإل
 
 

 بتكار اإلبداع واإل               
 جتكيدهأه جهدإلجاداه دإل:ها و ه
هدفتأكألدهدفدأليايه دإلجادا:هييىألي ه
هسهيشهدفهجااه دفهجتكده:هييفيي ه
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 الرابع الفصل

 اإلبداع واإلبتكار
 
 

 أهداف الفصل 
 

ه.جتكيدجاداه دإلف ههأه جهدإلإدفتعد ه (1)
ه.ججادأألهعد جهدف اددشهدإل (5)
 .ل هسهيشهدفهجااه دفهجتكدأدفتعد ه (3)
 .ججادأألإ كيدهاىتيجهإلهستددتأل أليشإكتسيبهإ (0)
 .دكهانهكشه داههجااهجأ دتهادهإ (2)
  احيةتفتإتساؤالت 
ه.ىشههجاااهاش (1)
ه.ةجاداه دفدأليااشهاىيكهأ،قههجألنهدإل (5)
 .أهيشجتكيده أهتت أل هدأليا هد جاداه دإلدإلهداييها هه (3)
 .كأل هألعيدهدفدأليايه أهدوطدألن (0)
 .هيذدهألتىشهف هدنهدفأداهغألدههجااه أهه يشهدألياةهدوأهيش (2)

 

 ةمقدم
شهجيإلجاداه دإلجتكديده تت ألدشهتلدكهد  كديدهإفد ههىت ديشهتتى هدألياةهد أهيههههه

 طاهيشههدجتجه اذدهدإلجاداه دإلجتكيدهألت  هفدأليا هد أهيشهدفهألزةهدفتىي سألههدفتأه
هكنهانهترهدهتلكهدإلجادأيشه دإلجتكديددشهجىدألغجههىت ديشه األداةهألتطل هدفيد  ه ه

 .األاةا هطاهيشهذدشهقألهجههاي جها هاسيفألبهإاددألهه أهلألجه ت ىألجه 
جهدفهجاأددجهألدد هدفهدد دداهدفجىدددألتتىددي  هدفعاألدداههددنهدفىدددكيشه دفهعسسدديشهه ى ددا   

لهج ددأهأىدددهدفهعد ددهجاددجهأ دهددشهتلددكهدفهىي سدداتىددكشهدفتددأه ههة دفهجتكدددهجه دفه ا جدد
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فلتأكألدددهدفهسددتهده ددأههي هت د ههدديهدفىدددكيشهتأدددضهألألهدديهاددغ   يفتتدداأليشهدفتددأه
فىدع جيشه دفتكألد ههداهدفهتغألدددشهتهكىهديههدنهتدذفألشهدهجأل ياه ددئ ه تلد شههجاأدإ

ه.جدفطيد ألها جه دفت لجيشه أهجألئتهيهدفادطلأل
 أهقألدياةهدفسد  ه ذفدكههدنههايهي ههتتأيرهجهجهأىىدد هدإلكتىي هدفهجاأألنه هإنهإهههه

نهدفهعأل دديشهدفتددأهت د ددههأهدديشه جددادأيتهجه ددأهه دديشهد دسهسددتيهيدهقدداددتهجه هإطدد،شه
فلتغلدددبهألدددد ههجسددديفألبههجاأددددا هههةأل دددياه ددددد ههجتكددددهإأهددديشهتت لددددبههىدددههددئددداهد 

ألىددي  هجهدديهدفسدد  ههججادأألددإ كدديدهاألئددجهدفعهددشه ددأههىددد أهه تت لددبههىددههتتدداأليشهج
فد هإفكىدههألتتديجههي هدفاهيغهدفجىديههجدهمهفألك نههجاأهنإجتياهدفاهيغهاكاشهااه ق

نهاأهيشههجااه ألألههنهكشهىطسههجااه ددئاهد إ دفتادألبه اذدهألعىأههجدفههيدس
ه.ججادأإألىهأه
  عمالأرائد قصة 

 التنور الفخاري الكهربائي
 

د اهيهد يشهد أهيشه دفىدكيشه فكنهدجدشهألألدههأىديهألتهههإوههةكيىشه كدهههههه
نهأل جددشهدفتتددايه ألطدد ضهدفهطددي ده سدد شهددئدداهدوأهدديشهدفسددع ايهأجدداهدفىددهاهإ

 أههكيتبههجدفسع األجهدفعدجألجهدفههلكهههج هدف تأهإسججهدفهكدهجهى حه ا ههنههك
أرهأه ىىاهدفهىتمه  ىشهدفهىتمههجدجعألنها فاكيدههنهي،يهه ه هاجددتدشهإطتدد

هدألكدددديه كىدددداده دسددددتددفأليه جدأل يىألدددديها ا شهدفطلددددألمه ههجفدددد ههطتلدددد ههىددددي  هدفههلكددددإ
 ه دألىدد  ه سألىددشه فجىددينه هىددده د دانهه جد ىدديىهل س ألسدددده  دىسدديه دأل يفألددي

تددفأليه تزدألددداشهدسددد هددديىأل،ه كددد دوهفهجددد ده  يكدتددديهه ه  لسددد ألنه دفعددددد ه سدددىغي  د ه
 دف دددديددشهدفطهسددددهه ىهدددد هدفهددددا هه د جدددديهاكجدددددهفله دددديأجه ددددأهادف لجدددديشه ت دددديجه

ىددزشه ه دجعه  ىددا ه ه عددجههددنهدفأدددنهدفد هكددشهههجنهتىددشههىت يتداهجىدجحهاا ددا ه
ه.جكهلعدفطلألمه دفىد هد  س ه دفعيفجهجه ا شهج أهدفههلك

ه



 

 68 

 ةالمبتكر ة شركة الصناعات السعودي
Saudi Industries Innovative Companyه

أنه ددنههة ا هأجيدهجله جعألايهسع األهج ألتهشهدفأدنهىعيدهىىاه أهدفسع األ
فلهىايه دفتىألذه دفهاجأه دفطجزههي ه هألاهدإلستطادهيشه طى ىكهدجيئأه طيديهف

ىدددددد داهدفدددددددزه دفلتددددددجهادألادددددديه أهددددددشهدفتهددددددأل ه أددددددألشهدفتىدددددد ده دفأدهدددددد ز ه  هألدددددداه
تدددجههج دفىري دددجهدفىدددتألددد ههسدددت ىههدددنها ههججعقدددشهتكلدددله دفطادددد دشهه غألددددهذفدددك

ه.تىهألهههجتألاهألتألجههاههلت يشهدفه جعهدفعىدي
هه

هلاددأأهألددد هد كددشههدفهدددذد هدفددئدداهفددده هددنهههألزدتددههإسدددتطادجهدفأطدديدهههددديهألههههه
ةه اددذ ههألددزههجاللددههف ددجعهذجألتددههكيهلدده04قددشههددنهاسددته،كهدفكهدجدديتهإنهإ كددذفكه دد

ه.طدىه غألدايهدفكيألدههنههزدأليهدفهىتما
 

الصااامد ناااوح واساااتخر  الااادروس  عماااال عبااادرائاااد األ ةجربااات ةقااام بدراسااا      
  .المستفاده منها

 بتكاربداع واإلمفهوم اإل: أوالا 
 

 ا ههة كيده األااا هت فألاههcreativityجادادإل     
 هت دحها األاههه هس  ا األاهههسل كه اهةتجىأه كده
 كهه ا هتجىأه كدةها هسلهفغدضهت األجههىتمه األاهجىهيههجاأعجه األاد هههىت ي ه

 األاها هس  هه األاها هت دحههىت ي ه األاد هجعىهيههجاأجهفغدضهت األجههىتمه األاه
ألتشههتشههىتمهه   اهجها هدىجياهدفتي يشهذدتهيهجهطتل هدف د ها هت  ألده
هىتمهقيئجها هتىهألجهأهلألجه األاةها هت  ألدهذفكه ي  كيدهدفطيىجهجيفت  ألده

ه. دفتتسألنهتعاهاألاي هدجادأي ه
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دوجددادأأه هدد هأهلألددههأ لألددهههدكجددههقيئهددهه ددأهأ ددشهدوىسددينهألددتجههدهدديهدفتأكألدددههههه
هددددنهط،فهدددديهدىتدددديجهتغألألددددددشه د كدددديده دىددددأليتههتس سددددجهد هغألدددددههتس سددددجهتتسددددجه

 يإلجددداداههىدددتمه دددأهتدددألنهدنهدفتأكألددددهدوجدددادأأهأهلألدددههأ لألدددههدجادأألدددههههلجي ىددديفجه
ه.د  ج ادههيهتتهألزهدفعهلألجهجيف  اةه دفكأيتةهألك نهفلهىتمهتهألز هه دي

ه

ىهديهستادهدهإوه دسهىسدينه هإأىداهكدشههةدفه   اجهجادأألدف اددشهدإلهج أل بهتىهألههههه
 قداهتدااهألهديتهجهفألهيهدف د  ه دفتأل ألدإنهألادجهيهفألعألاها تاع ه سألتتيجهدفىطسه

هلدفهد ىددددددددههلجتتهيددددددددشه ددددددددأهدف ،قددددددددهجنهدف دددددددداددشهدوجادأألددددددددإجددددددددادأأهدفتأكألدددددددددهدإل
ه.فلهىك،شهجدفتسيسألهلدفتأيىألشلىيفهد 

هجقددادةهدفأددداهألدد هت فألدداهأددااهكجألدددههددنهدو كدديده دفجددادئشه دفتلدد شهجسدددأه:ةقااالطال
هه. ألك نهدفتدكألزهاىيهأل هكجهدو كيده فأل هأل هى أهيهج سه ف

ه

هدف هدفاع هةدفهى دهجهفزألياةهأااهسكينهدفهاألىهجكتبهدفىتيئمهدفههكىا:ههييشه
 

 كددديدهافألسدددشههجه هتلددد شههتى أددداهج كددديدههتى أددداقدددادةهدفأدددداهألددد هت فألددداه :ةالمرونااا
ه.كيده فأل هكههي  ألك نهدفتدكألزهاىيهأل هتى اهد هج تل شهت لألاأل

هه
أهدديشهتتدد هألت ىددبهىىدد بهطدد، هجددألنهنهأل دد جهجهدديهددئدداهد ا ددددتدشهدفتددأهألهكددنههدديهدإل:ههيدديش

 .دفه رأألن
 

فألهدديهإفددجهألسددج ههجغألدددههيف  ددهة ههألددزههة كدديده األددااىتدديجهإقددادةهدفأددداهألدد ه: ةصااالاأل
ه. تاديتهيهةدفأكدههجىيفايهأل هتاه ألك نهدفتدكألزهاىا

 

ه.جقتددحهىريجههجتكدهفلىريجهدف يهعأهج يهعجه ألجإه:هييش
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قدددادةهدفأدددداهألددد هدفت سددداه دددأهه اددد اههعدددألنهه:(اإلفاضاااة والتوساااع)التفاصااايل  -
اددي جهتأيىددألشه األدداةه هتى أددجهفأكدددةها ههىددكلجها ههىددتمههددنها ددشهت  ألدادديها ه  دس

 .تىأألذاي
 

نهدادي تهيهفهىدد أكهجتألداهأل عدشهأهلدكهألسدألدههديهدفتتسدألىيشهدفتدأهههكد :مثال 
ه. ىشىت هد 

ه

قدددادةهدفأدددداهألددد هإاددكههددد د نهدفادددع ها هدف هدددشها ه:هالحساساااية للمشاااكالت      
دفى سه أهدفه ق ها هدفهىدكلجها هدفهىدتمههدنهطد،شهدفىرددهإفد هدفهيألددههدنهز دألديه

  .هطتلأج
ه.اىأهاد عألتكهفلعهشنه قاهتك نهسجبه أهته دهدفتأهفجهتأكدهجهيهفألهيهد ه:هييش

 مراحل التفكير االبداعي
تتددااهدفعهلألددجهدإلجادأألددجهادطددشهدفهددعه دف هدديزهدفعىددجأهفإلىسددينه ألددتجهأجدددهههههه

 :ددجاههددتشهفت فاهط،فهيهدفأكدةهدف األاةه اأ
 

 االعداد : المرحلة االولى 
ددكهتعتجدهدفهدتلجهدو ف هايههههنهىيتألههدوأاداهدف ألاهفلأكدةه ألتجههدنهط،فهديهدا

 تتاألدددداهدفهىددددكلجهد هدفه ادددد اهداددكه ألدددداه ألددددتجهتتاألدددداايهتتاألدددداه داددددحه
 ألتىشهدفأداهأل هدفهعل هيشه دفجأليىيشه دفههيددشهت شهدفأكدةهدفتأهألسع ه
فت فألددداايه أل دددبهدنهألأىدددشهجدددألنهتلدددكهدفجأليىددديشه دفهعل هددديشه جدددألنهدىتي دددهه

 جهد هفأل كيدهتت هتت فاهد كيدههجاأههغألدهت لألاألدهه قداهتكد نهادذ هدفأتددةهألد
هدسج اهد هىهدهد هدقشههنهذفكهد هدكيد

 االحتضان:المرحلة الثانية 
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 ددأهاددذ هدفهدتلددجهأل تهدداهدفأددداه ددأهسددجألشهتددشهدفهىددكلجهد هدى دديزهدفه ادد اهدفددذيه
 ألتعدضهجهذ هدفهدتلجهدفد هىدع جيشه أ دئد هتتد شهجألىدهه جدألنهلألأكده ألهه

تد تده ألىدعدهت فألاهد كيد هدإلجادأألجه قاهألطل هاهيغهههنهد كيده األا ه قاهأل
جيفع زههنهدوسدتهددده دأهدفه اد اه ألكدياهألتدد داه اىديهههكدنهدنهألهديد ه
دفأددددداهدىىدددد ههكيفهىددددأهد هدفسددددجيتجهد هدوسددددتدطيتهفألدتدددديحهىىددددي ههدفع لددددأه

ه تعتجدهاذ هدفهدتلجههدتلههدطتهيدهفلأكدةهلهقلأل،
 االشراق او االلهام:المرحلة الثالثة 

أألدددجهتألددداهتجدددزغهدفأكددددةه تىجيددد هكيفىددددددةهادددذ هدفهدتلدددجهدادددجههددتدددشهدفعهلألدددجهدإلجاد
 ترهدهجىكشه دادحههداهدوتداداهدفتدأهسدج تهيهد هدد  تهديهجعداهدنهرهددشه

هرهدشهد كيدهسيج ههتأت دهفإلجاداهدفه ل ب
 التحقق :المرحلة الرابعة 

 ادددأهدطددددههدتلدددهههدددنههددتدددشهدفعهلألدددجهدإلجادأألدددجه تدددتجهجىدددكشه دأدددأههيدددشههدتلدددجه
دةهدفتدأهت ىدشهدفألهديهأدنه دألد هدطتجديدهدفأكددةهدوأاداهه ألتجهاىيهت ألألجهدفأكد
هدإلجادأألجه دفتعكاههنه عيفألتهي

 دغدددجهدفهددتدددشهدفسددديج جهفلعهلألدددجهدإلجادأألدددجهدوهدنهجعدددضهدفهجددداأألنهقددداهوهألهددددهههه
جتلكهدفهددتشهك نهدفعهلألجهدإلجادأألجهتعاههنهدأل هدفىىي يشهدفع لألجه ادذده

هجهدتلهه دتدا ه هدىهجهدفىىي هتطتل ههنههجااه طده هىهجههنهوهألهدهدو
ههنهألهدهج هألاهدفهددتش

 قاهألتدااهادذدههداهىأد هدفأدداه عتأليىديهألهددهجيفهددتدشهد دجعدجهفت فألداه كدد هدجادأألدهه
ه. دتأليىيهألتااههعههدوجاداهجهدتلهه دتا ه   

ه:نههددتشهأهلألجهدوجاداهتكهنه أهدفهددتشهدآلتألجاألدىهدطدألنههنههدفعلهيته
 تك ألنهد  كيد .1
هأههههدفت دألبهدو ف .5



 

 72 

هتتاألاهدفتسهأل،شه .3
هدفت جأل هدفىهيئأ .0

 مبررات تعليم التفكير االبداعي
تتدسهدوت يايشهدفدألياألجهدفتاأليجهأل هدنهألتعلجهددئاهدوأهيشهدفتأكألددهدوجدادأأه

ه: ذفكهفعاةههجدددشههىهي
 دفتأكألدددهدوجددادأأهأل لدد هدو كدديدهدفدألياألددجهجتدألددهه  ،قددهه ألىددتمهأددنه

هذفكهدجتكيددشهتطاجهدفدألياةه
 فتأكألددددهدوجدددادأأهألسدددديأاه دددأهتدددشهدفهىددددك،شه دتطددديذهقدددددددشه ادددد هد

ههت لبهدئألسأه أهداددةهدفهىيدألاهدفدألياألج
 دفتأكألدددهدوجددادأأهألىددعدهددئدداهدوأهدديشهجيفسددأل دةهدف دأألددجهألدد هتأكألددد ه

ه قاددتههأل هدوىتيجه
 دفتأكألددددهدوجدددادأأهألسددديأاهألددد هىهددد هي دددجهددئددداهدوأهددديشهجىأسدددههدكيدددده

هدتههأل هه د هجههىيكشهدفعهشه يكيدهتألاهألسعدهج اده
  :بداع في المؤسسات والشركات والمشاريع من خاللن يكون اإلأويمكن      

 

 هتغألألدددددهاهججتكدددديدهههدددديجههعألىددددإ هاسددددتعيىههجكدددديادههعددددألنهعكهادديجدددداداهدإلدإل (1)
يهاشهكذفكهتطىألسهه دداه تىهألجهجددهمهاجتكيدهىريجهفلهكي إ هاىرهههجي 

ادديهإأل هذفكهتىهألجهجدىيهمههجهيل هنهد هجدألادكشههيهألتعل هجيفعهلأليشهدإل
 . األا

 طاهيشههة األاهججتكيده سأللإ هاجتكيدهىريجه األاهإألك نه أهجاداهدفت ىأه هدإل (5)
هجدىتي ألددهج هتتسددألنهأهلألدداىتدديجه األدداهإنهألكدد نهتىددهألجهطدد ها ههكددنههة األددا
ألددد هذفدددكهدفتىددد شهألددد هجدددددتةههجهيلدددجتكددديدههىدددتمه األددداه هدددنهد إ هاهجقيئهددد

ه.طتدداإ
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 التفكير الريادي واالبداع: نياا ثا
 

سيسدددأه دددأهأهلألدددجهدفتأكألددددهدفدألددديايه اددد هدفدددد حهدفدددذيهاجددداداهاددد هه لدددبهدإلههههه
سددتهددده ددأهسدد  هدفعهددشه هدد هألغددذيهتسددتهاههىددههدفهىدديدألاهقددادتهيهألدد هدفج دديته دإل

س دتهكدينههة دفهجتكدهةهدف األاجهجادأألدإله كيددفهىيدألاهجي 
 هاهةجهىت دديشه األدداه اسددتددتأل أليشه األددا هفلعهددشهإذفددكهج

دفتددأهألسددتىاهألألهدديهدفدألدديايههج ادد هدف دأل ددهةأهلألدديشه األددا
ه.فلهيشه دفيددتهةأل ياههىياده األاإل

ألت  ددددههدفعدددديفجهدفألدددد جهىتدددد هدفجتدددداهأددددنهدوىددددطيسههههه
دفهجدداأألنه دفتدكألددزهألدد هتىهألددجهدوجدداداهفدداألهجه ددأهىددت هألدد جهدفتكى ف  ألدديه غألدادديه

هلشهداددةهدوأهديشه دوقتىدياه دفت ديدةههنهدفعل جه ت سعشهدفىردةهفإلجاداهتت هى
 دفهىي سددددجهدفتدددددةهجي سدددد د هدفعيفهألددددجه دىددددجحهأدددديفجهدألدددديا هدوأهدددديشهألجتدددداهأددددنه
دفهجددددداأألنه ألعتجدددددداجه سدددددأللههايهدددددجهفلأددددد زهجيفهددددديدي نهدفت ددددديديهه ذفدددددكهفجىدددددهتهجه
دف داتجه أهدجتكيدهدفهىت ديشه تتسدألىهيه دجتكديدهط د هتسد أل ألهه تىدهألجهدأهديشه

فهجددددداأألنهداشهدفددددد هتسددددديداهدوى ددددديزدشه دددددأهدفعددددديفجههدددددنهطددددد،شهدجادأألدددددهه ع كددددديدهد
هإىتي يتهجهدفعلهألجهد هدفأىألجهد هدفأكدألج

  
هدفهىي سههههه هق ة ه األهج ها ههتغألددش ه ره د هدفس   هأل ههج ت لجيش تعيد

ه هىدى ه دفهعسسيش هدإلإدفىدكيش هد ن هدفىد  ها  هإلجادا هتلكهسيسأ ستهددد
هتألاه ه ىه اي هفإلإدفهىيدألا هألت ه هدفعيفج هجن هألتتأر ه هن ه هىت يتههعجادا سيفألجه

 كيد هدفت لألاألههألس  ههنهس  هدفهىي سههه وهألك نهفهههكينهجألنهتلكهدفهعسسيشها ه
 يإلاددةهدفت لألاألجهفجهتعاهت ايهجيف قشهدفتيفأه يوت يايشهدفتاأليجهىت ه لألجدفدأليا

هدف هأهيشهدوىتيجه ألىكل ه هدفت لألاألجههت هي هدإلاددة هدإلجادأألجهتيدكي نه دأل هدإلاددة
 دتاهفتجياشهدآلددته دو كيده فلت األاه دفتتاألاهدفهستهدهذفكهونهدألياةهد أهيشه
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تتسجهجيإلجاداه دوجتكيده تت ألشهتلكهد  كيدهإف ههىت يشه طاهيشههدجتجه اذده
ه ينه هذكدىي هدفتىي سألجهدفتأهتطل هدفيد ةه كهي هدفهألزة دإلجاداه دوجتكيدهسألت  هفهي

هدوجادأيشه دوجتكيدد ها هطاهيشهاذ  شهههكنهانهترهدهجىألغجههىت يشه األاة
ه.ذدشهقألهجههاي جها هاسيفألبهإاددألجه أهلألجه ت ىألجه األاة

فذفكهت اهدفىه هدفدأليايهدفهتكيهشهألهتجهجيإلجاداه جإأاداه ألشهدأليايههتهألزههههههه
 أههىيدألعههدفتيفألجه دفهست جلألجهطيىههأىاهيهتك نهدفهىيدألاهدفكجألدةهدوجهتىتهمهه

هدأليا هدتاهىه  هأل  ج هتألىهي هدألياألي ههعاله هىغألد  ههىيدألا هتلا ه إىهي ههتكيهش ي
هه رأألهيهجتعسأل ههىد اهطيسهفه

ه

 سمات المبدع والمبتكر: ثالثاا 
 

ذفددكهىددد ه وهألعىددأهلهألتهألددزهدفهجددااهجكيألدددههددنهدفىددأيشهىددذكدهجعددضههىهددي     
ىهدديهكلهدديهزداشهتلددكهدفىددأيشهكددينهذفددكهإ ددأهدفهجددااههجتدد  ده هألدداهدفىددأيشهدفتيفألدد

ه.إجادأي هكيدهانهاذدهدفىطسهإأل ههعىدد هه
 

ه.فاألهجه ا شهق ي (1)
ه.ألستهتع نهجيفتتاي (5)
ه.ة كيدهدف األاههتهألنه أهد  (3)
ه.جىأللا كيدهاألهتلك نه (0)
ه.جسهيهيشه دسعإفاألهجه (2)
ه .جأرألههجت،جههست جلألافاألهجه (6)
ه.ست ،اإهغيهد نه فاألهجهتبه (7)
ه.ج دفى يأهألهتلك نهدف دد  (8)
ه.جألدغج نهجيفتىي  هفتشههىكل (9)
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ه.جأيفألهجهد ىههألهتيز ن (14)
ه.ألأال نهدفه دق هدفتأهتتسجهجيفتتاي (11)
ه.نهألتىيسبهأهلهجههاهدغجيتهجدهجهألهه (15)
ه.طدألنفألجهجيفىسجهج كيداجهغدألجا (13)
ه.جيفطأليشهج طى جهج كدألهجفاألهجه ،ق (10)
ه.هىك،شأل ياهتل شهفلإىدددهأل هدإل (12)
ه.جدفتهداهأل هدفسل  (16)
ه.جدفعهشهدفذيهألدغج ىهجىج دألنهأل هىع ج (17)
ه.جألتع جهجهدفتألشهدفعج ده (18)
ه.ستىتيجست ددته دإلقادتهجهأل هدإل (19)
ه.أل هدفتدكألزه أهدفعهشهجقادتهجهدفعيفأل (54)
ه

 خالصةال 
هكشه داههجااهجأ دته (1)
هداهألجهدوجاداه أهأيفجهدألياةهدوأهيش(ه5)
هدفع،قههدوأل يجألههجألنهدوجاداه دألياةهدوأهيشهه(3)
هتعااهدفسهيشهدفههألز هفلىطسهدفهجااه(0)
هدوجادأألههفاىهددئاهدوأهيشهاد دةهتىهألههدف اددشه(2)

ه

 (ةفرديه وجماعي) ةاثرائي ةنشطأ 
 

جه يجدقدجهجيإله...( دفهد ىدههجهدف ،قد)ججادأألدقداددتكهدإلهجفتىهألدهلزألزيهدف يفدبأ (1)
 :جأل هدفتهيدألنهدفتيفأل
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هاتدد ه تجدااهدنهيد،اههجكجددهأدااهههكدنههدنهدفكلهديشهدفهعفأداذكدها -
 .طأاهلجأالأهها:هجيفتد هاه تىهأهجيفتد هيهط،شهاقأل تألنههييش

------------------------------------ 
 كجدهأااههنهدفكلهيشهأل ه زنهتىينه ذفكهط،شهاقأل تألناذكدها -

------------------------------------ 
فددد ه ئددديشهيددد،اهجكدددشهإهجزه،ئدددكههقدددجهجتىدددىأل هدفتدددد  هدفتيفألدددجيفتعدددي نههددداه (5)

ه(بهشهاهجهحهمهاهذهدهز)جهدف د هدفههكى
ه

-------------------------------------- 
 (ةوجماعي ةفردي) ةتطبيقات عملي 

 

غلأدجهانهإتداىهدفه ديددشه ،تدرهإأهيشهأل  ه دأه ديج دهجتاهد يشهد اكينه (1)
أ،ىدديشهألدد هاددذ هدفهغلأدديشهإ أكددده ددأه جيأددجههجتددذدكدهدفسددأدهجألادديتهطيفألدد

ددنهألدد هىدددكيشهدف ألددددنه  د  ددشهىدددكيشهدف ألددهه يىددي ههجغلأدد ت زألدداهاددذ هد 
تدددداىهدفه دددديجاه تددددجهإأهددديشههدددداههدددداألدهدفعدددددضه تعددددي نهد ددددشهد هألددد هاددددذد
 .دجيحهه،ألألنهدفا وددشعدفهىد اهج

 

جهجدداداههددنهطدد،شهتتلألددشهدف ىددجددألنهدفتأكألدددهدفدألدديايه دإلهج اددحهدفع،قددههههه
ه.جدفسيج 

 -----------------------------------------
 

 :جزه،ئكههاىهىتجهدفعجيددشهدفتيفألهىيقشهها (5)
 

ه.ىي ه أهههيدستهيتأىشهد هجذكدأله طيىألجاداهدإله-1
ه. دداهدفهتهألزألنجاداهتكدهأل هد دإله-5
ه.د ه اهج هعيىي هأيفألهكجألدد ههذاىألي ههد هجاداه هاألت لبهدإله-3
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ه.ف هدفهيشه دف هاه دف قشإجاداهألتتيجهدإله-0
----------------------------------------- 

 مشروعك الريادي 
ه ألهدديهدفعاألدداههددنهد  كدديدهادداهاةهدو كدديدهدوجادأألددهه هد  دداهفىأسددكها ىدداةهجيسددجها ىدد

 اجه يفههج كدتكه هىد أكه ىىأهيهاهنههأه جهد هدفتأهتاأجهى يح
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 الفصل الخامس

 عمالاأل ةبتكار ورياداإل
 

 
 اإلبتكار وريادة األعمال              

 أ دهشهاأجهدإلجاداله أ دئ ه :ا و ه
ه دألياةهد أهيشدإلجتكيده:هييىألي ه
ههتأزدشهدإلجاداه دإلجتكيد:هييفيي ه
هدف ألياةهدإلجادأألجه دألياةهد أهيش:هددجعي ه
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 الخامس لفصلا

 اإلبتكار وريادة األعمال

 
 

 أهداف الفصل 
ه.هدفتعد هأل ههتأزدشهدإلجادا (1)
ه.تىهألجههأه جهدف أليا هدإلجادأألج (5)
ه.ألهألزهجألنهأ دهشهاأجهدإلجاداه أ دئ ج (3)
ه.دفع،قجهجألنهدإلجتكيده دألياةهد أهيشهإأل يا (0)
 .اهألجهدوجتكيده أههىر هههدألياةهد أهيشاألادكه (2)
  احيةتفتإتساؤالت 

ه.هيذدهألتااه أهدفس  هإذدهكينهددئاهد أهيشههجاأي ه هجتكدد ه(ه1)
ه.كأل هألهكنهفددئاهد أهيشهتهيألجها كيد ه دجتكيددته(ه5)
ه.يشهأل هدفهست ىهدف  ىأهيها هايدهدوجتكيده أهتت أل هدألياةهد أه(ه3)
ه.هيهدف  ىهدفاد عجهدفتأهت  ه ددتهدألياةهد أهيش(ه0)
ه.اشهتعت اهدنهدفطأليشهفههأ،قجهجدألياةهدوأهيش(2)

 

 ةمقدم 
جتكدديدهجدداداه دإلفدد هتجىددأهدإلإى دأهدديهاطددت، هإألدد ههجأهدديشهدفدألياألددتسددع هد ههههه

جدداداهت ددد ألدهىهددديهتسددت ألاهأددنه دألدد هدإلإتألدداههجىىدد تهيهدفههكىددا ددأهأهلأليتهدديه ه
هةهىت يتهيه طاهيتهيه تتسألنهأهلأليتهيه  سيئشهدفعهشه أ،قيتهه دأل ياهجادئشه األدا

أهدديشهيددهكجألددده دأههسديأا هد داهد اادتهدفهىدد اه ت د ألد هفهدديهفدذفكههدنهاهفتعزألدز
ه.ف ااهدفط  هكأهتاهنهج يتايه أهدستهدددألتهي
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ه

نهدفدذابهدفطديفسههدهي ههىدى أههذدهكدينهتي دإغدأل أهألىكه ألهيهكينهدفهلكهدإل     
طددىهكدعنهتكد نهدفطىدبههدي،ه فلتت د ههدنهذفدكهاهةذابه تتتهههياههنه هه لألي ها
نهوهألتددااهاىددد هههنهألطجددد هجت أل ددجهتي ددادطهألددا ه  لددبههىددههاسددتاأ هدفعدديفجهإ

طددذهددطهألددا هع هلجددادأأإفدد هتدشهإيهادددده تلددكهاددأهدفهىدكلههدفتددأهتتتدديجها ألدهه
اه سدهههأل أد ه دأهتد ضهدفتهديجهألأكدهجيفتشه ذدشهأل جهاطشهفألستتجه أىاهيه  

نهألاداهدفتديجه دأهدفهديته أل دأل هكهألدجهدفهديتهعجدهجفتشهدفهىدكلهةسهه كدهاقاتشه أهده
دفتددأهأل ادداه ألهدديه  دداهكددينهألعددد هكهألددجهدفهدديتهدفتددأهألزألتهدديههجدفهدتأدداه ددأهدفتي ألدد

ذدهإسألعد ههيههج جهذ هدف دأل هجقشهكيي طدىهد دفذابه تلكهدفتأهتزألتهيهدفه داهد 
يهادده أهدفتيجهانهألتااهاجهوهجا نهااههنهدفذابهدفطيفسهكينهدفتيجههىى ه

هه.جادااذدها هدإل..
ه

  عمالأقصة رائد 
 

 ةالعربية للقهو ة وتوماتيكيأدله 
 

ت فددشهىدديججهسددع األجهقىددجهىددغأهيهجدديف ه ةهدفعدجألددجهإفدد هقىددجهت ىألددجهىي تددجلهههههه
 .وتتايىهيه دأيألتهي"هجياد"ا عشهتياىجه

له دفهعسسددجهفتلددكهدفهىىددعةله"ألتدد  "تججههجدديادةه ا اددتشهف ألأددجهدفدد أ،نهىدديههههه
 دفىدديججهدفهتطىىددجه ددأهدف هدد ةهدفعدجألددجلهانهدفهجدديادةه دديتهدسددههيههددنههعىدد هكلهددجه

 .ألت  هجيفلغجهدفعدجألجلهدفتأهتعىأهدىتي ه هيفشهىأسههفلىأت
أهيشهجااشههىذهأيهألنهدفتأكألده أه عشهدف هد ةهدفعدجألدجهسددألعجهت  شهددئا هد ههههه

انهكىددشهاىدددعدهاىددههفددأل ههددنهدفسدددهشهتتاددألدايهدغددجهاىهدديهت سدددتلّذهدفتتاددألدلهجعدداه
اقأل دجهإنهفدجهألكدنهاكيددله هديهه34ىكهتهيه ىدجهيله عهلألجهتتادألهيهتسدتغد هقددجدجه



 

 81 

زدفددشهإفدد هدآلنهتىددىاهألددا أليه تتتدديجهفجهدديددشه ت دجددشهكيألدددةههددنهدفىددعبهت د دادديه
ه."طيىجه أهدفسأد

 

أه كدةههىد أهيه ت ىألتهديلهتألداه اكاشهف ألأجهانهاذ هدفهىكلجهكيىشهسججيه ههههه
جدددااشهجعددداايهجيفجتددداه سدددعدشهدفطجدددددتله ه يجلدددجهاىدددتيبهدفهتددديهسه دفهىددديىاله
هجألىددجهاىهدديهت ىددلشهف دأل ددجهت عددشهتتاددألدهدف هدد ةهسدده،ه يهاتددالهجىددكشهت ىددأه
 فددأل هألدددا أليلهتتددد هى تدددشه دددأهىدددىاه ى دددينهقهددد ةههدددنه دأل تهددديهدفت ىألدددجهدفهجتكددددةه

جألجله ت  ألدها شهآفجههطتىجهجإأاداهدف ه ةهدفعدجألجهستهتياهجيف ه ةهدفعدهفتسهألشهدإل
ه.جع  شهسع األج

 

 اىيدشهإف هاىهيهتىلشهألد هجدددتةهدوطتددداه ا ل دشها شهافدجها ت هيتألكألدجهههههه
وتتاددينهدف يىددبه"هجدديادهفلتىددىألاهدفهت دداج"فل هدد ةهدفعدجألددجله ادد ههدديها دداهتياددىجه

ه.ت هيتألكألجهفتتاألدهدف ه ةدفت ىأه أه كدةههىد أهيهدف يئجهأل هتىىألاها شهافجها ه
 

فدجه www.yatooq.com أىداهيهىأدذشه كدتدأه ا ل دشهه قعهديهدإلفكتد ىدأههههه
اكدددنهاألدددجهجتيادددىجهجددديادها هج  ددد اههيدددشهتلدددكهدفهجدددياددشله فكدددنهدتتادددينهجدددياده
فهىددد أأهوت ددي ههىتىددأهسددعياةه ي ددجهجددعنه كدتددأهسددتطاجهد  دددداه سددتك نهإاددي جه

ألددزه ألدههدفسددع األجه ا شهدفطلدألملهوهسددألهيهانهدف هدد ةهفتديدألعهدف هدد ةهدفعدجألدجهدفددذيهتته
 .ت اجه أهدفهىيسجيشهكي جلههنهدفىغألدةهإف هدفكجألدةه هنهد  ددحهإف هدفعزدت

ه
ه
ه
ه

 ةاالقتصادي:المصدر
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عزيزي الطالب 
هتتااهأنهأ دهشهاأجهدوجتكيده تتأألز ههنهط،شهدف ىجهدفسيج ج

------------------------------------------- 
 ةبداع وعوائقعوامل دعم اإل -:أوالا 

 

يههىددد اه تأدد  ه دددأهسدد  هألتىدد هجسددددأجهاسدددتهدددهإلهجدداداهىددد ي هألعدداهدإلههههه
ها هدف األاه كيد ذفكههنهط،شهتز ألاهدفهىد اهجي هجدفتغألده دفت لبه ىا هدفهىي س

ه. ت  ألدههىت يتهيهيدفتأهتتااهدفتغألألدهدفه ل بهفت  ألداهجدفهجاأ
 

 عبداعوامل دعم اإل -1
 

  ةعوامل شخصي -1-1
 

 ...(لجىيفالهجهد ىلج ،ق)دف اددشهدوجادأألهه (1)
  .دفتأكألدهدفأدايه دف هيأأ (5)
ه.كتىي هدفهعل هيشإدفتهألألزهدفذيهألتعل هجيف اد هأل ه (3)

ه

 ةعوامل تنظيمي -1-2
 .دفتطىألسه أهدفعهش (1)
 .جتتدد ألدإلهدفطجد  (5)
 .جت جهدفىدك (3)

 

 ةضافيإعوامل  -1-3
 .جي ي جهدفىدك (1)
 .جفلىدكهدفهألكشهدفترألهأ (5)
 .دفزجيئنه دفهىي سألن (3)
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 بداعمعوقات اإل -2
 

 التفكير النمطي التقليدي
 

كهديهكىدشهتىردددههةهعتدياهةهد دهىرددهنهتىرددهفألإ دأهدفتأكألددهاد ههجدفىه ألد     
هألددجفألهدديههددنهزد هإدفىردددههججددا نههتي فددهجيهتسددبهطجددتددكهدفسدديج افهدديهجيفسدديج ه

دفتأكألددددههجفسدددهيحهجتدألددد عددداجهدهلجفدددذدهسدددتتكددهدفتلددد شهدفت لألاألدددهجهطتلأدددهىطددددها
وه   هدفتأكألدهدفىه أهدفت لألايهتعتجدهإى ، ه كيدههنهدفره ده دإل ت ألألاهد 

ه.جاداىاههع قيشهدإلاههنه
 

 الشعور بالعجز  -2-1
 

أددنهه اهجهعألىددهجادتههههدداىددكهأددي زهأددنهإىددع دكه     
 كددددديدهألعألددددد هتدددددا  هد هل هأهدددددشههدددددياهجىتددددديجه كدددددد ههعألىدددددإ

هجداههددددتج هج دأل ددددنهىددددع دهدفأدددإتألددداههلفددداألكهججادأألددددإل
جداداهدادهت،شهدإلهدفد ههفد هتأكألددهسدلجأه جيفتديفأإ يفىع دهجديفع زهألدعايههةتأكألده

دسددتعنهجدديفه وه)جدديفه  دديشهج قدداهتيىدديهدسدد شهدفهىددل هدفهألألددهه سددلجهجيوسددتعيى
ه.(تع ز
 ةوالشجاع هأانعدام الجر  -2-2

 

هج ىد يأهة دددهستسد،جهفل دقداهألعتجدديه دفا ياهأىدهه أداجهدإلاأنهدفدههدفتعجألد     
جه هتي هاهج كيدهسطألأنهتجا دهتلكهد اهنهه كيد هط  ي هاهيهدفط  ههنهدفتعجألدهأنها
ه.جادانهذفكهألعايهدف هدفتاههنهدإلإ 

 التفكير السلبي -2-3
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ف هدفىى هدفأيدغههنهدفك بهإتألاهألىردهدفأداههجادادفتأكألدهدفسلجأهقيتشهفإلههههه
فى دددديحه ألدددددىهجىأسددددههىددددأيشه ألدددددىهدفتىدددديعجه ألىردددددهفلهعأل دددديشه دفع جدددديشه أدددداجهد

هدديجهىددههغألدددهقددياده وهألسددت ألاه  ددأهاددذدهدفه دديجهىددذكدهقدد شهدإلعدفاددع ه دفأىددشه ج
 كديدكهدفتدأهاىتجههفك،هدكه دفدذيهألىدادههدنهإفذدهه(ه كشهجيفهى  هدف اد)دفه دايه

نه ادعشهجدذ دهىديفتههإ يفكلهيشهكيفجذ دهدفتأهتل  هأل هتدجهه دهت  شهجتأكألدك
 .جدضهقيتلا تج  ههجشه اعشهجذ دههألتى ايهدشهازادشه هاىجتشه ها
 

 فقدان الثقه بالنفس -2-4
 

 هاطدددألنهاهددنههج هسددطدألاطدد  ههددنه ىددشههجقدداهألأ دداهدفأددداهدفي ددههجىأسددههىتأل ددههههه
سددجيبهاددذ هد هجزفددإفألددهه وهجدداههددنهإطدددألنه هألطىدد هىردددةهد ا كدديد هاددت ه هىت ددياهآلإ

جدادأأه قد هتأكألدد هدإل كديد ه وهألتا ههج ج اددتدجهجىأسدهج دفع جيشهدفتأهتت شها نهي تد
 .أنهدفىه 

 

 عدم القدره على التخيل -2-5
      

 دد، هدفعىددينهف، كدديدهجتىدد ددشهذاىألددههتعتجدددههىددكلههإنهأدداجهدف دداد هألدد هإههههه
جاداه هنهدفع دهشهأل ههست أليشهدإلانهدفتطألشههنها هإجاداهتألاهكجألد هتعأل هدإل

ه.جادادإلهج دفتأهأل بهههيدستهيهفتىهألهجدفاد دأل
 

 ةبداعياإل فكارسؤولين لألمحاربة الم -2-6
ه

أىدداهد تهدديا هجعهددشهههددينجدداداهأدداجهىددع دهدفأددداهجي اددجههع قدديشهدإلانههددنهإههههه
نهأليديبه ألىد اه  داهاىدههجداشهإهججادأألدإ هأىاهدجتكيد هفتلد شهاهعألىهههة ه كدهاهعألنه

 هغألد ه ه ههلدزجها ههعلجها يفهسع شهس دتهكينههاألدهجهجادأإألعيقبه ألتدجهجسجبه
ه.جاداجعاجههعيقجههدإل

ه
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 كدديدهافه ردد هكددينهألعهددشهج دداه د تهددياه ألجتكدددههج ىددذكده ددأهاددذدهفه دديجهقىددههههه
تدداىهدفهددددشهت دداجهجأكددد هد  دداشهإدفتددأهألعهددشهجهدديه  ددأههجفلىهدد ضهجيفىدددكهججادأألددإ

فههعفلهدداألده سددهج  دداجهدسددت يفتهجىددههه ددد اهوههتيفددإهلألدد نه علددجهدفه ردد هه5جدفىدددك
نهاجعددداههجىىدددأههادددد اهوههتيفدددإ ددديبهجىدددددتههع هجسدددجيبهدسدددت يفتادفهددداألدهأدددنه
ىىديها عىديهدفهاألدهىتنههتهسكألنهجدكه هج يجع هلجسججأهجه دشه يئلاهجطسدشهدفىدك

طدهفألدتعلجهآنهى يز هجىطسههلأل نهفتتعلجهاذده ىتنهغألدههستعا نه ه5ألألكه
 .هيهتعلهشههنه األا

 

 قةالمعية الحواجز النفسي -2-7
 

 هاه  اهألك نهىع دهجديفى سهجاداه أهدفىطسهىأسهتك نههعأل يشهدإلهتأليىي هاههههه
 هتد د زهجسدجبهدفعديادشه دفت يفألداهاهج قداهتكد نهتد د زههيفألدهج كديدهجيفألدعأت ياهجدإل

ه.جادأألجف هاع هدفد حهدإلإكشهذفكهألعايه
 

 خرينالجهل والخوف من نظرة اآل -2-8
ه

نهأل دددداها دددددداهوهألههددددههدههددددنهد ألددددجدددديفعلجه كيهججدددداداه ىتيدجدددددف هددددشهأددددا هدإلههههه
ادد ه األدداه ألتتدديجه قددشههجنههدديهأل اهددإىددههألددادكهى دديزه إنههددهجفهدديهأل اهددهجهعيدادد

هئدديشههعط ددااألسدد نهإنهدفعدديفجهإ جدديفدغجههددنههلجاهألتددا ههجطددد نهقألهتددتتدد هألددادكهد 
طدألنهفهه فجهىههفجهألطى هىرد هدآلإوهإطتدداهدفهىجيحهإف هإنهألىشهادفهددشهقجشه

ه.هجادأيتإأل عشهىرددتهجهتعأل ه

 ةفقدان المرون -2-9
نهاجدداداهتألدداهت فألدداهدإلهدفتددأهتعألدد هجهدد دهدفهيهددىددهههددنهد ألعتجددده  ددادنهدفهد هههههه
هجتاداه دفه دق ه دفتأهتتسجهجيف ه اه تطل ههدنهدفهد ىدتعيهشهدفأداههاهد هج دأل 
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فد هدفتداهإ دفه دق هألعايههتادافألهجطدىه جادئشه تل شههتى أاأل ياه د هإ هنه
 .ججادأألدإلجهدفعهلألهجهنهههيدس

ه

 ربتكابداع واإلمحفزات اإل: ثانياا 
ه

جتكيده تلكهدفع دهشهقاهتك نهجاداه دإلاىيكهدفعاألاههنهدفع دهشهدفتأهتتأزهدإلههههه
 هاهجسدددددأل هد اهج تهيأألدددددإلجههددددنهت فددددهههيددددشهدفجألئددددهج هدفجألئدددداىسددددينهجيإلجههدتج دددد
جهيدهجيفع دهدشهدفهدتج دعىسدينهتتدنهقداددشهدإلإدفعهشه غألدايه ى داههج هجألئاهجدف يهعأل
هجأل يجألددنهدفجألئدديشهدإلإفددذدهى دداههل هتاددعأهياعززادديهدفتددأهألىىددعهجهدديهدفأددداه تهججيفجألئدد

هجأل يجألددإنهكيىددشهإاددجهتلددكهدفجألئدديشهاددأهجألئددجهدفددتعلجه جألئددجهدفعهددشه دداجدداداه هتتأددزهدإل
ه.جادا ينهذفكهكأألشهجتىهألجهدإل

 

ومن عوامل تحفيز االبداع: 
 

 الخيال -1
ألددد هتىددد ألدهدف دقددداه دفطألددديشهأىىددددهاددديجه دددأهدفتأكألددددههةدفطألددديشهاددد هدف دددادهههههه
جداداهتألداهفألديشهدإلآتداهاهجاداه اد ف هدإلإتعايههجي هدفع لأه ا هق  هأرأله دفىى

دفطألدديشههددنهطدد،شههج ألهكددنهتىهألددهجتكدديد فدد هفإلد جهنهتىهألددجهدفطألدديشهتعتجدددهدفه اهددإ
ه.جتاداههدشهجههط،شهأل ها لسجهدستدطيتهألستعدضه ألهيهى ده ه دق ه ه

 ةفكار الحر تشجيع األ -2
 

فددد هتلددد شهغألددددهإدفتدددأهتدددعايههة كددديدهدف األدددا د هج كددديدهدفهلههدددنهتىددد ألاهد إههههه
 كدديده أدداجهدفسددهيحهجيفى دداهكددشهذفددكهألىدد اهدفتددادأأهدفتددده أدداجهكجددشهد جههسددج ق

 .ججادأألدإلجه كيده ألتأزهدفعهلألفأل
 دعم المبدعين والمبتكرين -3
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نهاأدددجهدفهجددداأألنه دفهجتكددددألنه دأددديألتهجه تدددذفألشهدفىدددع جيشهدفتدددأهتددد د ههجهإههههه
فىه هه داجهجه ت  ألدهدفهىحه دفاأجهدفهيفأهفهجههجدفهطتلأهكيىيشهتيتجهدفأدسه دإلدسه ه

 .جادأيتهجدسهكشهذفكهألسيأااجهأل هتىهألجهقاددتهجه ه
 

 المغامره والتحدي -4
 

هد هكجألددههي هدفتدأهألتىداىهفهديهدفأدداهتهيدشهتتداألهج دفىأل ةه دفت يدبهدف األاهةيهدهغدفهههههه
أهلألددددجههجدددداداهاددددأنهأهلألددددجهتتأألددددزهدإلدسه ههجطيىددددهججادأألددددههفاألددددتتأددددزهدف يقدددديشهدإل

 .جادا ، هدفعىينهفإلدسهييد هدفتأكألده هإلهجتتدألاأل
 

 ةالفرص المتكافئ -5
 

تيتدددجهدفأددددسهفرهددد دهدف ددداددشهدوجادأألدددهه دفه دادددبهإهتعتجددددههههه
ىد هجدنهانهإجداداه دفإلةههد دهدفهتأدزههدنهد هججى د ههتكي ئدهجدفأداأل

 دأهىااجها ههج هجكداهتأهعهتأهجادتجها)هيفكهقيشهدس شهدفهىل هدفهألألهه سلجه
 دادهجهدسهجدأهجدنهكعدبه هاقددعاجهفكتديبهدفهاىداقهجهتألديتهأيهدينه هاهدهدفهأهده ها

هألنهانهدسه هههألىي هاهجهاوه فكشهإألههجهجيفت،شه دفتددجههعيذهجنه جشهدسهزألاهجنهييجشه ه
ه.(ج هأجألا هدف ددحاهجهاذ هد 

 نجازهتمام باإل اإل -6
 

جاداهفاىهإلفتتأزههجأهيشهدفعرألهى يزدشه دفهجياددشه د اتهيجهجيإلرهيدهدإلإ     
 ها هىددهياةهت دداألدها دددداه دفهعسسدديشه دفتىدد ألاه دفيىدديتهألدد هذفددكهجكتدديبهىددكدهد 

ىدياتههدفىجدأهىدل هدفهإ هدنهدفتىد ألاه دفيىديتههلجاداستهدددهدإليدهإلاغألدهذفكهفهه
جددأهانهأددنهآىددعديه ددأهتسددنهىدد تههجدديف دهجددأهه سدد هد األألددهه سددلجهألدد هه اجددجه
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ألديهدجديه)ىدههقديشهادفىجدأهىدل هدفهألألدهه سدلجههىدعديهدادأهدفهأىدههأدنه سد هد 
 .(ه س هف اهد تألشههزهيددههنههزدهألدهدشهاد ا

 

 التعاون بين االفراد -7
 

 دددداه يفتعددي نهجددألنهد هةهيهدددههججادأألددإ كدديدهاهج دألدد هدفعهددشهدفهتعددي نهتت فدداهفاألدد     
 جيفتديفأههةىىديتههعديد ه األدادسه ههججادأألدإجاداههنهط،شهدفتىيدكهدفهعد أهألتأزهدإل

 هه.جادازألياةههست ىهدإل
 

 المكافات والحوافز -8
 

نهدفهأددددزه  ددددشه أدددداىيهج ىدددديشهأداددددهيهإهددددىهمهدجدددديىأهتألدددداههةنهدفهكي دددديإ     
هلتسدددديىهجإلجهنهدفهأل ددددزيهدفهتسددددىألنه أليألددددجهجهىتأل ددددإدضهكددددذفكه دددددفسدددده دشه د 

ةه كديدهدفهتهألدزهىتيجهكدجههدنهد دسهييد هدفتأكألده ه يفت د زه دفهكي يشهتىى هاد اهق يهإل
هاددد جهدفهيفألدددهشا ،جددداهفىددديتبهدفعهدددشههدددنهتطىدددسهدف ددد دئزه دفهكي دددهجهجاأددد دف

هه.جاداإفهنهأل اجههجدفعألىأل
 الدوافع -9

 

ىىددديهفددداألهجها ددددداهجددداداهفددداىهد دفدددا د اهادددأهدفتدددأهتتددددكهدف ددداددشه فتتأألدددزهدإل     
جادأألدددهه كددديدكهدإلانهاىىددديهفىأسدددكهاد دداهقددد يه هتأدددزهسددت اهدسه ههة هددعيدههجا د دداهق ألددد

ه.اد كهفتت  هيهجى يحااىت ههةى ل شهج  هإ
 

 عمالاأل ةبتكار ورياداإل: ثالثاا 
 

ىههقاها دفت اجهدفعلهأههجاجهدفهست ادشهدفتأهتايشه أهأىدهدفهعد انههنهإههههه
طتدداه دأها شهدفعديفجه يهنه دىتىدشههكيتبهتس ألشهجددتدشهدإلهجقألههةىجحهفلأكدها

 ددددداهد هىدددتيجهيههدددنطتددأددديشه جتكددديددشه دإلجغددددضهتهيألدددجه تسددد ألشههلكألدددجهدإل
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 لددجهألعدداههلجددادأيشجتكدديددشه دإلدإلهىتىدديدإسدديأاهذفددكه ددأهله دفهعسسدديشه دفىدددكيش
ىهديهسديداهفت يأل هديهإهجدوجتكيدألدهج هأدنه كدتداهجطتددأدإدفهجتكدهألطى هدفكىد هأدنه

نها جددشه  ددأها شهدفعدديفجههدة ددأها فتددهه دفددا شهدفه ددي ههجدفأكدألددجهدفهلكألدده ددأههكيتددب
ه.دغبهجذفكهفألتتأرهجت ههلكألتهي

ه

ألددد هدىدددألاهيهدددألنه دددأهدفعهدددشهدفت ددديديه  دددأهدفعهدددشهجهدفأكدألدددجهتى دد يهدفهلكألدددههههه
أهدددديشهتاددددجه هددددأهدىددددألاهفددددد داهد هج ت دددد  هقيى ىألددددهجت يدألددددهجدفدألدددديايه فهدددديهقألهدددد

 هاجدددادأيشهألددد هاألئدددجهط ددد هتدددد ألمهجتكددديددتهجهسددد دتهكيىدددشهتلدددكهدإلدسهجدددادأيتهجه هإ
ه.سيفألبه غألدايهدفكيألدا ها هأهلأليشهاتىيهألجه

ه

جه دفهتددديهألنهدفهتطىىددألنه ددأهدفهلكألدددهجيألدددههدددنهدفهكيتددبهدف يى ىألدد اىدديكهدفك     
ىتتديشه دإلهج كديدههدنهدفسددقىد شه د ألعهشهأل هتهيألجهد هج  يى نهدفهلكألهجدفأكدأل

أهدددديشهألدددد هكىدددد هدفهزألدددداههددددنهههدددديهألىدددد اهدفهجتكدددددألنه دفهجدددداأألنههددددنهد داهد 
ه.ستيهيدايهت يدألي هدسهجتكيددتهجه هإ
ه

 ها هدفتىدديزشهأىهدديهاهجدفأكدألددجهدتهت دد  هدفهلكألددأهدديشهجألدداه ىدددهألهكددنهفددئدداهد ههههه
دجددديحهجسدددجبهأهددديشهدفه،ألدددألنههدددنهد هىتهددديهفلغألدددده قددداهت  دددشهجعدددضهىددددكيشهد 

نهألدددد هددئدددداهإفددددذده ددددلهج هأ،هيتهدددديهدفت يدألددددادفتدددددطألسهفلغألدددددهجيسددددتطادجهجددتدتهدددديه
جت د  ههنهألكد نه دأألدي هدسه ههجأهيفداألد هتهيألدجههجنهألسع ه هىذهجادألدجهأهلداأهيشهد 

جتكدديددشهنهدإلانهألسددتيهدايهجدديفجألاه دفىددددتهتألدداهاتتدد هألتسددى هفددهههجدفأكدألددهجدفهلكألدد
دفتدددددددأهت سددددددداههددددددد دداه قددددددداددشهدفىددددددددكيشههجأهددددددديشه دفهىت ددددددديشهادددددددأهدفعهلألددددددد د 

ه(.ج أه يهعجه ألجهجدفأكدألجهدد اهدفهلت هفلتعد هأل ههكتبهدفهلكأل) دفهعسسيش
 

 ةالفكرية شكال حقوق الملكيأ:رابعاا 
 

 :ونذكر منها ةفكريالة شكال الملكيأتعددت 



 

 91 

 

 ختراعبراءات اإل -1
 هجألدداهاسددتطادجهإ هاتهددىحهدفجددددت هفلهطتددداههدفتدد ه ددأههىدداهدفغألدددههددنهىددىاه     
 أىداهيهتىتهدأههجسدىه54فد هإتىدشههةهتدااهجزهىألدهةوهجه د  تهه ذفكهفأتدهإطتدداهدإل
ه. ألت هفل هألاهدستطادهههأيهي ههطتدداههلكي هتىجحهجددتةهدإلهةدفها

ه

 ليف والنشرأحق الت -2
 

أهددددديشهدفهدددددعفأألنهجىدددددكلهيهدفىهددددديئأههيدددددشهدفكتدددددبه جدددددددهمهدفكهجألددددد تدهاهتتهدددددأههههه
ه.ج دفتىيهألجهدفهىاسهج دفتس أل،شهدفى تأل

 

 ةالعالمات التجاري -3
 

 هتىددددددددهألجهسدددددددد دتهتددددددددجهاهج هكلهدددددددداتتهددددددددأههدهددددددددزهههههه
ألددد ههج ذفدددكهفلاوفدددهج هادددهنهتدكألجددداههىأدددداد ههجدسدددتطاده

ه.هىادهدفسلاهدفجايئا
 

 عمالوريادة األ ةبداعياإلة القياد: خامساا 
 

 ها هسد قهيهاهج سدل كه األداهفىدىيأجهدفىددكهةجاداها هتجىأه كددهنهدإلإذكدىيه     
جداداه فكأهألتىشهاذدهدإلهجىهيههجاأعدفتأهت دحههىتمه األاهجهججألئتهيه تعاهدفىدك

كد نههججادأألدإهة دداه دفعيهلألنه أهدفىدكيشه دفهعسسيشهوهجاههنهت  دهقألياجألنهد 
 دددأههجدفهتادطلدددجهىىددد تت لدددبهدفتعدددي نه دفتىسدددأل هجدددألنهأدددااههدددنهد هججددداداهأهلألددددإل

فغدددضههجسدديفألبهألهألدداأتهددياهإ تجىألهدديهجهة كدديده األددااسددتتاداهإ ددشهاهددنههجدفىدددك
 هت  ألدايهفغدضهاهة هتىهألجهأهلألهه األاا هت  ألدههىتمهقيئجهات األجههىتمه األاه

دفىدددكيشههج دألدد هه دهدةكيدددهقداا دأهدفجىدديته دفىهد ه  علهديههجاداد هدفىدددكاتت ألد ه
دفتددأههججادأألدددإلةهيدددهدف ألددياا وهألطأدد ههجدفتددأهتعهددشه ألهدديهدفىدددكهج ددأهدفجألئددهجدفهىي سدد
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هج دفتدقألدددهه دفتعزألدددزهههددديهأليألددددهاد عألددده تطىدددسهدفهكي دددي هججددداداه تىددد عتتأدددزهدإل
هجدفهعسسددددهادددداد  هجادأهددددهة كدددديده األددددااسدددديفألبه هاجتكدددديدهدفهدددد رأألنه دفعدددديهلألنهإل

 ددأههةفدد هتت ألدد هدفدألددياإأهدديشههعسسدديشهد  جيفتدديفأهتسددع هكيألدددههددنهدفىدددكيشه ه
 قداهتأىدشه دأههججادأألد ذفدكهجتىهألدجهقداددتهيهدإلهججادأألددإلةهدفس  هأدنه دألد هدف ألديا

جتألدددداهتكدددد نههججادأألددددإهجج دأل ددددهجذفددددكهفعدددداجهدسددددتغ،شه يقيتهدددديه ه دداادددديهدفهتيتدددد
ه. شه أهدفس  دفهتتدكهد 

ه

فال بد من ةبداعياإلة ولتحقيق القياد:-  
ه

 .جاداجى هدإل   اهقألياةهتت (1)
 .جاداهدفأدايادديهألى اهأل هدإلإىريجه (5)
 .جاداجيإلهج   اه د ههتطىى (3)
 .جاداادديههدنههتأزهفإلإاألكشه (0)
 .جاداهى اهأل هدإلهجتىرألهألهجي ي  (2)
 .فلهجاأألنهةت  ده سيئشههت  ده (6)
 .جادات  دهىريجهت د زههتأزهفإل (7)
 .ةاددألهه األاإتىهألجهجددهمه (8)
 .طتدداإدفتى شهأل هجددتدشه (9)
 .كيادههنهدفه ا جألنه دفهجاأألنت رأل ه(14)

 خالصةال 
 

 .جدفدألياألجهسيسأه أهدفعهلألاجاداهأىىدهدإل (1)
 .جادااد دةهت ىبهأ دئ هدإل (5)
 .أهيشد هةفدألياهجدفأكدألجهفلتهيألجهدفجيفغجهاهألد  (3)
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 .جادافإلجهتعااهدفع دهشهدفادأه (0)
ه.جأهيشهدفدألياأل أهى يحهد هججادأألدإلةهاهألجهدف ألياا (2)

 (ةاعيوجم ةفردي) ةثرائيإ ةنشطأ 
 

أىددداهيهأددددضهألددد هدفددداكت دهفددد أل ههكددديا ههىىدددبه زألددددهدفت ددد ألده تىهألدددجه (1)
فد هإجده ىدجدهع فكىدههيدهةى ل شهاتيشهكيألددهاهلجدفأىز فألجهدفذكيته أهدفتك ه

هفزدهددي هإسددتطادجه دأل ددجهدفتأكألددده كددينهإهدداد هألدد هه444ل146نهتددجهتددادألبها
كهألدد هكددشه يفددبه ددأههددادد ه ىددز أل،هاددسددجهت دد ألدهههدديددشهدفتأكألددده هىددي

 .ه د فأليتهد ادف ،به دفهعله نه ههجدفتأكألدهألعد ههسهاه ددهاددسأه
 

 قم انت وزمالئك بتقديم افكار مشاريع رياديه تخدم وزاره الذكاء 
------------------------------------------- 

هدفدددذيهأل علدددكهتت ددد هدفى ددديحه ألدددههيتىدددألاهج كددددهجهىدددد أكهدفدألدددييه قدددجهجيزفددد(ه5)
 (.دهدف   ه أههىد أك جيفتيفأهستكتى هأىى)

 -----------------------------------------
 (ةوجماعي ةفردي)ةتطبيقات عملي 

 

 .صالا أ ةو تزويد منتجات موجودأستعمال طرق مبتكره إل 5فكر في  (1)
فددددد ههىددددديزشهدفىدددددي هإألىددددديشهطاهدددددجهأسدددددشه قدددددسهىدددددعدهدفتأل دىددددديشهإه:مثاااااال

 .ىغيفهجادفهىههكألنه أه
 -----------------------------------------

 

 بداعمسابقة اإل (5)
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جدداداهدإلهنهأىيىددددسه ههلنهتدددىههدديهوهألدددد هدآلطددد ناجدداداهادد هتعلهىدديههانهدإلههههه
ا كدديده األدداةه=هد ىدديفجهلها كدديدههى أددج=هدفهد ىددجهلها كدديدهكيألدددة=هدف ،قددجههاددأ

ه.زألياةهتأيىألشهاقأل ج=ه دإلاي جه
ه

بهجتألدددداهتع ددددأههددددنهدف دددد،جهجألىددددكه جددددألنهه ه أددددهج دددددىهدفهسدددديج جهدفتيفألدددداههههه
دفتدددددداهد ألدددددد ه)اد تددددددينهفكددددددشهىدددددد اه=هدفهد ىددددددجهلهاد ددددددجهفكددددددشه كدددددددة=هدف ،قددددددجه

اد دجهفكدشه=هدفتأيىدألشهلهاد يشهفكشه كدةهغألدههكدددة3=هد ىيفجهله(اد يش14
ه.(اد يش14دفتاهد أل ه)إاي جه

 

 (او غيره ةمثل عجالت سيار )نت وزمالئك منتج معين أختر أ
 

 .دد من األفكارالمطلوب إنتا  أكبر ع,الطالقة  (3)
 

 ه.هياأهدوستطادهيشهدفههكىجهفلهىتم
 

------------------------------------------ 
 

 .(مجاالت مختلفة)المطلوب إنتا  أفكار متنوعة ,المرونة  (0)
 ه.هياأهه يوشهدستطادجهدفهىتم

------------------------------------------- 
 

 .المطلوب افكار جديدة وغريبة,األصالة  (2)
 ه.كتبها كيدهغدألججه ىيادةا

------------------------------------------- 
 

المطلااوب اإلضااافات الممكنااة لتحسااين وتطااوير  ,(اإلضااافة)التفاصاايل  (6)
 .المنتج

 ه؟هياأهدإلاي يشهدفههكىجهف عشهدفهىتمها اش
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------------------------------------------- 
 مشروعك الريادي 

تعىألدجه قدجهجتىددهكدشههع قديشهدوجداداهدفتدأهت داايه ل ههداهىأسدكه لسدجههد
 جىأسكه دأهشهط جهفت ي زايهتت هتك نهددئاهدأهيشهىي ح
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 الفصل السادس

 ةفكار الريادياأل
 

 

 األفكار الريادية                
هدفأكدةه ايدايهأل هى يحهددئاهد أهيش:ها و ه
هيه  هى يحهد أهيشاىهي هدفتأكألده ا دا:هييىألي ه
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 سادسالفصل ال

 كفكار الريادي األ

 
 

 أهداف الفصل 
ه.تىهألجههأه جهدفأكدةه ااهألتهيه أهدألياةهد أهيش (1)
ه.دفتعد هأل ها دهاىهي هدفتأكألده أهى يحهدفهىد ا (5)
ه.هاىهي ههتى أجهفلتأكألدهدكتسيب (3)
ه. دوجتكيديت جأل هههيددشهدفتأكألدهدإلأل يجأه دف يىجأه (0)
 .قألهجهدفأكدةه ديدايهأل هدألياةهد أهيشألادكه (2)
  احيةتفتإتساؤالت 
ه.هيهااهألجهايدهدفأكدةهأل هد أهيشهدفدألياألج (1)
ه.كأل هألك نهدفتأكألدهدفسلجأهسجبه أه ىشهدفهىد اهدفت يدي (5)
ه.دفى يحهدفتأهألهكنهانهألتجىيايهددئاهد أهيشهدستددتأل أليشهيهاأه (3)
ه.هيذدهت تدحهفتىهألجهدفتأكألدهدفدأليايهفددئاهد أهيش (0)
 .هجادأألجنهأل فاهد كيدهإاكأل هألهكنهفددئاهد أهيشه (2)
 

 ةمقدم 
 

فت دداجههجتادديدألةهاددد دههج فك ىددهجاهألتدد غددادهدفعدديفجهكلددههألت ددههىتدد هدفتأكألدددهههه  
هجدفتدددأهتت لدددبهدفت  ألدددهج ق دأدددا ه ههيددتدددهجىددد فاىدددجحهدفتأكألددددهفدددههادفه تهعددديشه ه

فتدشههىديكشههجكي ألدهجج دد ه األدا ه لدجهتعداهدف دد هدف األهد رهدشهدفتي ههفلتأكألدده
ه.ىأ يدهدفهعد أ دإلجهجيفسدأهأىدهألتسج
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ه

يه دىدههايه د ه فنهألك نهفدهها لنهألتااههفجهألكنههطتلأي ههأهيشهدنددئاهد ههههه
ذدهفددجهدسه هنهألطتلدد هأددنهغألددد ههددنهدفهىي سددألنهاألسددت ألاههذدهفددجإهلدجدديح ددأهتت ألدد هد 

هيألده دددأع هتددداأدددنهغألدددد ه لدددنهألكددد نهفدددهه زنههجهطتلأدددهجألدددتهكنههدددنهدفتأكألددددهج دأل ددد
ه.دجيحايهادفس  ه فنهأل ىأه

هه

هةنهتهألزهدفأكددهإ هأنهغألدكهادئهي ههجهطتلأجهستددتأل ألإنهألك نهفاألكهافذدهأل بهههههه
يددددهدفكجألددددهألددد هى يتدددكهد أهيفدددكهفهددديهافتددأهسدددتغذيهجهددديههىدددد أكه هىت يتدددكه هد

ه.أهيشاكددئاه
ه

هججادأألدددإ فكىهددديههججسدددأل هةأهددديشهقددداهتكددد نه كددددهدفتدددأهألتتي هددديهددئددداهد هة ددديفأكدهههههه
أهدديشههطتددداهنهألكدد نهددئدداهد ا وههجأهدديشه كددد هي دألدد لددأل هدفه لدد بههددنهددئدداهد 

سدتيهيدهدسه دأهت فألداه ههةنهكدشهىدطسههجدااه تكهدنهدفدألدياإسدلأىيه داىهديه كهديهإ أيفجه
 قداههجتأه دفداايههدنهدفهادسدعكيىدشهتدهجأدنه ألدهجتلكهدو كيده دفأدسه هىديكهقىد

هجهددداهدف ألدددهةهدهدفهعيىددديطددددىه تسدددتاهةبهههتدددي ألىدددتديهفهددديهد هةاددديأشهدفههتددديا
نهأل  جهج  اه زتههنهعبهجفاىهد هةنهقاتشه كدهاف هإبهكشهأل جهجهذدهدفىكشه  د

  لجد دههدنهةهجديفأكدهجهأ جدشه يفجديشهدفهادسدادفههتيةه تيجألتهيه دأهىهيألدجهدفهدسديجه ه
ف ه تحههىدد اهدألديايهإبهنهتىتديهفهجههدسيجههيشهدفذيههعهيه سيداهد اهجدف أل
ىىدديههىددىاهفتىددىألاهدفهدسدديجهجتلددكها ددأهسدد  هدفهسددتهلكألنه ههجنهى تددشه كدتدداجعدداه

ه.جدجيحهايئلادفه دىأيشهههيهادهألألهه
  عمالأقصة رائد 

 

 يعمال الجامعرائد األ
سدتعاداهفلهدتلدجهدف يهعألدجهاددستههدفييى ألدجله جدااهدإل(هأيهي هه51)اىه هافألك ههههههه

إىىديتهه قدداههفأكدددةهتدتلطسه ددأهجتألداهدفتعلددألجهدف ديهعأهجدديارهدفتكديفأل لهههدديها عد
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جكسشههاهأداههكدشهى  دجههىهديهفلجألداه/جههىأتجه دتاةهألااهألألهيههلأل نهى  ج
أهدديشهدف دديهعأهدفتسدد أل ألجهتهتدد دشهتدد شهسأليسددجهددئدداهد هله يجددشها وده دتدداه  دد 

جى دشهطجددهإىىديئههفهدذدهدفه قداهفكدشههجهددسلجه هألاهاىداقيئهله يفجدي ههدىهجههسديأات
له جعاهيهجشهدفهسيأاةهفا اهتكيفأل هاددستهنهألعد  نه تيهجهأل هدفىددتهأل هسجأل

تا دهدفع لجه تجااهجعضهدإلأ،ىيشه أهدفره دلهألطجدهدفىتي جههنها دشهجعدضه
جهدديهألعددياشه)جكسددشهه044ا شهي،يددجهاألدديجهتهكددنهافددألك ههددنهجألدداه.هجدفاأيألددجهفه قعدد

اطددىلهه044جكسدشله جعداايهجألد جهتدجهجألداهه144جعاهأل هألنهتجهجألداه(.ها وده044
يدجهجدااهدفجألداه دأهدفت قد لهفكدنه سديئشهدإلأد،جهدفهتلألدجهه544جدياه جعاايهجألد هألنه

جكسدشهه5244 ألهيهجألىهديلههديهااىهإفد هجألداههجفت  شهدفطجده جااشهتتىيقلإكيىشهقاه
ط،شهاسج أألنهت  هقددججهأىدةهه.جكسشههجيأجله اكذده1944 أهأل جه دتاهتلتهيه

يجهاسيجألاهكينهههيهكينهألط  هفهله ط،شهي،%ه1آو ها ودههنهدفهجألعيشلها ه
قددداهاهدددنههدددنهدفهددديشههددديهألكأألدددههف اددديتهيددد،اهسدددى دشه دددأه يهعتدددهلهىددديهلجهدإلقيهدددجه

قجددشهذادديبهافددألك هفل يهعددجه عدد، هكددينهقدداهجددياه(.هافدد ها وده37قددجددجه) دفهعألىددجه
اف هجكسدشله جدااهألعديىأههدنهكيددةهدفه ديج،شهدفىدتأألجه كيددةهدف لجديشهه114قددججه

لدددههألسدددهدهدفلألددديفأهدف ددد دشهفتىأألدددذه لجددديشهألددد هىدددددتهدفهزألددداههدددنهدفى دددي لهههددديه ع
 أهدف قشهذدتههجااهتدتألدبهه قعدههدفعديفهأهألى لد ه.هدفعه،ته دفداهأل هدستأسيددتهج

ه.جسدأجهدفىيد مهإف هقهجهدفتدتألب
أل هددي هألد هإ دد، ه كدتددههدفعج دألدجلهكددينهافددألك هقداه هدداهدجدداهه38جعداههددد دهههههه

له جدددااشههئددديشهاألددداةهتهيهدددي ه هكدددينهقددداها لددد ه كددددةه هلألددد نها ودلهألددد هانهافدددألك
ه.دفه دقاهت لاه كدتههط،شهىهده دتا

ه

اف ها ودلهيجههكدينهز ددهه944جعاههد دهادجعجهاىهدهكينهافألك هقاه هاهههههه
ه قدداهدفهلألدد ىألدهدفىدديبهتط دد دههلألدد نهزدئددده دألدداهأل هألددي له جلددغهتدتألجددههدفعدديفهأهجددألنه
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نهأداهيهفلجألاهجيفهزداه تج  هفههاف هجكسشه   له هيهكينههىههإوهاه157دفه دقاه
دإلى لألددزيهفهدداةهأىدددةهاألدديجله دغددجهانهاددذ هد فدد هجكسددشهكددينههEBay ددأهه قدداه

سددعدايهدفهأتدددضهافدد ها ودلهفكددنهدفهزدألددادشهطدد،شهألدد هألنه  دد ه ىددلشهجسددعدايه
افدد ها ودلههعلىددي هجددذفكهه38افدد ها ودهت دألجددي له دىتهدد هدفهددزداهأىدداهسددعدهه53إفدد ه

ه.ىألددشه دفهىياألددىاهيجهافألك هإف هىيايهدفهلأل ه
 

أدددادتله دفددذألنهىددهجهاتدددااجهألدد هانهى دديحهافددألك ه لدددبهفددههدفكيألدددههددنهد ههههه
اف هتيس به أهاهإف هت  ألدههسدألشهداألدبههدنه لجديشهدفزألديدةهه53طتد ها ألد سي ه

إف هه قاهافألك هتت ه علههأل داهتتدشهدفادغ هدفداألدبه ألت قد هأدنهدفعهدشله فدجه
األدداهت يفجددههجددا اهطهسددجهآو ها ودهألكتدد هدفهطتددد هجهددذدلهجددشهادسددشهفددههدسدديفجهته

ه يجشهانهألتدكهه أهتيفهله أىاهيهفجهألطااهافألك هفهذدهدفتهاألالهزدا دهدفهجلغهإفد ه
ه.طهسألنهافأي ه

 

فكددنهإذهسدديداهفع دداهىددأ جههدداهىدددكجهتهيألددجهاهددنهدفه دقدداه دفجأليىدديشهفتتهددأهههههه
تهاألداه ا كدشهادذدهدف.ه قعهلهه يجشهانهألع ألهيهافدألك ههسديتجهإأ،ىألدجهألد هه قعده

هإف هدفهجيتا
هجأل يجألد كيدهدفتأهتيديهقىيأيتكهدإل دفطد جهجيفأ دئاه د هجدفسيج جهقجهجتتلألشهدف ىه

ه.أهيشىت هدألياةهد 
-------------------------------------- 

 
 عمالعلى نجاح رائد األثرها أو  ةالفكر : أوالا 

 

اه تىدددددتدىهتجددددديةهىدددددجتشهدفأكددددددهاىأتددددديحهدفهعد دددددأه دإلههج دددددأهأىددددددهدفع فهدددددههههه
نهاهكدددينهايهىدددطسهإدفتدددأهجهجدفكيهىدددةهىدددجتشهادددأهدفيدددد ها ه
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ه.جااد اف ههىد اهألت  ه ألههذدتهه هإفت فألاايه تت أللهيههجألستيهدايهجتتأألزهقاددت
 

أهديشه تهألدزهد هةدفهىد اه أهدألدياهلألهيسي هدفتأهسأل  جهأتعاهدفأكد هاأهد ههههه
جتىدغألشههادئهديههيفج ن ىتدنهه دهجف هتهألدزهدفهىدد اه ى يتدإدفأكد ه ى يتهيهألعايه
هلجهددنه يقتدههدفاهيغألدده  د هجددي ف ألسددتطاجه دتداهىسدينهنهدإلإقداددشهدفداهيغهتألدداه

ددئاهدوأهيشهفهزد فجهأهلألجهدفتأكألدهجيستهددده  ادةهدفهعهألد هدكتسديبهج اذدهألا اه
نهدفدغجددهه دفدداد اهاددأهدفه فدداهدفت أل ددأهدفهعل هدديشهتزألدداهكلهدديهزداشهدغجتددكهجددذفكه 

ه.فهىد أكهدفدأليايهججادأألإل كيدهدفت فألاهد 
 

نههدد،كهه دآلجددشه دفغددىجهيددجهدفع دديده د  ددأهدفسدديج هكددينهدفىددي هألتددي د نهجيإل     
سددتيهيده اددأهدفدىددألاهدفهدداطدهفكددشهىددطسه غدداشهتسددد هاددأهدإلهةىددجتشهدفأكدددها

 ددأهدفددا شهفتهيألددجهتلددكههجكهدديهتسددد هدفكىدد زه سدديدأشهدفعاألدداههددنهدف هدديشهدفتك هألدد
 ىىدددهي ي ددجهةهىىدديته هدديشهفتهيألددجهدفأكدددهدسهطىددألسه ه ذفددكهجتهج كدديدههددنهدفسدددقد 

جه ادد هألدد جهدفهلكألددهج طىددسهدفعدديفجهألدد جهأدديفهأهفىىدددهتلددكهدفي ي ددهجدفأكدألددجهدفهلكألدد
جهجيفهلكألددهجاددةهطيىددإىىددعشها ددأهذفددكهتألدداههجسددجيقهج كيىددشه يهعددجه ألجددهجدفأكدألدد
هه.(دىردهدفهلت )ف ،به يهعجه ألجههجدفأكدأل
 

نهألجتداهأدنهاأهديشه ألألدههسدأهفددئداهد هت لدبهدئألهة يفجتاهأدنه كدد ه ألدا     
اىدديكهد ددشهألأ دداهدفهأتدديحهلهج دفهسددت جلألجهتتألي دديشهدفسدد  هدفتيفألددإ ددأهادد تههةدفأكددده
 ألعددضهألألدهههجتأهد شهدفىدد عنهدفهأتيحه أل ألجتاهتتشههىجيحهدفىيداهأهفأل، ه
ذدهإأهديههجشهد دشهدفىدد عجتاه جعاهجتداهفأتدد ه ا نه دا ىهألسدنهألسيأا ه أهدفا

فألههج  ههتديئدهيدجهإ ألىردهدفد شهه  اهدفهأتيحه أهاذدهدفهكينهتتاألاد ههىهاهكينه دي ي ه
ىههوهجداهاههيهذكدههدفهغزىل اشاف اه  اتههاىيكه فكنهدفا تهاىيههلو"هد  "أل  شه

 تت فهديههجأياألدهةنهتك نهدفأكددها ألهكنههلتت،ئجههاهدفس  هجهىيسجهةهنهدطتأليده كده
جهجتكددددهههىدددا هألعهدددشهجىددددكىدددي حه  ددداهدفددد ههىدددد اهت ددديديهإأهددديشهاىدددشهكددئددداها
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فد هإيجهتت فشهدفأكدد ههفكتدألكههع  نهقيادهأل هدف يبه فكنهفجهأل اهفههدستعهيو هإ
ه.فعججهد أيش

هه

هجنهتعيقداههداهىددكاطدهكينهألىىاههىتمهأيايه ا هس،سشههأديتألحه جعداها ه     
ه.جدجيحهايئلاألىىاهس،سشههأيتألحههألكأههي  ه ت  هجذفكههاجاهةكجألده

 

نااه ال بااد ماان مراعاااة أال إوقوتهااا فااي العماال الريااادي  ةالفكاار هميااة أورغاام      
 :ةالجوانب التالي

 

هجدفهتيتدجههديهت دجهدفسد  ه دفأدىدهلهيهدف  ياهدفذيهسدتعهشه ألده: السوق -1
 ؟فك

دفتدأهسدتتعيهشههعهدجههدنهدفزجديئنه هديههعداوشههجهنهادجهدفىددألت :الزبائن -2
ه.ىددئهجه هيهدفاد اهفاألهجهفلىددت

هددددنهاددددجههىي سدددد كه ددددأههليهألهألددددزكهأددددنهدفهىي سددددألنهدددديهدفددددذه:ةالمنافساااا -3
ه.دفهست جش

هدديههعدداشههلاددشههدديهتتتي ددههفلهىددد اهسددألز اكهجددههدفهدد دا ن: المااوردون -4
ه.سعيدهدفه دا ا

 

 أساليب توليد األفكار: ثانياا 
 

  ةالمقابالت المركز  -1
 

هجهعألىدددهجسدددل بهدفه ددديج،شههددداهه ه أددداسدددتطادجهإأهددديشهجتألددداهأل ددد جهددئددداهد ههههه
ه. ددتهت ددههأت حإهنهط،شههة األاه كيداهجها هت فألا

 

 مشاكل المستهلكين -2
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سل به عيشهألتجههنهط،فههتز ألاهدفهستهلكألنهججعضهدفهىك،شهدفتدأهت د دهها     
 هاهجت  ألدألدددهةفددد ه ددددحه كددددهإيدتهجههدددنهطددد،شهدسدددتطادههجهدفهىدددتمه هدسدددتياهدفهىدددتمه

ه.فلهىتمهججادأألإ
 

 العصف الذهني -3
 

هججادأألدإ كديدهاىتديجهدسه كيده أل ىاهجهديهت فألداه ه يدهد ستهإجهستددتأل ألإ تسه هههههه
فلتأكألددددده ددددأهكددددشههجدف يازألددددهادددد هيدددديدهددددنهد هججتألدددداهألددددتجه ادددداهدفددددذانه ددددأهتيفدددد

 دددأه ددد ههدددنههجدفه د تدددجه كددديدهتددد شهدفهىدددكلقدددادههدددنهد هدكجدددادفت ياددديشهفت فألددداه
 دفتددددادألبهألدددد هدفتأكألدددددههجسددددتييدةهدفطألدددديشه دفهد ىددددإلهجايهددددهج اددددأه دأل ددددهجدفتدألدددد
ه.جادأأدإل

ه
ه

 مبادئ العصف الذهني 
 

 فكارللتفكير والترحيب بكل األ ةطالق الحريإ -
 

هع كديدهدفتدأهألىد جهيهط دنهد  كيدهجا نهى اه وهتدجه وهت ألألجه يهت فألاهد اههههه
هججادأألددإ كديدهاطددألنهقداهتيألددهفداىهدآلهج كديدهدفغدألجد هد اهج هقداهتكد نهغألدده دقعألدا

ه.ة األا
 

 الكم قبل الكيف -
 كدديدهجغددضهدفىردددهأددنهكجدددهقددادههددنهد اعىدد هدفددذاىأهألدد هت فألدداهألدكددزهدفههههه

تأهجعداه ددحهأدااهكجألددههدنهدفتلد شهدفغألددهعجدادأأهاتدنهدفتل شهدإلا  اتهيهتألاه
ه.جهيف  

 

 فكارتقييم األ جيلأت -
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هط  ددي ههةيه كدددهادفعىدد هدفددذاىأهوهألددتجهت ألددألجههج فدد ههددنه لسددد هج ددأهدفهدتلددههههه
ه.دفت ألألجهجأل  كيدهجسجبهىتت فألاهد هجأيقإهنه

 

 خرينفكار األأالبناء على  -
 

 تعتجدددههة كدديده األدداع دفطددد جههىهدديهجهج كدديدهدفه د تددجتألدداهألددتجهت دد ألدهد ههههه
ه. فألسشهتكدهفىيتجهيههج كيدهأيد 

 خطوات جلسة العصف الذهني 
 

 ةو المشكلأتحديد الموضوع  -
 

أدددنهدفه اددد اهه ددددداهجيف لألدددشههدددنهدفهعل هددديشه دفجأليىددديشجتألددداهألدددتجهتز ألددداهد ههههه
ه.دفه د حهتت هوهألتجهت ألألاه كداجه تىد هجتلكهدفهعل هيش

ه

 فكارستمطار األإالبدء بعملية  -
 

سدددتيىيته دددأههكدددينهإ كددديدهجدددا نه كددديدهجتدألدددهه تسددد شه هألددداهد ألدددتجه ددددحهد ههههه
ه. كيد داحه ألتجهتدقألجهد 

 

 كثرأفكار أنتا  إل  فرادثارة األإ -
 

ه. ت فألاهدفهزألاههىهيهة ادفه  ه كيدجي ههشعجتألاهألتجهدفت
 

 فكار تقييم األ -
 

هنهتىدشهوافد هإ كديده كيده تتاألاههديهألىدلحه ألدتجهتلطدألسهد دفىرده أهد ههههه
ه.ستأيا ههىهيغدجهيه كأل هألهكنهدإلا  اايه ه
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 عمالنماط التفكير ودورها في نجاح األأ: ثالثاا 
 

فد هقداددشهإدفتدأهتىدألدهجتدياهدفداهيغهاألد هدفتأكألدده تعدااشههة اجىيهدفهدف ادهههههه
ألديجههدنهدفدكد اه دفكسدشهادجعدجهانها اتشهدفاددسيشهاأرألههه أهدفاهيغهدفجىديه ه

يألدهسدلجيهألد هدفدد دج هدفعىدجألهه دأهدفداهيغهههديههألدا عىيهفهزد فدههدفتأكألددهعكي ألههفلت
 هاهدفت  دهدفهعد دأه دينهاىديكهدفعاألداههدنهدف دد هفتىهألدههدفتأكألددهلهجىكشههستهد

ههدىهدي ههعألىدهههدنهدفتأكألدده شهطد،شهأهلدههدفدألديايهدفد ههدزد ش ألتتيجهددئاهدوأهدي
ه.فتت أل هدفى يحه أهأهله

هه

هةىهي هدفتأكألدهتسيأاكهىت هدأليااىهي ههنهاهجىستعدضه أهاذدهدفأىشهي،يههههه
ه.ةأهيشههتهألزها
 

 يجابيالتفكير اإل -1
 

ىيهأىاهرنهأجايها) أهدفتاألاهدف اسأه     
فددذيهتيىدديهأل دديجأهدهددشهفلتأكألدددهدإلع قأددجهت(هجددأ

أل ددديجأههدددنهنهألىدددجحهدفتأكألددددهدإلاله(تأددديتف دهجددديفطألدهت دددا  )جج  فدددهجهدددجدددههىجدددأهد 
تاداههدنهت فدكهف هد إىكهس  هت  جهجيفىردهإنهذفكهألعىأهإ هجسهيتكهدفىطىأل
هججىددأ هةفلتددااه لدد هتددايشهطسدديدههجتأهجتلدد شهجاأللددع تددهجأل يجألددإهج تأسددألدايهج دأل دد

فدذفكه ديفتأكألدههةتلد شه جدادئشه األداهأل دياإفد هإأل يجأهألا عكهنهتأكألدكهدإلإ هجهعألى
دفهسدددددتيهدألنه دفزجددددديئنهجهىدددددد أكههجأل ددددديجأهألسددددديأاكهألددددد هدفى ددددديحه ألددددد هي ددددددإل

هه. هىت ك
ه

يدهجددههعفدد ههددنهت فددكه سددألتإأل دديجأهسألىددشه تأكألدددكهدإلهجأل يجألددنهىردتددكهدإلإهههه
هىي سددألكهههدديهسألسدديأاه ددأهتسدد أل ه كدتددكه هىددد أكه دقتىددياهدفعهدد،تهجهىت يتددكه

ه.جيفتعيهشههعكهجفدغج  لبهطاهيتكه د
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ه

ىدددكهسدددتك نهاددديائهدفجددديشهتددددىههىدددد أكهألدددى حه ألىهددد هإفددد هذفدددكه إهجادددي إههههه
فددد ههدتلدددجهإىت ددديشههدددنههدتلدددجهدف هددد حهأل ددديجأهألسددديأاكهجيإل ألزاادددده ددديفتأكألدهدإل

طددألنه تتسددبهنهى دةهذدتكهأياةههيهتعك هىأسدهيه دأهه قأدكههدنهد إهلى يزدإل
نهتدداألدهاىددكهتسددت ألاهإهتهكىددشهتعت دداطدددألنههددنهت فددكه سدد دفدد هدآلإىردتددكهفددذدتكه

نه لىدددكهوهتسددت ألاه يىدددكهغيفجدديهسدددتك نهألدد هىددد دبإ هكىدددشهتعت دداهاهىددد أكه
هةفد هىأسدكه قداددتكهىرددهإردهع هلأنهىأسههجىسينها هدفذيهألتااه أل ددهقىيأيتدإل
فد هإنهدف ىيأديشهفهديهقد  هتدعايه قدجهجتغألألددهقىيأيتدكهدفسدلجألههتد شهذدتدكه هجأل يجألإ

أهديشهافتكد نهددئداههج دفىطىدألجهجاداه قجهجت  ألدهههيددتدكهدفأىألدإلف هدإ هاهدفتاهألد
ه.ههألز

 

 التفكير المتوازي -2
 

هنه هألاهدف  دىبههنهألىردهفلأكد اأهيشهأل ها هىه هتأكألدهألسيأاهددئاهد ههههه
هه.دف جعيشهدفسشجهستددتأل ألإ فأل ههنه يىبه دتاه كهييشهأل هدفتأكألدهدفهت دزيه

ه

هجىهدي ههتى أددانهألأكدده دأهااد هتتداهدفأددداهألد ها:شدف جعديشهدفسدهجسدتددتأل ألإههههه
تطدديذهدف ددددده ألعتهدداهألدد هتط ددأهإ ها هدفتكددجهاستكىددي هه ادد اههعددألنهدسهفجتدداه ه

ه.دفع دئ هدفتأهتتاههنهتأكألدك
ه

 تتاألدداهىدد اههج ههىددكلادفعهددشهجعدددضهه قدد ههجتددتلطسه دأل دده: دأل ددجهدفعهددشههههه
طددددىهاهجفددد هقجعدددإىت ددديشهإلدفه لددد بهدفتأكألددددهجهددديه دف قدددشهدفهسددده حهفهدديهيدددجهدهجدف جعدد

ه. اكذدهتت هألتجهدفىردهفله ا اههنهط،شه هألاهدف جعيش
ه

هدفزدقدديتهجأدنه دألد هدف جعدهج كديده دف دددددشه دأهىهيألدجهدف لسد ألدتجهتلطدألسهد ههههه
يهتىددجحهاأهدديشه هدداهدفتددادألبهدفهتكددددهألىددجحهفددج هدف جعدديشهأدديا هفدداىهددئدداهد 
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فددد هإأهددديشهههددديهألدددعايهددئددداهد ههزد فدددجه دأل دددجهدفتأكألددددهدفهتددد دزيهىهددد هتأكألددددهفددداى
ه.كيدعكيده اهجى يت

 
 
 
 
 
 
 
 

 مثال مدلولها ةلون القبع

هجدف جع
 دفجألايت

  هفلهعل هيشهجدفهعد
 دفت يئ ه دفجأليىيش  

 نهىعددددد هأددددنهى ددددي هجألدددداهاهدددديذدهىدألدددداه
ه؟ىتمدفه

 تدددد شههةطألدددددهتىدددديئأليشهد هدددديهاددددأهدإل
 ؟سته،كهدفهىتمإ

هجدف جع
 دفطاددت

 جادادإل 
  كيدت فألاد  
 دفجادئش 
 تتهيوشدإل 

 اددشهألهكددنهدفىردددهفه ادد اهدفاددددئبه
 ؟طدىاهجهنهزد أل

 جهكألدددددد هألهكددددددنه دددددددحهدفهىددددددتمهج دأل دددددد
 ج؟هطتلأ

هجدف جع
 دفىأددت

 دفأ دئا 
 أل يجأليشدإل 
 ةى ي هدف  هه 

 ؟ىد اهيهدفىأهدفههألزهجأكد هدفه 
 فددددتعلجههجأل يجألددددهدددديهاددددأهدفهطد دددديشهدإل

 ؟أهيشه ددهدألياةهد 
تداىأهد دتدبههجهيهىع دكهدت دي ههىدكل  ىأعيوشدإل هجدف جع
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 دفهىيأد  دفتهددت
  تيسأل د 

 ه؟دفه رأألن
 دددددأهتددددديشههجىأعيفألدددددهددددديهدا اه علدددددكهدإل 

 ؟ ىشهدفهىد ا

هجدف جع
 دفس ادت

 هدفسلجأليش
 هدفط د
 دفع دقب 

 هدددديهاددددأهى ددددي هدفاددددع ه ددددأهدفهألكددددشه
هج؟تىرألهأهجيفىدكدف
 هددددددنهتىأألددددددذههجهدددددديهدفهطددددددي دهدفهت قعدددددد

 ؟دفهىد ا

هجدف جع
 دفزدقيته

  دفت جأل 
 تكيجىاددهد إ 
 دفتأكألده أهدفتأكألد 

 ى  دددددياهإسدددددتىتي يتكهتددددد شهإهددددديهادددددأه
ه؟س د دفهىتمههنهد 

 ى دديذهتألدديةهإلجههدديهط ددجهدفعهددشهدفه ل جدد
 ؟دفهىد ا

 
 بتكاريالتفكير اإل -3

 

ىتدديجه ىتدد هتددشهفدد هدفسددعأهىتدد هدإلإتددا اههجذاىألددهةجتكدديديهادد هقددادهدفتأكألدددهدإل     
سدكيهجدهدفتدأهتسديأاهألد هتىهألدههجهألد هذفدكهدسدتددتأل ألهجهيل هنهد هجهعألىهجهىكل

ه.جتكيديجادأأه دإلدفتأكألدهدإل
ه

أدددنه دأل دددههتسددديأاكهألددد ههة ادددأهأجددديدههSCAMPERسدددكيهجدهسدددتددتأل ألجإههههه
هج ه دأل دداطدددهاتمهفلطددد جهجهىددهج ه دأل دداتدداداهتغألألددددشهألدد ههىددتمهادفتأكألددده ددأه

ه.طدىا
 مثال استخدامها ةدااأل

 طدآستطادجهىأههعألنهجاشهىأهإ جاش
غ يتههنهىستجاشاجهيذدهألهكنه

 دفهىتم
نهىاأل هأل ه كدةهاهيذدهألهكنهاهمهىألئألنهإ هاا هىأههعألنها دا 
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 كيداهجدفهىد اهفتىجحه ذدج هاهجعاههيهدفجعضهه

 أاش
 ههادفتكألأل هفه،ئهجهغدضههعألنه

 هيهدكيدهه،ئههتعاأللهيهف عل
سل بهدفعهشهفألىجحهاكأل هىعاشه

دفهستهلكألنههجفىدألتجهكيدههىيسجا
  أيشهنهد 

 هاكجده)غألد
 (ىغد

 هادفل نهه ا هدفى اهاغألدهدفىكشه
 ها هدف عجها هدفى شهادفت جه

  هكجداىغده

هدتأياهدفهىتمإىزألاه
 كيده عيفألهافألىجحهه

هنهط  دشههجدفييفيةهتذ هدفط  هإ ههزدفتإه ادفتطلسههنهىأه دتذ 
 سداادفعهشهفألىجحهدفتىأألذه

دأاه)دقلب
 (دفتدتألب

ألا ألدهدفىأهد هأك هد هتغألألده
 تدتألجه

أك هط هسألدهدفهىتمه أهإ
 دفتس أل 

دستطادهيشه
 دطدى

طدىهاغددضهدستطادجهدفىأه 
 ةهتعاا

 ي هألااهج عشهدفهىتمهألستطاجهفلزألىإ

 خالصةال 
 

 .أهيشيدايه أهدألياةهد ا ههةاهألجهدفأكدها (1)
 .ججادأأل كيدهدإلبهت فألاهد سيفألاتعااه (5)
 .جتكيدهدفهىت يشإجادأأه أهاهألجهدفتأكألدهدإلا (3)
جهأهددديشههدددنهطددد،شهدفهعسسددديشهدفعيهدددكألددداهألددد هىىددددهي ي دددجهدألدددياةهد عدفت (0)

 .ج دفطيى
 .جدأل يجألهجأهيشهفألأكدهج دأل فددئاهد هجدفتتهألةهدفاد ده (2)
 .جاددةهدفهىيدألاهدفدألياألإاهألجهدفتأكألدهدفهت دزيه أها (6)
 (ةوجماعي ةفردي) ةثرائية نشطأ 

 فئددكهاجتدداهذدتددههجدشهادد ه دأل دجهتأكألدددههجأهديشهفددأل هههىدف دبهددئدداهد  (1)
 . ههست جشهدفعيفجادفذألنهألدألا نهتغألألدههست جلهجه
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 ىشه زه،ئكهاذدهدفهأه جاىيقشه 
 --------------------------------------

 

شهدفعلهدديتهع دد،هتسددهجدفعلهألددجهنهتأهددجهدف دأل دداداشهانهإأل دد شهدألىىددتيألنه (5)
نهتدددقجهجهفتددىه تأهدجهكألد هتهديد ها اشهألىدت ايهفكه فكنهد نها

 ج؟دفعلهألجهدف دأل 
 هقجهجاددسجهإستددتأل أليشهددئاهاأهيشهتعتجد هقا  هدألياألجهفك

-------------------------------------- 
 (ةوجماعي ةفردي) ةتطبيقات عملي 

 

تتدددااهأدددنههىدددد أكهجهددديهوهألزألددداهأدددنهطهسدددجهاسددد دههسدددتطاهيهىهددد ه (1)
 ه.دوأل يجأهدفتأكألد

 

 --------------------------------------
 

سدكيهجدهفلتأكألددهجهىشه زه،ئكه  ج هيهأل هدستددتأل ألاهجدطتده كد هدألياأل (5)
 .دوجتكيدي

 

 -----------------------------------------
 مشروعك الريادي 

هدددنهطددد،شههددديهتعلهدددشهأدددنهاىهدددي هدفتأكألددددهدفهتددد دزيهقدددجهجت جألددد ه كددددةههىدددد أكه
 .أليايهأل هدستددتأل ألجهدف جعيشهدفسشدفده
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ها د اهإىىيتهدفهىد اهدفىغألد:ها و ه
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هطأليددشهإىىيتهدفهىد اهدفىغألد:هييفيي ه
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 الفصل السابع

 ةلصغيرالمشروعات ا

 
ه

 أهداف الفصل 
ه.ةىىيتهدفهىد أيشهدفىغألدهإدفتعد هأل ها د اه(ه1)ه
ه.اهىغألددهىىيتههى كيدهإلدفتهألألزهجألنههىيادهد (ه5)
 .ىىيتههىد اه األاإألتعد هأل هطأليددشه(ه3)
 .ةتيهألنهقألهجهدفهىيدألاهدفىغألده(ه0)
ه.إىىيتهدفهىد اه دستهدددألتهألادكهااهألجهدفاد اه أه(ه2)

 

  ةاحيتفتإتساؤالت 
 ؟أهيشفددئاهد ههةاهألجهدفهىد أيشهدفىغألدهاهيه (1)
هةهتهألدددددزهههطتألددددديده كددددددةإأهددددديشهألدددد ههدددديهدفع دهدددددشهدفتدددددأهتسدددديأاهددئددددداهد ه (5)

 ج؟فهىد أ
 ؟ىىيتههىد اهىغألدأهيشهإلاجهدفا د اهدفتأهتا اهددئاهد اذكدهاه (3)
 كأل هتىىيهدفهىد أيشهدفىغألدة؟ (0)
 د اهدألياى؟اشهتعت اهدنهتت أل هدفذدشهفههأ،قجهجإىىيتههى (2)
 قدمةم 

دفددد  ىأههقتىدددياجيإلتعتجددددهدفهىدددد أيشهدفىدددغألدةههدددنهاادددجهدفدكددديئزهفلىهددد ضهههههه
تسدياجه دأهتلجألدجهه إىهديإادي جهإفد هذفدكههدوقتىدياألج هنهااجهد د اهأهلألجهدفتىهألدجه

 اددذدهألعىددأهلهدفه تهدداههددنههىت دديشه سددلاه طدداهيشه غألددد ههدتتألي دديشدفعاألدداههددنه
فهىددددد أيشهدفىدددددغألدةههتأدددددتحهههسددددياهتهيهدفأيألدددددجه دددددأهدفىدددديتمهدفهتلدددددأهتألددددداهدنهد
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ف ددجه ت لددألسههىددكلجهه دديوشهفأدددسهأهددشه األدداةهههدديهألددىعك هإأل يجألددي هألدد ههعي
ه.دفج يفجه دفأ د

ه

-%24  دداهارهدددشهدفاددسدديشهانهدفهىددد أيشهدفىددغألدةه دفهت سدد جهت ردد هههههه
هدددنهدف ددد ىهدفعيهلدددجه دددأهدفعددديفجه تعتجددددهدفعهددد اهدفأ دددديهفلهىدددد أيشهدفكجألددددةه%ه64

 داهدفطددددديجه تىدددددألدهدإلتىددددديئأليشهإنهدفهىدددددد أيشهدفىدددددغألدةهتألددددداهتددددد  دهفهددددديهدفهددددد
هنهدفهىىاشه أهدفعيفجه جيفتيفأه إنهتى ألاه اأجهإقيهدجه%ه94 دفهت س جهتىكشه

دفهىدديدألاهدفىددغألدةهجدديشهه لجددي هايهددي هفهعرددجهدفددا شهجعدداهانهايجتددشهتلددكهدفهىدديدألاه
ه.دوقتىياألجقادتهيهأل هدفتىهألجه

 

  عمالأقصة رائد 
 التاجر الصغير

 

ةهأجدديدههج كيىددشهجادديأتهأىدددهجأىدداهدفددجعددهىددجحههلألدد ىألدا ههج ددأهدفسياسددجددااه     
لهلهكدينهأه،ئدههي هأنهىط دهكينهألدسدجهألألهديهجىأسدهه كددألجهفل سدجههىدى اهألدا أل

سدى دشهقدديجهجعهددشهج يقديشهتعدألأألددجهفىأسددههه7لهأىدداه اجىدديتهدفتددأهدف دي نهجددههج ألددىد
سدى دشهاسد ههىتداىهه8هأىاهيهاىدجحه".ه51ذيهفل دنهدفدئأل هدفتىأأل"هكنتبهألألهيه
أّلههدفأ ألددهجهدا ه هداهاهد دشهإلاأهيشه جىي تد  ألدهسدتيهيدايه دأهدفجألداه دفىدددته هتهتن

ألداأ ه ألهديهد ديشهد أهديشهدفىدي تألنه ههلهكينهأل دألجهف ديتدشأهشه جىيتهدفتأ دسه
اف ها ودهه12يهأل دبههنه هاههنهط،شهدفهىتاىههه.ي دهأنهدتلجهى يتهجفألتتا

"هادىاىأهإفد هطهد ها ددداهألهكدنهانهأل د  د د"األاهىعيد هاسل به هجتكيدإأنه دأل ه
ه. دستيهدهذفكه أهدفت يدة

ه

 ددأهجدىدديهمهإذدأدد ههّ  ددهههكيىددشهدفط يجددجهاتدداهه داجددههأ ددد ضهألألددههدفتتددااههههه
دفدذيه دتحهفدهههتجهتعألألىدهههدذألاه دأهىأد هدفجدىديهملهد هدده ىيتتهفلىجيبه  ادئهه ه
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دفجدددددهمهدفتلألأزأل ىألدددجهدفىدددت ه ه لجددد  ه دددأهدفه ددد،شه ه ههآ دددي ه األددداةه دددذداهسدددأل ه
هلألدد نه15 ددأهجدده ددهههلهجلغددشهىددعجألتهطدددىهإلف دديتهط ددبهجه يجددشههدديايهه ددزيد 

ه.دفه دددددددديشهجهسددددددددتهاه هىدددددددديااهجعدددددددداهأدددددددديهألنه  دددددددد ههددددددددنهاط فدددددددد ددددددددداههدددددددديهجددددددددألنه
ت دي هه تهعدهه عىىدعههعسسدجهغألددهدجتألدجهتهدا ههج ديدحهجهههتدهأهديشددئاهد هات 

أهجلغدشهتألىهديهدفتد ههل هىرألددههتيادددته تجدداهجدع دهلهأهديشفتعلألجهدف ،بهدألياةهد 
دفطألدألجله أىاهيهاتجههجأيئادشهكتيجههفىيفحههعسستهاألاي ه ههلا وده عكيده14444

ه.اىجحهاىغدهأا ه أهه ل هدفهستىيدألنهفلغد جهدفت يدألجهي هأيهه12
هه

ق هههههه تددددددحهألدددد ه زددةهدفت دددديدةهد هدألكألددددجهجإىىدددديتههعهدددداهفتعلددددألجهدألددددياةهد أهدددديشهدس
ه.فلىجيبهدفىيىأت

 

جه5446يدكجه أهدف هجهدفهىع داةهأديجههدألكأهفلهىتهشهاأ تهههنهدفدئأل هد ههههه
أهيشهىغألدهفدهها دهه تهعدأههدعيده دأهاتىهألجهدفىدكيشهجيأتجيد هددئاهفلتط أل ه ه

ه.ه يشهدألياةهد أهيش
ه

نهتكد نههلألد ىألددله رهددهاف هكتيبهاشهتدألداهادفتيساهأىدههجأىاهيهاتجهأيهنهههههه
 دأهد سد د هدفعيفهألدجههجقجشه دتده-هيشهاهيز نهه-دفكتبههألادفكتيبهأل هه دقاهج

اطتألدشهجعدضه ىد فجهفت داد ه دأههعياداهدألدياةه ه.جعسج أألنه ت  هاأل هدفهجألعيش
ه.د أهيش

التاي  ةبداعيافكاار اإلساتخر   األإزيزي الطالب بالتعاون مع زمالئك عهههه
 .عمال السابق والتي كانت سبب في نجاحهستخدمها رائد األإ

------------------------------------------- 
 نشاء المشروع الصغيرإدوافع : أوالا 
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دفددد  ىأههدوقتىدددياإنهدفهىدددد أيشهدفىدددغألدةهتعهدددشهألددد هتت ألددد هدفتىددد اه دددأهههههه
إفددد هطلددد ههإاددي ج تعهددشهاألادددي هألدد هإىدددجياهدفسددد  هجطدداهيشه هىت ددديشههتى أدددجه
هدديهألسددت  بهت دد ألدهاسدد د ه األدداةهههدديهألددىعك هإأل يجألددي هفتت ألدد هتىهألددجههسددتادهجهه

ه.دإلجادأألججألئجه يذججهتسهشهىه هتلكهدفهىيدألاه تى اهدوجتكيده تاأجهد أهيشه
ه

هةىهددديه تدددادشهىدددغألدهعجهدفىدددغألدةدفهىدددد أيشههدفا فألدددجأد دددشههىرهدددجهدفعهدددشهههههه
 هاهدفعيئلدججعاهيهألعتهاهأل هدفعهشههدنهادطدشههلدفت جهتىتمه ت زاهسلاه طاهيش

يهألعهشهجدد ههديشهىدغألدهد هدجهديهجدا نهدد هأهيوه تد ألألنه هعرهههألستع دقاه
ه.هيشهييجش

ه

يهتسياجه أهدفت اجهاهألجهدفهىد أيشهدفىغألدةهدفتأهجا دا ت ادهدإلىيدةهإف هاههههه
ه:ىهيأه أهدفا شهتألاها تهيأدإلقتىيايه دإل

ه

ه.تسياجه أهزألياةهدوستيهيددشهدف  ىألج (1)
هدددنهه%25دفأليجدددينهألعدددزىهجتكددديددشه أدددأهتسدددياجه دددأهتىهألدددجهدفه دادددبه دإل (2)

ه.ىتيبهدفهىد أيشهدفىغألدةاف هدوجتكيددشهإ
ه.ت  ده دسهأهشه دفتاههنهدفج يفج (3)
ه.تتىيسبههاههت لجيشهدفس   (4)
ه. ههيشهكجألداوهتتتيجهده (5)

ه

ك ىهددديههدفكجألددددةطىددديئسهتطتلددد هأدددنهدفهىدددد أيشههدفىدددغألدة فلهىدددد أيشهههههه
يهعيتهديه أدااهأهيفهددفت جه دأههجألهةتك نهىغألده ههجاددتهيههست لإهج ههعسساهجىدك

ه: ألايا هنهطىيئىهيهه أهه يفهيهة اأهغألدههسأل ده
ه

 اد جهدفهطي دةهفألسشههدتأعج. 
 ألهكنهتىأألذهدفهىد اه أهدفهانهدفىغألدةه دفكجألدة. 
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 شهىغألدةها ه أهدفجأل شهكيىألجهتىأألذهدفهىد اهأل ههسيتيإ. 
 تتألي ديشه جألعجهأهشهاذ هدفهىدد أيشهألددتج هإدتجدي ههجيىددهجيإل

 .دفأل هألجهفأل ددا
 تتألي يشهدفس  دإلىتيجهتسبهإسدأجهتغألألده. 
 ىددد اههجيىدددةههددنهىدديتجهيهههدديهاددةهدفهإنهإهد ىددجهدفعهددشهتألدداه

 .اتهيجههجيىدألعايهإف هدواتهيجهجيفعه،ته دفعهيشهإ
ه

اددددداد ه دفدددددا د اهألكددددد نهفدددددهههدددددنهد هانوجددددداهدألددددديايهيههىدددددد اهاهنهى ددددديحإههههه
فدد هإدفددا د اههتلددك ألهكددنهتىددىأل ههلىىدديت ه دسددتهددد إله دفهتأددز هيددجسددجيبهدفجيأ د 

-ه:ى أألن
ه

 دوافع جاذبة -1
هىد اهدأليايهه جشه اأهدفع دهشه دوااد هدفتأهت ذبهدفأداه تتأز هإلىىيتهههههه

 :هيشهدفع دهشهدفتيفألههألألههجىغ ه دغجج
 ستقاللية وتحقيق الذات والطموحاإل 

 

ادضه كدديد هدفدألياألددجهألدد ه هددحهجيوسددت ،فألجه ددأهأهلدههفأل جدد ها ديفكيألدههىدديهألههههه
هه ألتطذهقددددتهه  د ههديهألددىه ألىرددهإلىىديتههىدد اهطديسهجده دقاه ألىعدهجكأليىجدف

ه.ف هتلجألجهىادته ه تههفألجىأه ألهههست جشهزدادألت  ه ألههذدتهه ألسع ههنهط،فههإ
 هه

 بداعاتستثمار المواهب واإلإ 
 

جدددادأيشه ا دألددديشهتدددا اهجهدددجهإلىىددديتهلكددد نهه دادددبه دسه ددددداهألهتدفكيألددددههدددنهد ههههه
ألددههه داجددهه  دداهتكدد نهه اجددههقألياألددهه ألىددعدهجيفدادد ه ادد هأل دد اههىددد اهألهدديد ه 

 هقداهألكد نهافعديبهدأليادألجهاها هه اجههدألياألجه ألىىعههىد اهدألديايهكىديفجأهلهه



 

 116 

 ههجتكدده ألجتكدددهىىددهكتجددههدفتدأهتدادهفددهههجديفغههيفألددجها هقداهألكد نههطتددداها ألهكيتجدي ه
 .ا ألهه اكذد دأل جهتىىألاها دته ألىىعههىد اهىدكجهاههي، ه

 

 بة في تحقيق المال والثراءالرغ 
 

فأدددداهجيفتهلدددكهسددد دتههدددنهدفدددا د اهدفهتأدددزةهإلىىددديتههىدددد اهدألددديايهادددأهدغجدددجهدههههه
شهفألكد نهسدألاهىأسدهه أللجدأه هجتت ألد هدفيدددته دفهديجيهت،كهىدكهها هجألشها هسأليدةها

هه. ات،هجههىأليتجدغجيتهه دسه
 

 ستراتيجية الدولة المشجعة إلقامة المشاريع إ 
ه

دفهىيدألاههنههتك هيشهفتجىأهدستددتأل أليشهادأهجه هى عجهإلقيهجدفنهسع هاههههه
يهطد،شهدفدداأجهدفهديايه دفأىددأه هدنهطدد،شهدفتسددهأل،شهدفتدأهت دداههيهتعتجددهاد دداهقدد ه

 ه.إجادأألجهفأل دداهإلىىيتههىيدألاهدألياألج
 دوافع ضاغطة -2

 

هىدد اهدألديايههإلىىديته تا عدهدفأدداههتادغ هألد دفتدأههدفجيأيج اأهدفع دهشهههههه
ه:بهأاألا ههىهي سجي

 

 صعوبة توفر فرص وظيفية 
 

فأداههىد اهدأليايهجسجبهرد  هايغ جه عاجهت  ده ريئ ههىيسدججهدهقاهألىىعهه
هطدىهألسع ههنهط،فهيهجت  ألدههت لجيشهدفتألي ه وتعايهجيفأداهإف هطل ه ريئ ها

هه.قاهوهتتىيسبههاههأل فجه دغجيتج رألأألهه ههأل  هألىتردهسى دشهكأهتتيحهفهه دىج
ه

 لرواتبتدني ا 
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إدتأياهد سدعيده غد،تهدفهعألىدجهىتأل دجهد زهدجهدإلقتىدياألجهدفتدأهألهددهجهديههاهههههه
تتألي يشهدفأداه عىدفعيفجها ىجحهتاىأهدفددتبهجتشهدفد دتبهوهتكأأهفساهىأ يشه دس

 هأل دياههىدد اهت ديديهألت ددفهعألىدأهاد داهألادغ هألد هدفأدداهإلهه يدىهههاهدفغ،ت
هفأداهأنه رألأتجهفعاجهكأيألدجهدفددتدبه ألتتدجهنهط،شهاطشهإاي أها هقاهألستغى هد

ه.هىد اه األاهإف هدألياةهد أهيشهفألىىع
ه

 الفقر 
 

جيفجتداهأدنه كددةههفلهديشهتادغ هألد هدفأدداهفألجديادهكذفكه دإنهدفأ دده دفتي دجههههه
هه.ألىأ هيهأل هاسدتجه ألكأأهدتتألي يشهاالهه ألكهشهتعلألهجهه دو ههىد اهتادهألألهها

 البطالة 
هدفاديغ جهج د  هألد هدفأدداهإلأل دياههىدد اهدألديايههىيسدبهسجيب اأههنهد ههههه

فدد هدفتأكألدددهدف ددياهجعهددشهت دديديه تزدألدداهىسددججهدفعددي لألنهأددنهدفعهددشها عددشهدفىددجيبهإ
ه.فألت شهجألىهه جألنهدفج يش

 :وتتكون المشروعات الصغيرة من العناصر األتية
ههك ىيشهدفهىد اهدفىغألد

هدفعهيفج
هدإلاددة
هدآلوش

ه هدفهيشدا
هشدفت هألزد

 

 
 ةنشاء المشروعات الصغير إل  فكارمصادر األ: ثانياا 
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-ه:ىىيتهدفهىيدألاهىذكدههىهيإتعااشههىياده
 

 للمشكالت ةبداعيإحلول  -1
 

دفعاألددددداههدددددنهدفهىدددددك،شه دفهعأل ددددديشهسددددد دتههىدددددك،شهه ددددددداهأل هألدددددي هت د دددددههد ههههه
أدنههادذ هدفهىدك،شهتدا اهد  ددداهفلجتداهلجألئألجها هتأليتألدجها هغألدادي هجهاتكى ف  أل

إلىىددديتههىددديدألاهها كددديدهقألهدددج هددداهجدددد زهأدددااههدددنهدفتلددد شهترهددددههتلددد شهإجادأألدددج
 .ىغألدةهدألياألج
 في مجال العمل  ةالمكتسب الخبره -2

 

ذدهكيألدد ههديهألكتسدبهدفه رد هطجدددشهقألهدجه ه األدجه دأهه ديشهأهلدههطيىدههإههههه
سدبه ألكته دأهىددكجهاىاسدألجه  داهألعهدشهشهجهديهىددكجهدألياألدجكيىشهدفىدكجهدفتأهألعهد

طجدتدههدفهكتسدججهدفعاألاههنهدفههيددشهدفتأهتعالجهإلىىيتههىد اهدأليايهألىدبه ألدهه
ه.هنهه يشهأهله

 بداعات والهواياتالمواهب واإل -3
 

نها كددددديدهإلىىددددديتهدفهىدددددد أيشهتألددددداه ادددددذدههىدددددادهاطددددددههدددددنههىددددديادهد ههههه
 هدفأىألدجهد هألجدااه دأهههديد هأهديشهدفألا ألدجها  اهألجدااه دأهد هإجادأيشهدفأداههتى أج

 هه أهدفأكه دفتدكألبهد هغألد ه تلههههتلكهدوجادأيشهو تتيحههىد أههدفطيسههعألى
 

 بداعياإل التدريب على قدرات التفكير -4
 

اد دددجهذكددديتهوهتت قددد ه ههجلألددد نهطلألدددجه544-144ألتكددد نههدددعهدوىسدددينههدددنهههههه
 أهدفهعهجشهأل هاد جهدفتأيأشههأل هأااهدفط،أليهىسينهدإل
زاداهتلدددددكه تددددده،ألددددديدفطتلدددددكهدتجدددددي ههددددديهجدددددألنهه سدددددهيشه دإل

 تألىهديهلهاهههيدسدجهأهلألدههدفتأكألددهدإلدتجي يشه دفتأيأ،شه
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جددداداهفددد هىهددد هدإلإنهذفدددكهألدددعايهإجدددادأأه دددتدددادبهدفأدددداهألددد هقددداددشهدفتأكألددددهدإلأل
ه . جيفتيفأهره دها كيدهفهىيدألاهدألياألجهدجادأألج

 

بحاث والمطبوعات التي تصدرها المؤسسات كاألة الرسمي المصادر -5
 ةوالغرف التجاري

 

 أهيشه دأهدفغدد هدفت يدألدجهجيفجتاه دفىرده أهت يدألدهدفهعسسيشه كى  هدههههه
قتىددياهلدد هدفه ج أدديشه ت ىددأليشهدفهددعتهددشها هىددت هتهددتجهجيإل ،اهأا هجدديإل

ألددههدنهجتدياه  داهت داهدفكيت ىدلشهإفألدههد ه ههياأهيشهه ،شهتهتجهجدألياةهد ه ا
 ه.د  كيدهدفهلههجهفهىيدألاه األاة

 

 ةوالصناعية اريالعالقات التج -6
 

تكددد نهإتددداىهدفع،قددديشهدفت يدألدددجها هدفىدددىيأألجهجيأيدددجهفأكددددةههىدددد اههتأليىدددي هاههههه
جسددددجبهتلددددكهسددددتيهيد هجتهألددددزه جى دددديحهألهكددددنهإ

دفع،قدددديشه ألددددداطشهذفدددددكه دددددأهإغتىددددديجهدفأددددددسه
ألددددددههدددددنهقتىيىدددددهيهتألددددداهألهكدددددنهت فألددددداهدفكي دسه
 . هدفىىيأألجادفت يدألجه كيدههنهط،شهدفىرده أهدفع،قيشهد 

ه

 العمالءراء آ -7
 

تألىهيهألستطاجهاتاهدفعه،تههىتمههعدألنه إىدههألتجديادهإفد هذاىدجه كددةهت  ألدألدجهههههه
ترهددددههدددنهطددد،شهها ه كددددةهفتدددشههىدددكلجههعألىدددجهجددديفهىتمه تكددد نهادددذ هدفأكددددةهأددديجدة

فدددذده دددإنهآددتهدفعهددد،ته دإلسدددتهياهإفدددألهجههلتكيكدددجهجددديفهىتمها هجيفعهلألدددجهدإلىتي ألدددجتإ
ألهكدددنهت  ألداددديهههدهدفهىددديدألاهدف دقعألدددجه دفتدددأ كددديألكددد نههىدددادههلهدددجهفلعاألددداههدددنها

 .هنههعيألىتهجهفهىكلههدفهىتمه ى لهيه دفتأهتىىع
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 اةالتقليد والمحاك -8
 

 ه دأهتىدهألجهتي ألدجهاىقاهألك نهدفت لألاه أههىتمها ه أهطاهدجها ه دأهأهلألدجهإههههه
دفطدددد جهجأكدددةههىدددد اهدألددديايهه هددنهطددد،شهدفت لألدداه دفهتيكددديةهألهكددنلها هغألدددهذفدددك

هدددتألشهجيفهىت ددديشهدفت لألاألدددجه كهيددديشهألددد هذفدددكهىددددىهد سددد د هقددداهإهألدددي ه تيفلهىدددي ح
فت دد  هدفهلكألدددجهىتهدديكهت دديشهدفىددألىألجهدفتددأهتتددديكأههىت دديشهافهيىألددجه جدددا نهإدفهى

ه.ىلأدفأكدألجهفلهىتمهد 
ه

 ة احتياجات السوقتلبي -9
 

ت فددددداههدددددنهطددددد،شهاددسدددددجههدفكيألددددددههدددددنهد  كددددديدهدإلجادأألدددددجهفهىددددديدألاهدألياألدددددجههههه
دفهعد ددأه دفتكى فد  أه ددأهدفعديفجهاجدددزهدفكيألدددههنهدفتسدديداإ  هتألداهتتألي ديشهدفسددإ

شهتتألي ديهنهدإلتتألي يشهدفتأهتت لجهيهدفتأليةهدفعيهجه دفطيىجه كيألددههدنهتلدكهدإل
 .ت فاهتلكههاهره دههىت يشه األاة

 لهددديذدهتدددجههلنهتطادددعهيهفلت ألدددألجا ،جددداهجهدفهىيسدددجةهدفأكددددههطتألددديدإنهألدددتجها جعددداه     
 هدديهاددأهدفهطددي ده دفأ دئدداهدفتددأهه؟ اددشههددنهدفههكددنهتىأألددذايهلةطتألدديدهاددذ هدفأكدددهإ

فد هت د ألدهتتد هترهددهجيفىدكشهإتتتديجههةنهدفأكددهإ جعداهذفدكه ده؟سدألت  هيهدفهىدد ا
ةهأتجددديدهتي ددديشهدفعهددد،ته هددداىهقجددد شهدفهسدددتهلكألنهفلأكددددهجعدددألنهدإلهطدددذد هادفىهددديئأه
ه: ألهكنهتىىأل هدفأكدةه أهدتاىهدى داهدفهىيدألاهدفتيفألجلهةدف األا

ه

ه داهدفهىيدألاهدفدألياألجىا

هدفىتألجهيشهدفطاهيشههدفطاهألجدفهىيدألاه

هستألدداه دفتىاألددإلهيشههدفت يدألجدفهىيدألاه
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هد ا ألجهيشههىد اهىىيأجههدفىىيأألجدفهىيدألاه

ه دفتعهألىيشهيشهدفجى كههدفهيفألجدفهىيدألاه

هدفهىيدألاهدفزددأألجههيشهزددأجهدفأيكهج
 

 نشاء المشروعإخيارات : ثالثاا 
 ع جديدمشرو  -1

 

ف ههىد اهت يديه األاه ذفدكهجعداهإ كيدهدوجتكيدألههأهيشهجتت ألشهد أل  جهددئاهد ه
ه.ف ههىد اهت يديإكاههنه ا ىهدفأكد ه قيجلألتهيهفلتت شهعدفت
 مشروع قائم -2

 

 أهدفسد  هتعددضههجدفكيألدههنهدفهىيدألاهدف يئهههههه
 هدفهسدددددددددياههه دددددددددجعضهد داهافلهىددددددددديدكههه افلجألددددددددداه

ىىدديتهإدههىددد اهقدديئجهفتأدديايهدفتتدداأليشهدفتددأهتدد  ههجه ددأهأهدديشهألأاددل نهطألدديد 
ه.ةهىيدألاه األا

ه

 (franchising)متيازاإل -3
 

هتألددديزه ألعدددد هجعىدددههأ ددداهجدددألنه دددد ألنههسدددت لألنهاددد هأ ددداهتددد هدإله دىىددديألز      
هتأليزهجهىحهدإلهأل  جهجه تاي هاتاه د ألهه دفذيهأل ل هألألهههيىحهي ه دقتىياألهي هقيى ىأل

هتألديزهدفه د  دجهألدد هدسدتطادجهتدد ها هلألدههههىدد حهدإلدف دد هد طدده دفددذيهأل لد هأ
اكيددددههدددنهت ددد  هدفهلكألدددجهدفأكدألدددجه دفىدددىيأألجها هدفهعد دددجهدفأىألدددجهإلىتددديجهسدددلعجها ه
ت زألاههىت يتهها هطاهيتههتتشهدفع،هجهدفت يدألدجهدفتدأهألىت هديها هألسدتطاههيههديىحه

ةه فأتدددةهدوهتألديزه    ديهفتعلألهيتددهه تتدشهإىدددد ههتىددأليه ددأههى  دجه غدد ألددجههتداا
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زهىألددجههتددااةههدداهدفتزدهددههجت دداألجهدفهسدديأاةهدفأىألددجه ذفددكهه يجددشههدديايها هدفتىدد شه
ه.أل ههزدأليها ههىيفحهدقتىياألج

ه

 ةوكاله تجاري -4
ادد هكددشههددنهألتعيقدداههدداهدفهىددتمها ههددنهأل دد جهه يهددهه ددأهجلددا هفل ألدديجهجي أهدديشهههههه

جها هدفت زألددالهدفت يدألددجلهسدد دت هاكددينه كددأل، ها هه زأددي هجددعيهىدد دةههددنهىدد دهدف كيفدد
ه. ذفكهه يجشهدجحها هأه فجها هتسهأل،شهاألي هكيىشه جألعتهي

 خالصةال 
ه.ىىيتهدفهىيدألاهدفدألياألجااهألجهدفأكدةه أهإ (1) 
ه.اطدىهايغ ج هها د اهدىىيتهدفهىد اهجا د اهاد عجتتتااه(ه5)
ه.ىىيتهدفهىد اهقجشهدفجاتهجي أهيشهدفت يدألجإاد دةهاددسجهطأليددشه(ه3)
ه.ىىيتهدفهىيدألاهدفدألياألجادهإتعااههىي(ه0)
ه.تعزألزهقألهجهدفهىيدألاهدفىغألدةه أهدفه تها(ه2)
 (ةوجماعي ةفردي) ةثرائيإ ةنشطأ. 

 

 .ةهجتكدههج كيدهفهىيدألاهدألياألاه14ط،شه لسجهأى هذاىأهقجهجكتيججه(ه1)
 --------------------------------------

 

فتتأألدددزهدف ددد،بههجف يهعدددتتجىياددديهدهةسددديفألبه األددداا كددددههددداهزه،ئدددكهج دددد ه ه(ه5)ه
 .ةىغألدههجىىيتههىيدألاهدألياألإل

 -----------------------------------------
  (ةوجماعي ةفردي)تطبيقات عملي. 
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ى د، هإنهتىىديههىدد اههتهألدزه تجتداهأدنهقيأداةهاىشهىطسه هد حهتدألداها (1)
ىدديقشههدداهزه،ئددكههت لجدديشهى دديحههىددد أكههل..تعتهدداهألألهدديهجسدد هق ألهددا ه

 .دفت يدي
----------------------------------------- 

 كديدهقدألجهتلدكهد ..قيهجههىد اههعدألنهإلهججادأأل كيد هدإلاأدضهألألكهزهأللكه (5)
ه. أها تههيهتعلهته

-------------------------------------- 
 مشروعك الريادي 
جتاه أههىيادهد  كيدهوىىيتهدفهىد أيشه قألجه كدةههىد أكههنهط،شهتلكهد

 .دأهشهأل هت  ده كدتكههنهط،شهدفهعل هيشهدفتأهتىلشهألألهيدفهىيادهيجه
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 الفصل الثامن

 فكار تحويل األ

 لى مشاريعإ
 

 
 

 تحويل األفكار إلى مشاريع            
ههك ىيشهإىىيتهد أهيش:ها و ه
ههددتشهت  ألدهدفأكدةهإف ههىد ا:هييىألي ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 125 

 الفصل الثامن

 مشاريعلى إفكار تحويل األ

 

 أهداف الفصل 
 

ه.أهيشىىيتهد إدفتعد هأل ههك ىيشه(ه1)
ه.ف ههىد اإهةدفتهألألزهجألنههددتشهت  ألدهدفأكده(ه5)
 .أهيش أهدألياةهد هج األتيهألنهدفت يدبهدفسع(ه3)
 .أهيشهجى يحهدفهىد اددئاهد هجستىتيجهأ،قإ(ه0)
ه.ت  دهدفهىد اهألادكههددتش(ه2)
  احيةتفتإتساؤالت 

 

ه.ف ههىيدألاإ كيد هاأهيشهجتت ألشهد ددئاههاكأل هألجا (1)
ه.طدىهنهت يدبهدفهىيدألاهدآلهةدفهىد أيشهدفىغألدههةهيههاىهدستأيا (5)
 .أهيشاأهىردةه ،بهدف يهعيشهفد داهد ههي (3)
 .ألتااه أهدفس  هأىاهيهأل  جهدفدأليايهج رألأتههيذده (0)
 .هيهااهألجهت هألاههعل هيشهأنهدفس  هقجشهدفجاتهجيفهىد ا (2)

 

 ةمقدم 
هنههةىتيتهكيألدها أههد ههتزدألاهي هاتهيهإأهيشه أهدف دنهدفتيفأه دهةتىهاهدأليا     

هدفإى ألاهأل هدفعيفجه كينهدفت هتد هقيهه هجت أل ألهجهزألاههنهدفهىد أيشه تىهألتهي
هدإل هدألياهلاتهيجفهذد هتعا هقيىدهد هة فج هاد عهةأهيش هق   هج ىأهي هدف أليج هجأل 

 هفإهيهتعاشهذفكهىدسه تسبه ههج طل هدفأدسهدف رألأألهجقتىياألدإلجهفتت أل هدفتىهأل
ه أهدفتىهألدإل هدفىطىألجهسهيج هتهيأأل  دإلج هد ع هجدف رألأألج أهيشهقياةهىجحهد دا
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ه ىىيأد هدف األا هفعها هجل هفهأل،ا هدفدئأل  هدف األاا دفهىاد هدفهىد أيش هة كيد
ه.جىي تهجقتىياألإف هكأليىيشهإ كيده تد هجهاذ هد 

ه

يهى يحه وهتزاادها هوهتىه ه وهتت هدفكجألدةنهدفهىد أيشها أل ادهدفذكدههههههه
ت  دهفهيهدتتألي هيههنهدفه دداه دفطاهيشه تىتديههةذدهفجهأل  اههىد أيشهىغألدهإ

هجهد ىجأل هدفتأيأشههدف ادةنهفهيهعجهدفىغألدةتألاهتتهألزهدفهىد أيشههلهىت يتهي
طدىهتتىيسبههاهاىتيجهسلاه طاهيشهإف هإيهسه فجهدفتت شهاهاههتغألددشهدفس  ه

ه.هتغألددشه هت لجيشهدفس  
ه

هههههه هى عش ههدفسع األجهدفعدجألجهدفههلكج قا هجيإلأأيتهدفىغألدةدفىىيأيش
ه هدفهألسدةدفادألجأه دف هدكأه ت األجهدف د ضه هدفهىيىاهدفىغألدةهإ فهذد نهىسجج

ه.دفكجألدةجيفىىيأيشههكجدهقأليسي هتعتجدهد هجيفههلكجه دفهت س ج
ه

  لعماأقصة رائد 
هت يدألجهأ،هجه اأهل200 2أيجهدفسع األجهدفعدجألجهدفههلكجه أهف هيدهتعسسشههه

انّهكشهي بهأل بهانههف هيدههعه نته لدف لبهتسبهجيفت زئجهت جياهدفددقألجهفألفجسج
هت عتجدهف هيده أهأل هىيه لألتهأّلزهجىأجٍهىطىألجههطتلأجهأنهغألد  ه عشه ههي  اذد

ههعس هىسألجلهفعيددئاهدوأهيشهها ل    اههلىدكجهسع ايه144اذدههنها اشه
ههي هلهفجهألكنهه   اهجيفسيج هههفألفجسجد ه األاههأه هي ههيلدفتىأألذههاألدايه هف هيد
ه طيىجهاي دبهتىىألاهأل هأهلهيها هدفهست ىهاذدهإف هتىشفهف هيدسيأا هٍٍ
طيىي ههي جيهدفىطسهألتتيجه  الهفعهألشده لبهتسبهطىألىي هههىّههج هٍ 

ه ج يهدفي بهجتىهألجهدفىدكجهت  جل طيىجههىيسججها ههيهفدتلجٍهها هأهشه تهياجي
فل ل ه.بٍ 
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كشهانهفعيهأهيشد هددئاهألعه ن ههههه ىطىألجهجىأجهألتهأّلزهانهأل بهي بهٍّ هٍٍ
هدفىه هتألاههنهسع األجيشهدفىدكدف  اجدزهجألنهف هيدهإاددجهتجّهلهغألد هأنههطتلأج
ّىأش ههدفسدألا هدفىيىئألنهوئتجهأل  21 يج 13 دفهدكزه أهى    جددألد 16  أل
ه كجدهتىىألعهيهجبجسهدف أليسألجهفألدقيجهغألىأل هكتيبه أهدسههيه ااهلتجّه2010
ه.دفعيفجهٍٍ أهي ب

طيسٍههجياتهيجهف هيدهترألش ههنهدفعاألاهد  يهكهيه أيفهأ؛هلإقلألهأههتلأهٍٍ
ه. ألكه يىنه اجأهدفعدجألجهيهتأهلإجهتيألجهه لجه أهقىىهي

 

  بالنمو  ةفي سوق العمل وتميزت شركت ةعمال سعودي شق طريقأرائد لؤي
 السريع 
 على ذلكسباب التي ساعدت لؤي عتقادك ما األإب

--------------------------------------- 
 عمالألنشاء اإمكونات : أوالا 

 

دفىجيبهجيفجتاهأنههاأهيشهفألجاياةهد ف هىىدهي ي جهدألإتتتيجهدفه تهعيشهههههه
هىذهدفىغدههدفأداههيفجتاهأنه ريئ هجتألاهألتجهتعلألجنهأل  ه دهجاهىيدألاهجاشه

ههست ،فألجدإلأل ه هقألياألألهأتهيا دإل أل هدف ألياة هههيج جه هدفذدشه ذفكهجهزد فج
ه.جدألياألأهيشها هىت يشهفهزد فجهههيجه هنهيجهدإلهتىهأهىطىألج

ه

 عمال على ثالث عوامل رئيسه وهياألنشاء إتقوم: 
هأهيشهىيتبهدفهىد اددئاهد ه-1
هدفجألئجه-5
هدفهىد اه-3
ه
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 صاحب المشروع -1
 

هجىتهيتهجتىغأللدسهجأكدتهه ههد هأهيشهجاتد هةيههىد اه أهدأليااهىىيته ت  ألدإنهإههههه
ه:ف هأىىدألنهايهألنه ذفكهفتت أل هدفى يحإألتتيجه

هه

 .أهيشفدألياةهد هجدفتأهتعالهجدفىأيشه دف اددشهدفىطىأل (1)
 .اددةهدفهىد اه تىأألذ إلجهدف،زههاددأله دإلجهدفههيددشهدفأىأل (5)
هههههه

ه كذ      هد إفك هددئا هد ن هت د ها  هدفهىد ا هىيتب هأهيش ه أ ىىيتهإسي 
ىىيتهإايجه أههكشهذفكهفهها دهجدفأىألهج ههيددتهج قاددتهجدفىطىألهج ىأيتهأهيشد 
ىىيتهإطدىه أههك ىيشهآتأها دهدفهىد اهفألىكشهفجىههع أللهة هتهألزهجهأهيشهىي تا

ههنهد  هدفكيألد هت ا هفذد هدفدألياي هفلعهش هدفت أل أ هدفت سألا هتعتجد ه يفهىيدألا أهيش
هتاأ ه دفتك هيش هدفا ش هدفىه ض هجها  هدفهىيدألا هتلك دف  ىأههتىياقجيوج

ه. تىهألته
ه

ه دفغيفألهدفعيهديأهيشهكهيهذكدايهفد داهد هدفدألياألجىهي ه ألهكنهتىىأل هد ههههه
ه:كيفتيفأ(هأهيشاددةه د دإل) أه

 مؤشرات قياسه النمط

هىه هدفهعدزد ن
هأ هجألن ه تأليتهجدفه دزىج هدفطيس هههلهج  وهدفىطىألج

ه.د هألتجذ نهىه هدفعهشهفألىجحهكجألده

هىه هدفى يد
هكيىش ههههي هكي ه هدفتأيىألش ههعد ج هأل  هةىغألدههألدكز

ه. هههيهكيىشهدف أل اه دفهتاادشهدفتأهتع قهج



 

 129 

هدفهييجد نىه ه
هف هزأليا إج اه هييجد ه ألسع نههج نهسيأيشه  أللألعهل

ه.دجيحت جهدفعهشه دفكسبهفهزألاههنهد 

 ألت  ههسيسأألهيشهغيألتهجهد ه ىهألسع نهفتهلكهأهشههدفجيتي نىه ه
ه.فكيهشفدايهددفهجه

هدفهييفأل نىه ه
ه هدفهجاا هدف األا هدفعهش هفههاهدفذيهألىعد نه األتج ن ن

ه.هعى ه هتعههىطىأله
ه

 البيئة -2
 ذفكهأهيشهىىيتهد إاجههك ىيشهاهنههدفهتأزةدفادأهجههدفجألئجأتجيدهإ ألهكنهههههه

هدستهدددأل ه أ هدفجيدز هههلدفهىد اهجفا داي هكيألد هتدى ههنهفذد هتعيىأ هدفهىيدألا ن
هدفهجكدةهةهىكلههدف  ي نهاهدفهت اهج أهدفا شههدفهتطىىجىيدشهدفاددسيشها  اهل

هدفده هاتعألشههدفىغألدةهألياألجىى هدفهىيدألا ههن ه هه18كيد هدسهىهد هىهيه%ه54ن
هدفأىشه دإله14هنهه كيدتج  ه ادأهجههجألئجطأي هسججههأاجه   اهسى دشه اذد

ه. ددأألههفهي
ه

هأل ههههه هتسيأا هدإلأل يجألج هدألياه يفجألئج ههىر هه ه ت  د هد أهيشىه   جادألجههلة
دفهىد أيشه أهدفه تهاههنهط،شهىىيتهذفكهألك نهجىىدهي ي جهد أهيشهدفتدةه دسه

ه ه هدفتدج ألدإلأ،ج ه دفهعسسيش هد د سدة ه ألىى  ه دف يهعيش هدفهادد  ه أ  دداهج
ه ه هدف ألياة هد ح ه دفتتايتته فاألهج هفلهغيهدة ه تب هفلهطي دة هتز ألااجههلش هألتج يج

ه دفىطىألج هدإلاددألج ه ههجيفههيددش هدإلجاداه دفأىألج ه تىهألج هدتتدد أ هتادألب تادألجهج
ه هدفتكى ف  أ دإلجتكيد هدفت  د هألاأههي ههتكيهلج هجألئج هاهن هكله ه ذفك هفاألهج

ه دإل هدفتاأليج هقد ض دفت ىأليش ههن هدفهتعااة ه دفتسهأل،ش هدفهألسدة  اأجهه ددتدش
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ه ا ه فلهجاأألنه تهيألههإلطتددأيتهج هكذفكهدفجأهيفهفلد دا هدفت يدألج ىألجهجه أ،هيتهج
ه.أهيشتىيوشه غألدايهههيهألاأجهتعسأل هد هنهه دداه ددفتتتألجه

هههه

 المشروعات  -3
تشهط  هىجأهيشهفذدهاإلىىيتهد جدهدفهىد اههنهدفهك ىيشهد سيسألجهتألعههههه

هإف هتت أل ها هتسع  هدوقتىياألج هدفتدكألزهأل هدفتىهألج ههنهط،ش هدفتىه ألج ااد هي
هدإلدفهى ه زدا ه دفهت س ج هدفىغألدة هكشهاد أيش ه أ هجيفهىد أيش هدفهلت ر تهيج

ه هدفهت اهج هدفا ش هس دت هدإلدفا ش ها اتش هتألا هدفىيهألج هدفا ش ها  نهاتىيتدش
هنهأااهدفىدكيشه أههعرجه%ه94أهدفهىد أيشهدفىغألدةه دفهت س جهتهيشهت دف

ه.قتىياأليشهدفعيفهألجه هأهدفهتدكهفلىه هدوقتىيايدإل
ه

 :نواعأى ثالثة لإ الصغيرة المنشآت الدوليةصنفت المؤسسات وقد 
ه

 نشطه لكسب المال القليلأ( 1)
 دداهألعهل نهفتسيجهجههتا ايها أهدفىغدهألزد فهيههج اأههىد أيشههتىياألههههه

هتطل ههنهه  شدفاطشهألعهل نه ههىيدألعهج هدىأسهج  دفه دداهه دفههيدةهدفطجدةكأيألج
ه يهاهج غألدههدطىهجغألدههس ل ههجغألدهدسهألهد ىى ج دوهكيىيشه تك نهاذ 

ه.جغألدهقيى ىألىهيها
 الحرفيةالمشروعات ( 2) 

هأااههعسسجههههه هأنههوهألزألا دفهيفكهىأسههه اتىهشهدفتد أهه14دفعهيشه ألهي
ه.دفههىألجدفتد ههجتعتهاهأل ههزد ف

ه

 الصغيرة المنشآت( 3)
ههههههه هاطشههيايه طل هإهدفهىىاشتها هاذ  ف هتت أل هدجحهدقتىيايه زألياة

ه.دفعهيفج دسهأهشه تعتهاهأل ه
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ه-:ىىيتهد أهيشإلأل احهدفهك ىيشهدفدئألسألجه:هشهدفتيفأدفىك
ه

 
 
 
 
 
 
 

 لى مشروعإ ةطوير الفكر ت: ثانياا 
 

 أهأىدىيهدفتيفأههجهلتهةاد دهجهأهيشه دفهىيدألاهدفدألياألد ةهىجتشهدأليااههههه
هدفهجاأألنه هدأيألج هط،ش ههن ه دفهىت يش ه دفىدكيش هدفا ش هت  ألد ه أ فهسياهتهي

هجأهيشهدفدألياألىىيتهدفهىيدألاه د إيدهدئألسأه أهافهيهجتكيددتهجه ت  ألدايهإ تى ألاه
هإ هإذ هتسياج هدفهىد ا ه كدة ههكجألدد ههسهيهي هإن هدفهىيدألاها فهي هى يح ه أ هدئألسأ يد

ه.جأهيشهدفدألياأل د 
هد هانهألجااقجشهههههه ه كدتددئا ههج هىد أهجأهيشهجتىأألذ هشهىأسهعنهألساوجا هيه:

ه هدفس   هتي ج هإهاى هإف  ه اش هدفهىد ا هاذد هاذدههدفهتأل جهفجألئجدقيهج تتتيج
ه.ف ههىد اهت يديإهدفأكدةجتت ألشههاجىعجهألجاهج يجتإنهكيىشهإدفهىد اه 

 

 :لى مشروعإتبع مراحل تطوير الفكره إلى مشروع إ ةولتحويل الفكر 
 

 يجاد فكره او نسخ فكره اخرى وتعديلها إ -1
ه
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شهىادفزج نه فأل ههنههىر دكههىردهفهيههنههىر دا ههد هاد ه كدتكه ألاإهههههه
هه األا ه هاأ هاش هدفزج نهج ه ىعهجىرد هسألىتدألهي ههعهيههلاش هتأيألك ههاى هي

ه.كزج ن
 

 ملف السوق  -2
هجإههههه أل ياهت يئ ه قجهجىأسكه أهدفس  ه ذفكهإلهةجتياهت شهدفأكدهاه ددتإجاد

ه  هدفس   هدفأكدهعجاددسج هىيتب هه دف يادهةىش هدفتأهإأل  هدفهعل هيش هتىيس
دفهيهيشهدطدىهفت  ألده كدتكه تتسألىهي دىردههتا عكهدف هجتدألاايه اد عألتكهدفعيفأل
اشههلتتأليجههعألنإاشهتلجأههلاي تهيإاشهدفس  هألست أبهلاشهه   ا هجيفس  

ه.ستداأهدفزج نه تطاجهتي ته
  

ههجاإههههه هجإ)ز ف هاتجا هدكزهإيهىأهعنهألك نهطجألدهجايهىطسهاهكينهإن ذد
دهس  ه ا دأليشهقجهج هاهدفهعل هيشهدفتأهتتتي هيههنهت يدألهل(ألألههجىكشهكيهش
ه ت يدألد هىتأأله ىت  ه هىى ددش هفلىدكيش هجهتطىىهج ه لهجسى أله
هت يدأل هدفت يدألهلج هعل هيش هدفغد  هها هد هجت دىش هلأهيش دفتياىيشه هددكز

طدهدفكتد ىأهتسبهآتتأرهجتلكهدفهعل هيشهجهل هدفس  هقاهألك نههل ه دقأه هإ
ه.جدفتي 

 تقرير عن الزبون -3
 

هاقيجشهدفىي ه أههل ن هاههعل هيشهأنهدفزجإههههه ه  أهأهلهج نهاف هإهيكىهج
هيهاأه ههنههيفههألكتهشههعكهت دألدههأىشهأنهزج ىكه هعاشهىددت ه كجهألا اه

كجدهأااههنهعجه دتىشهلطدألنه ت  ألهيتهجد لبهدستىيددشهدآلهلدتتألي يتهه اكذد
ه.هيكندداه د  د 

 

 ةبقدر الحاج ةعطي المعلومإ -4
 



 

 133 

ه سلجقيشهدس شهفهىل هدفهأههههه هجيفسدهإ)لأله هت دئ كج هأل هقايت ستعألى د
هدس شه( دفكتهين هد هدهه  ىألج هإتهيج ه أ هااهألج هفذفكههن هفهي هجيفكتهين دفهفىي

هدفتي ج ه سد ه دإلجتهي  كيد ه قايت هت ا هىي حهتكيددشهتسد ه قا ههىد ا كدة
ههنهسج كهجهي هت ا هيج هج ،قج وهج ادهإ ،هتكى ههنههعل هيتكهل تتتااهجهي

ه هدفتي  ه أهذفكج هدفطجددتههلكنه  نه تذد هوهألعىأهإىكهستتدكهإستىيدة  اذد
هط  ي ه ا ه غألداج هدفه يش هأنههىتيب هتأىح هان هدفه ل ب هإىهي ه كدتك أل 

ههعل هيتكهجذكيت هجيفهىد اهكيه، هإنهدإلكذفكه ل وه اشهدفي جهوهتك نهإهستىيدة
ه. د هيىج

ه

 خطة العمل-5
 

جهدفعهشه دفتأهاأه جادهجطإهلكيدايده هكانهتجهت  ألدهقىيأيتكهجأكدتكهاجعاهههههه
 يفىطسهدفذيههيف هأهشهت يدهإهةأهيشهفألت شهدفأكدهفددئاهد هجدفىطىألجهدفج يق

أهيشه كذفكهددئاهد هجفجىيتهجألتهجألدغبهججىيتهجألشهوهجاهفهههنههط  يشهاىاسأل
 أل بهدنهت ااهله كيدهدفتأهألسع هفتت أل هيجي هج ،هجاهفهههنهط جهأهشههت  

ه.ا تهدااد هدفهىد اهدفدأليايههشه أط جهدفع
 التمويل -6

 

هدفىيىئ%ه94ه هدفىدكيش هدفهعسسألنهجهن هى يأج هجسجب هته أللهي ههيههلألتج تاا
ى اهدفته ألشهدفذيهتدألاهاشها هقدضهاهيههلألنهتجتاهأىهادفهجلغهدفذيهتتتي هه ه

ه. هغألد ا هىدألكهاقيدبهاجههه فألنها
ه

هكشهذفكههطألدد هاههههه ههنهدف د هف ههىد اهت يديهألتت شه ألإتد ج ف هدف دقاهإه
ه.دفهله  

ه

 التسويق -11
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ه:اه د ههىت هدفزج نههنهط،شهي،يجهألتجهى يحهدفهىيدألاهجيفت ه
ه

 سعدههىيسبههاهطاهيشههيههأيفألجدايهدفزج نهجت  ألدهدفهىت يشهج  ا ه (1)
ه.جعاهدفجألاهجت األجهىأليىهه اهين

 هدفطاهيشها وهألتدكهدفهىت يشههفلىدكج وتهدفزج نهجتألاهألج  هزج نه (5)
هدف  به ألهدفطاهج ها أهدفسعدههجسأل ججأد  هه هعي ههدفىدكجتأهت اههي

ه.دفههكىجهجيفسدأجيهتغألألدهاهتيجعجه وتهدفعه،ته ه د هجه
هدفزج نههس  هفهىت يتكه طاهيتكهفاىهدفهعيد ه هنهط،شها (3) نهألك ن

ه أل به ههىت ك هأن هجيفداي هألىعد هتألىهي ه ذفك هأ،قيش هىجكج تك ألن
هدفهىت هألتجى  هجتألا هدفزج ن ههتيجعج هد  هاىيههدفطاهجم هدىك هادئهي  تذكألد 

ه.ه   اهجيفس  
 خالصةال 
ه.دفكجألدةسيسأهفلهىد أيشهاهئكددهدفىغألدةاهألجهدفهىد أيشها (1)
ه.أهيشهط،شهدفعىدهدفتيفأاتهيجهدفهتزدألاهجدألياةهد دإل (5)
هه. دفهىد اه ىيتبهدفعهشهدفجألئجأهيشهألك نههنهط،شهىىيتهد إ (3)
هدإلا (0) هط،ش هدفس   ههل  هأهش هاهألج ههن هتهدهىت يش ههدتلجههدفأكدةلج دف 

ه.دفهىد ا
هه.فددئاهدوأهيشه دإلاددألجهدفأىألجألجهدفههيددشههاد دةهتى (2)
 (ةوجماعي ةفردي) ةنشطه اثرائيأ 

 

ه (1) هدفىغألدهإجيفد  ا هدفهىيدألا ه دقا هأن هتتاا هدفهعل هيش ههىياد  أههةف 
 ؟ كأل هألهكنهتعزألزايه.قتىياهدفسع ايدإل

 -----------------------------------------
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يدهجعألاهدفهاىهفكشهأىىدههنهاهنهتل جهى يشهتتاههاهزه،ئكهأنهد  (5)
 .أهيشهأل هى يحهدفهىد اىىيتهد إهك ىيشه

 -----------------------------------------
 (ةوجماعي ةفردي) ةتطبيقات عملي. 

 

ه كده (1) هجتت أللهجددئعهةتهتلك ه تدغب هت يدي هههفهىد ا قجههلدضهدف دقااأل 
 .ستيذكاأل هجعهشههل هس  ه أداهه

 --------------------------------------
ألاألدايههج ايئألهجىشه دتاههىهجهتهتلك نه كدةههت اه ه أهههنهدفدألياألألنه (5)

دفأكد ههقجهجعهشههددتشهت  ألدهلج يهعجه ألجهجدفه ا جألنه دفهجاأألنههنه لج
 .ف ههىد اإ

 -----------------------------------------
 مشروعك الريادي 

ت جأل ههددتشهت  ألدهدفأكد هدف ههىدد اه ذفدكهادهنهط د دشه دادتههداههديهقجهج
 . تحههل هدفس  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 136 

 

 الفصل التاسع
 المعلومات والمخاطر

 فى ريادة األعمال

 والمشروعات الصغيرة 

 
 المعلومات والمخاطر فى ريادة األعمال        

 والمشروعات الصغيرة              

هإتطيذهدف ددددشهجىعنهد  كيدهدفدألياألجهدفهعل هيشهاسي ه:ها و ه
ههىيادهدفهعل هيشهإلىىيتهدفهىد اهدف األا:هييىألي ه
ههي ددفهط:ييفييه ه هدفدألياألج هد  كيد هت د ه  دف ددددشهدفت 

هدإلستيهيدألج
اسيفألبهه د هجهدفهطي دهدفتأهت د ههد  كيدهدفدألياألجه:هددجعيه

هأهيش د داهد 
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 الفصل التاسع

 والمخاطرالمعلومات 

 فى ريادة األعمال 
 والمشروعات الصغيرة

 

 

 أهداف الفصل 
ه.ت األحهااهألجه تييألدهدفهعل هيشهألأهقدددشهإطتأليدهدفأكدةهدفدألياألج (1)
 ه.إلتطيذهدف ددددشهجىعنهد  كيدهدفدألياألجه هىيادايتعدأل هجيفهعل هيشه (5)
 .دفتعيهشههعهيت األحهدفهطي دهدفتأهت د ههد داهد أهيشه دسيفألبه (3)
 احيةتقتإ تساؤالت 

هاشههنهدفهتى دهانهتك نهاىيكه كدةهدألياألجهجا نهاألجههطي د؟ (1)
 اشهتتىيجههدفهطي دهدفتأهت د هه هألاهدو كيده دفهىيدألاهدفدألياألج؟ (2)
 هياأهااجهدفهطي دهدفتأهألهكنهانهت د ههدو كيده دفهىيدألاهدفدألياألج؟ه (3)
 دفهطي دهدفتأهت د ههدو كيده دفهىيدألاهدفدألياألج؟هىتعيهشههاكأل ه (4)
 ؟تىدهتلكهدفهطي ده دفتعيهشههعهيفىتىشهألأهدفهعل هيشههكأل  (5)
 مقدمة 

إنهت هألددداهدفهعل هددديشهدفاقأل دددجه دفتاأليدددجهفلتعدددد هألددد ها كددديدهدألياألدددجه األددداةهههههه
زهددددددجهفت دددددد ألدهدألجهادددددد هدفجادألددددددجهدف جألعألددددددجهدف،سددددددتيهيدفأدددددددسهدإلفددددددأهإ فلت ىددددددشه

ه األددددداةله تت قددددد ه ددددددسهادددددذ سدددددتتاداهدفهىدددددد أيشهدفإدفهىدددددد أيشهدف يئهدددددجها ه
تيهيدهدفأددسهسدأل ههيهفاألهيههنهقداددشهإلدفج يته دفىه هه أ كيده دفهىد أيشهد 
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ه د هجهدفتتاأليشه دفهطي دهدفهدتج جهجهيهتعهشه ألدههرلدهههدنهقألد الهسد دتهكيىدشه ه
ه. أل اهتىرألهألجها هإاددألجها هقيى ىألجها هجألئألجها هغألداياذ هدف

ه

هجىد، هجأكددةهدجتكيدألدد ألعكداهدف دقداهانهدفهىدد أيشهدفىددغألدةهدفىي تدجهقداهجددااشها
 ألهكدنهلهتجههدفتعكاهههنهط،شههعل هيشهاقأل جهتاأليجهاىهيهقيجلدجهفلت جألد هله ذدججه

دسدددتيهيدايه تد هتهددديهإفددد هسدددلاه طددداهيشهتتأددد ه دفأددددسهدفتسددد أل ألجهدفهتيتدددجه دفتددد ه
 ىدددددتيبهادددددذ هههىيسدددددبتىدددددجاهدتتألي ددددديشهدفعهددددد،تههدددددنهىيتألدددددجه تت ددددد هأيئددددداهه

ه.دفهىد أيشههنهىيتألجهاطدى
ه

  ائد أعمالقصة ر. 
 (المدينة المنورة –الغرفة التجارية الصناعية :المصدر( 

 

ه دئشهأجاهدفدتهنهدفع  أ:هههسجهددئاهد أهيشا
ه.دفهعسسجهدفههىألجهفتىرألجهدفهعيدضه هدفهعتهددشهه:هسه هدفهىد اه
ه09/04/1430:هههههههههتيدألعهجاتهدفىىي 
هه:ت ىأل هدفهىد ا

 دفأيألأليشه   ههعيألألدهدف  اةهدفعيفهألجهتىرألجه هإاددةهدفهعيدضه هدفهعتهددشه ه

 :العوائق التي تم مواجهتها بالمشروع -
 

 دوأتهيا .1
هدفعىىدهدفجىدي .2
هتعاألشهد  ددا .3
هدوأ،نه هدفتد ألم .4

 

 :كيف تم التغلب على العوائق -
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ه دفهييجدة .1
هدفتتاي .2

 

 :سباب النجاحأهم أ -
 

هدفي جهجيفىأ  .1
 

 :نصائح لرواد األعمال
هدفهييجدة .1
ههدفي جهجيفىأ  .2
هدفت دىشهدفهجيىدههاهدفعهألشه .3

 وكيفية التعامل مها المخاطر التي تواجه االفكار الريادية في هذا المجال حدد: المطلوب

 المعلومات أساس إتخاذ القرارات بشأن األفكار الريادية:  أوالا 
 االعتبارات الحاكمة لقرارات اختيار الفكرة الريادية والمشروع الريادي -1

ه

هدفكتيجيههههه ه دسعجهتتأ  هج اددش هألتهتا هدفجىدى هدفع ش هان هألأ هدفهتطىىج ش
 ههيددشههتى أجه  هه يوشهدفه،ترجه دفتأسألده دوستىتيجه ههنهيجهدف ادةهألأه
ههىياده هااج هاتا هدفهتى أج ه دفههيددش هدف اددش هاذ  ه تعتجد ه دإلجتكيدل دإلجادا

يىجهإذدهكينهدفهىد أيشهدوستيهيدألجهدف األاةله ط ههدفتعد هأل هد  كيدهدفدألياألج
ه ههيدسيشه هأهلألج هدعألج هفاألهي هدستيهيدألج هأ لألج ههن ههاأ هي ها  ههن هىيجعي ذفك

ه.ىي تجه  هه يشهد أهيشه دوستيهيد
ه

هدفه،ترجهههههه هط،ش ههن هتاأليج هاقأل ج ههعل هيش ههن هألت  د ههي هألأ  جىيت
هدفدألياألجهه دفتأسألد هدفأكدة هتتاألا هأهلألج هتهيش ه دإلجتكيدل ه دإلجادا  دوستىتيج

هدفدألياألجهفلهى هدفاددسجه دفتتلألشهدفتأىأللأهفلأكدة د اهدوى ،قجهد  ف ه  هأهلألج
ا هدفهىد اهدفدأليايهلهكهيهانهأهلألجهتتاألاهدفأكدةهدفدألياألجههتتك نههنهه ه أجه
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هنهدفط  دشهتجااهجتىطألسه غدجلجهأااههنهد  كيدهدفدألياألجهدفه د تجهه تىته ه
أكدةهدفدألياألجههنهأاههله ذفكه   هيهألتااه ا يهإ ددتهاددسجهتأىأللألجهأنهدفاجده

هدفتأهت د ههيه ههنه يىبه أنهدفهطي د هأنه دسهى يتهي دفهعل هيشهدفهت  دة
ه.هنه يىبهآطد

ه

طددددت، ه دددد ادىهجددددألنهد  كدددديدهدوجتكيدألددددجهدفدألياألددددجههددددنه يىددددبههإ هددداه  دددد اهههههه
سدتيهيدألجههدنه يىدبهآطددلههترهددهااهألدجه ادد دةهدفهعل هديشهدفاقأل دجه دفأدسهدإل

جهأنهتلكهد  كيده اذ هدفأدسهلتألاهتىألدهدفأكدةهدوجتكيدألجهدفدألياألدجهإفد ه دفتاألي
كهدديهتتدد د دهله  دد اه كدددةه ذدجددجهقيجلددجهفلت جألدد ه دد هادد تهدفرددد  هدفجألئألددجهدف يئهددجه

جألىهديهتىدألدهدفأدىدجهدوسدتيهيدألجههلدفه  هيشهد سيسألجهإلهكيىألدجهت جألد هادذ هدفأكددة
سددد د هدفتددد هألهكدددنهطددداهتهيهجيفه يدىدددجهإفددد هتهتددداهتلدددكهدفأكددددةهجهألدددزةهتىي سدددألجه ددد هد 

هدددددنهدفأكددددددةها ههيسدددددبجيفهىي سدددددألنههددددداه  ددددد اههعىدددددددشهجإهكيىألدددددجهتت ألددددد هأيئددددداهه
ه.دفهىد ا

 فاددهينه عيفألددجهدف دددددهدفىهدديئ ه دد هاددسدديشه ددا ىهد  كدديدهدإلجتكيدألددجهدفدألياألددجه
ه:أتجيددشهدفتيفألج فلتيكاههنه ا دايهدوستيهيدألجلههنهدفاد دىههددأيةهدإل

 ه. ههىيادهدفتى شهأل هد  كيدهدفدألياألجدفتعد هأل
 ه.تتاألاهد سيفألبهدفأىألجهفغدجلجه تىأألجهد  كيدهدفدألياألج
 ه.  هغدجلجهد  كيدهدفدألياألجفألسيفألبهدفهستطاهجهدفت رأل هدفأعيشه
 ه.دطتأليدهاسيفألبهتدتألبها الألجهد  كيدهدفدألياألج

 

 ريادية  أنشطة متنوعة كمصادر ومجاالت  معلومات عن أفكار ومشروعات  -2
هههههه
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هدداهانههد ىددشهانهتكدد نهدفجادألددجهفتتاألدداه كدددةههدألياألددجهتتتدد شهدفددأههىددد اهههههه
 األدداهادد ههتدد  ألدههعل هدديشهاقأل ددجهتاأليددجههددنهطدد،شهتىأألددذهاددسددجههسددتألجهف  ددياه
هعألنههنهد ىى جه  هق ياه غدد  ههعألنهفطاهدجهق دياههعدألنههدنهد  دددالهدغدجه

نهاددسدجهه قد هد ىىد جهدفتيفألدجهكه ديوشهانهاذ ها هدفجادألجهدف جألعألجله إىههألهكد
ه: هىيادههعل هيشهأنها كيدهدألياألجهفهىد أيشه األاةههتتهلج

ه(.هىزفألههادسألهطىج لههعاى لهج،ستألك)د يياه (1)
ه.ىىيأيشهسع هدفىطألش (5)
 (.ج،ستألكألجلههعاىألجهلهطىجألج)د ا دشهدفهىزفألجه (3)
 (.إفع...هاق،جلهقد يسألجه)د ا دشهدفهادسألجه (0)
 .أىاقألجدفت هألزدشهدف (2)
 .دفسأليددش طاهيشههستلزهيشه (6)
 .دفىت،شهدفزددأألجه ىجيتيشهدفزألىج (7)
 (.دفهىيزشلهدفأىيا لهدفهستىأأليش)دفهأد ىيشه (8)
 (.دفىأيأليشلهدفهطلأيشلهدفأا،ش)إأياةهدفتا ألده (9)
 (.إفع....هجذ دهلهاا ألجلهاسهاةه)دفهستلزهيشهدفزددأألجه(ه14)
 (.إفع...هق ىألجلهافألي له لاألجله)دفهلج سيشه (11)
 .دشه هستلزهيشهدإلىىيتدشه دفه ي وشاا ه (15)
 .افعيبهد  أيش (13)
 .هىت يشهدفع  ده دفزألىج (10)
  .تدجألجهدفىتشه هىت يشهدفعسش (12)



 

 142 

 .د ىى جهدفسأليتألجه دفتد ألهألج (16)
 .دفتس أل هدإلفكتد ى  (17)
 .دتتألي يشهذ ىهدوتتألي يشهدفطيىج (18)
 .هىت يشهدفته د (19)
 (.هيهأل ل هألألههدف بهدفجاألش)هىت يشهدف بهد ىألشه (54)
 (.ج،ستألكألجلهز ي ألجلهكدت ىألج)لزهيشهدفتغلأل هدفعج دشه هست (51)
 .هستلزهيشهدفكهجأل تد (55)
 .دفهستلزهيشه د ا دشهدفكهدجيئألج (53)
ىهيتهدفهعيه،شهفاىهد  هزةه دف هيشهدفدسهألجطادشهه (50)  .هتيجعجه دس
 .دفهىغ وشهدفأاألجه دفذاجألجه دفىتيسألج (52)
 .دفه،ج هدفهادسألجه دفدألياألجه دفههىألج (56)
كي دجهد ىىد جهدإلىتي ألدجهتعداهه ديوه هىداددهفتد  ألده دس هيوهألهكنهدف د شهانهههههه

ه.هعل هيشهأنها كيدهدألياألجه األاةه هىيدألاهدألياألجههتتهلج
 

 تساؤالت هامة عندما تفكر فى تأسيس مشروعك الريادى :لتحديد المعلومات  -2
ههيها هدفا د اهدفت هتا عكهفتعسأل ههىد أك؟ (1)
هاشهاىشه  هتي جهإف هىدكيتههعك؟ (2)
  هدأي ها هادأهألن؟اشهاىشه  هتي جهإف (3)
 اشههنهدفهأألاهانهألك نها دداهأيئلتكهىدكيتههعك؟ (4)
 اشهفاألكهتى دهأنهدف ااهدفهست جل هفهىد أك؟ (5)
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ادددشهاىدددشه ددديازهفلتعيهدددشههددداهدفع دئددد ه دفتتددداأليشه د زهددديشهدفتددد هقددداه (6)
 أل د ههيهدفهىد ا؟

 

إختيار شخصيات تحفزك  وتعرفاك بالمعلوماات : مصدر آمن للمعلومات  -3
 المطلوبة 

ه

كهانهتاددداهاهيهدددكهأدددااههدددنهدفىطىدددأليشهتعتجداددديهقدددا ةهفدددكهتتأدددزكهفتجدددااهألألدددهه
ه.هىد أكهدفدألياىه فتك نهىطىألجهددئاةه  هه يشهد أهيشههيشهاعوت

ه.تااهاسهيتهاذ هدفىطىأليش (1)
 .تااهااجهإى يزدشهاذ هدفىطىأليش (2)
 .تااهااجهسهيشه ههيددشهاذ هدفىطىأليش (3)
 .ى يزدشتااهكأل هتك نههيشهاعوته  هدفسهيشه دفههيددشه دإل (4)
 .تااههيهتتتيجهدفأههعل هيشههنهاعوت (5)
 .اكيدههنهدفتسيعوشه دوستأسيددشهفهعوت (6)
دكدددزهألدددأههعد دددجهدفه دقددد هدفهيهدددجه دفتد دددجهذدشهدفتدددييألدهدفعهألددد هألدددأه (7)

 .هسألدةهاعوت
 

عشااارة مجااااالت اساااتراتيجية  لمعلوماااات تحااادد مساااار ومساااتقبل مشاااروعك  -4
 الريادى 

ه.دفىىي هدفذىهألىته هإفألههدفهىد ا (1)
ه.هست ىهدفتدكألزها هدفتى اه  هدفهىد ا (2)
  .دفهىت يشهدفدئألسألجهفلهىد ا (3)
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 .أه،عكهدفهستها ألنهفلهىد ا (4)
 .هىه كه  هدفتعيهشههاهدفهىي سألنه (5)
 .دفهزدأليهدفتىي سألجهفلهىد ا (6)
 .ط تكهفلتس أل  (7)
 .ط تكهفلت ساه دفىه ه  هدفهىد ا (8)
 .ت  دهدفهدكزهدفتىي س هفلهىد ا (9)
ه.إأل ي ه تىأألجهدفهىد اتى دكهأنهإتتهيوشه اسجيبه(ه14)
 المعلومات إلنشاء مشروع صغيرمصادر  :ثانيا 

 

 دراسة احتياجات السوق -1
دفتعد هأل هدتتألي يشهدفس  هألعاههنهااجهدفهادطشهفتتاألاهد  كيدهدفدألياألجهههههه

هدفهىت يشهكيفغذدت ه  هه يش هس دت هدوستيهيدألج هدفكسيته  دسهدفهىيدألا ها ها 
 .شههيشهدفتعلألجه دفىتجه دفى شه دوتىيوشه غألدايدفهسكنها ه  هه يشهدفطاهي

 

  ج ي هفهذدهدفهاطشهألتجهدفجتاهأنها هدكتىي هدفتي يشهغألدهدفهىجعجه  هههههه
دفس  ه تتاألاهدفهىت يشها هدفطاهيشهدف،زهجهإلىجياهاذ هدفتي يشله ألعتهاهاذده

دئشهدفهاطشهجيفاد جهد  ف هأل هدست ،اهداىهدفعه،تها هدفهستهلكألنهت شهجا
ه.إىجياهدفتي يشهفاألهجه دفتعد هأل هدفتي يشهغألدهدفهىجعجه هت لجيشهإىجيأهي

 تحليل الواردات -2
تها هأهلألجهتتلألشهدف ددادشهإف هدفت ىشهإف هجعضهههههه

د  كيدهدفدألياألجهفهىد أيشههعألىجله ذفكههنهط،شهاددسجه
ه تدةه هط،ش هدستألددااي هتج هدفت  ه دفهىت يش هدفسلا  تتلألش
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ههتاا ه تتاألاهزهىألج ههعألىج هه ه أيش هإف  ه دفطاهيش هدفسلا هاذ  ه تىىأل  ة
 تتلألشهكهأليتهيه اسعيدايه طىيئىهيه هىياده دىتدد يشهدستألدداايلهيجهتتاألاه

هكيىأليشهتىىألعهيها هإىتي هيههتلألي ها هت  ألدهدفجادئشهدفهىيسج فهيههنههجهت لجيشه دس
 (. دةهىد اهىىاه أهدفهاألىجهدفهى)ط،شهدفهىياده دف يقيشهدفهتلألجه

 

هدفهاطشهدفتعد هأل هدت يايشه هت لجيشهدف هيشها هههههه هاذد  تت لبه عيفألج
دفهعسسيشهدفت هتعتهاهأل هاذ هدف ددادشهفلتعكاههنهانه كدةهدفجاألشهدفهتل هتهيشه

 . دىجهدستيهيدألجهت أل ألج
 

 تحليل الخامات والموارد الطبيعية المحلية -3
ه ه ه ه هجيفهادطشه ههي هدفهاطشهجاد ج هدفسيج جهألدتج هاذد هألك نهت د دهطيهيشه.   ا

دستيهيدألجهفهىيدألاههدألياألجههعألىجهجطىيئسه   اةههىيسججهتي زد هق ألي هف   اها كيد
هدفطيهيشهس دتهإلىجياهتي جه  األاةهوستطادجهاذ 

 .دفس  هدفهتل ها هدفس  هد  ىجأ
 

هفت فألاهههههه ه ألاة هجادألج هى  ج هدفهاطش هاذد  ألهيش
هفهىد أيش هدستيهيدألج ه طيىجههاألجدأليها كيد  األاة

هدفطيهيشه  هى دتهيه ههن هأاألا هتىاألد هتيفج  أ
هدفتىىألعألجه هدفهددتش هجعض هإ ددت هجعا ها  د  فألج

هدفته ده ههيش هدفزددأألج هدفهىت يش ها  هد فه ىأل ج ها  هدفطيج هدفىأ  هكتىاألد ألألهي
ه. غألداي

 

هانهههههه ه   هدفدألياألج هدوستيهيدألج هد  كيد هت فألا ه   هدفهاطش هاذد هااهألج  تجدز
هد  كيدهدفأكده ههن هأاألا هألأله هألتدتب ههي هأياة ههعألن هفهىد ا هدف دتاة هدفدألياألج ة
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هدفأكدةه هفهىد ا ه هغذألج ههكهلج ه اىى ج هفىىيأيش هد طدى هدوستيهيدألج دفدألياألج
ه.دفدألياألجهد ىلألج

 دراسة وتحليل الصناعات واألنشطة القائمة -4
هههههه

 د هق دياههعدألنههدنهههتأألاهأهلألجهاددسجه تتلألشهدفىىيأيشه د ىى جهدف يئهدجههههه
دفطددددداهيشها هدفىدددددىيأجها هدفت ددددديدةه ددددد هدفت ىدددددشهإفددددد هجعدددددضهد  كددددديدهدفدألياألدددددجه

ه.ستيهيدألجهفلهىد أيشدإل
 

 تت قدد هاد ددجه يذجألددجهاددذدهدفهىددادهألددأههتدد د دهقدد دئجههتكيهلددجه اقأل ددجهأددنهههههه
جأليىيشه هعل هيشههتعل جهجيفهىد أيشه دفىدىيأيشه د ىىد جهدف يئهدجله اىديهتجددزه

 دهد  هزةهدفهسئ فجهأنهت  ألده تتلألشهاذ هدفجأليىديشه دفهعل هديشه تألسدألدهااهألجها
 .دوستأياةههىهيهفلت ىشهإف هد  كيدهدفدألياألجهفلهىيدألاهدوستيهيدألج

 

 تطبيقات األساليب الفنية والتكنولوجية الحديثة -5
ه تعيألددشه هأاألاة هت جأل يش ههعألن هه يش ه   هدفتكى ف  أ هدفت اج هأل  ألتدتب

ههجيىده هدفتغألده دسعج ه إن هيج ه هن هاطدىل هأل هه يوشههتى أج ههجيىدة ه غألد ة
ه هدإلىتيج هتكى ف  ألي ه   هدفهت،ت  ه دفت  د هق ألجهفلسلا ه دىي  هألتألح  دفطاهيش

هدفتىىألاه هه يوش ه   ه األاة هدستيهيدألج هفهىيدألا هدألياألج ها كيد هإف  فلت ىش
 . دفطاهيش

 

هدفه يشهذفكه  هنهد هيلجهدف داتجه  هاذد
ه  هدفكجألد هدإلفألكتد ىأليشهدفت  د هه يوش  

 دىعكيسههأل هأاألاههنهد ىى جههنهدفطاهيشه
هدستطادجه ه   هدفت  د ه كذفك  دفىىيأيشل
 األاي هدفت  دهدفذىهتااه  هلهدف يقجهدفىهسألجه دىعكيسههأل هد  هزةهدفهىزفألجه
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تألاهتدتبهأل ه.هه يشهدفه داهدفعيزفجه دىعكيسههأل هىىيأجهدإلىىيتدشه دفتىألألا
دفأى ه  هتلكهدفه يوشهد سيسألجهت فاهأاألاههنهد  كيدهدفدألياألجهأهلألجهدفت  ده

ها ه هدفه يوش هجتلك ههدتج ج ها  ههكهلج ههىد أيش هإلىىيت هد طدى دوستيهيدألج
ه.هههدف  يأيشهد سيسألج

 

 دراسة وتحليل خطط وبرامج التنمية -6
هدنههألهكنهدفت ىشهإف هأاألاههنهد  كيدهدفدألياألجههفهىيدألاهدستيهيدألجه األداةههههه

طددد،شهتتلألدددشهدت ياددديشه هك ىددديشهط ددد ه جدددددهمههدفتىهألدددجهله طيىدددجهأىددداهاددسدددجه
دفهىددد أيشهدفعيهددجه دج هدديهجهت لجدديشهدفهدد دد ها دفهأليكددشهد سيسددألجهدف،زهددجهفهددذ ه
دفهىدددد أيشه كدددذفكههدددنهطددد،شهتتلألدددشهدفهددداط،شه دفهطد ددديشه تتاألددداهأ،قددديشه

 .هألجدفتىيجكهجألنهد ىى جها هدف  يأيشهدف دداةه  هط جهدفتى
انهىىدعةههىدد اههعدألنه د هدفه ديشهلكهيهاىهههنهدفهعد  ه  هه يشهدفتىهألجهههههه

دفىددىيأأها هدفطدداه هأددياةههدديهألتدتددبهألألددهه دىددي هدسددتيهيدألجهفهىددد أيشهاطدددىله
 ألهكنهدفت ىشهإف هأاألاههنهد  كيدهدفدألياألجهفهىيدألاهإستيهيدألجه  هاذدهدفه ديشه

 .جألهيهأه دفطلأأهفلهىد أيشهدفدئألسهنهط،شهاددسجه تتلألشهأ،قيشهدفتىيجكهد 
 

 ألددأهسددجألشهدفهيدديشلهى دداهانهدفت دد ده دد هق ددياهدإلىىدديتدشهااىهإفدد ه  دد اهههههه
ا كيدهدستيهيدألجهأاألاةه  هىىيأيشهد سهىشه تاألاهدفتسلألحه د طىديبه د يدياه

 هسددددددتلزهيشهه دف دددددد بله د ف هألتدددددديشله د ا دشهدفىددددددتألجله دفج ألدددددديشله دفز دددددديجل
كهيهانهدفت  ده  هدفىىيأيشهدفغذدئألدجهااىهإفد ه  د اها كديدهه.د داأليشه غألداي

دستيهيدألجه  هه يوشهدفعج دشهدفهعاىألدجها هدفعجد دشهدف دقألدجها هأجد دشهدفج،سدتألكه
ه. غألدايههنهد ىى جهدفهدتج جهجهددتشه دى داهدفهىت يشهدفغذدئألج

 

 تثماريةمصادر أخرى للمعلومات للتعرف على األفكار الريادية للمشاريع االس -7
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جيإلاي جهإف هدفهىيادهدفسيج جلهت  اههىيادهاطدىهفلتعد هأل ها كيدهههههه
 :هدألياألجهفهىيدألاهدستيهيدألجه األاةله هنهاذ هدفهىياد

اددسددددددجه تتلألددددددشهدفههدددددديددشهدفأىألددددددجه دفههىألددددددجه(هه (1)
 .دفهتلألجهدفهتيتج

تتلألشهدف  دىألنه دفتىدألعيشهدف األداةهدفتد هتىداده (5)
 .تيهيددشفتىرألجهد ىى جه تى ألاهدوس

دست ىيتهآددتهدفههتهألنهجيوستيهيدههنها ددداه هعسسديشه ت ألدألجهدفت ديدبه (3)
 . دفههيدسيشهدفسيج جهفد يشهد أهيش

تتلألددشهجدددددهمه دتأيقألدديشهدفتعدددي نهدفهىددتدكه تتاألددداههدديهألتألتدددهههددنه ددددسه (0)
 .دستيهيدألج

دىدددداه تتلألددددشهت دددديدبهدفتىهألددددجه تدكددددجهإىىدددديتهدفهىددددد أيشه دددد هدفددددا شه (2)
 .د طدى

 .شهدفسكينه اددسجهدفطىيئسهدف غدد ألجتتلألشهدت ياي (6)
 .دىاه تتلألشهدفتغألددشهدو تهيأألجه دوقتىياألجهفله تها (7)
ىددتددكه دد هدفهددعتهددشه دفىددا دشه هددنهطدد،شهدفاددسدديشه دفجتدد اهدفتدد هدإل (8)

 .ت اجه ألهي
دفهعددديدضهدفا فألدددجه دفهتلألدددجه هتيجعدددجه تتلألدددشههددديهألعددددضه ألهددديههدددنهسدددلاه (9)

 . هىت يشه طاهيش
 تواجه األفكار الريادية والقرارات االستثماريةالمخاطر التي : ثالثا
      

ت د ددههد  كدديده دفهىدديدألاهدفدألياألددجه دفهىددد أيشهدفىددغألدةهأددااههددنهدفهطددي دهههههه
ه:دفهتى أجه دفهت ااةهلههىهيههيأللأه

ه.دفجاتهجأكدةهدألياألجها نهاددسجه ا داي (1)
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 .فدأليايأاجهاقجها هأاجهكأيألجهدفهعل هيشهأنهدفأكدةهدفدألياألجها هدفهىد اهد (2)
تىأألدددددذه كددددددةهوهتت د ددددد ههددددداههألددددد شه دت ياددددديشه قددددداددشه (3)

 .ىيتبهدفأكدةهدفدألياألج
أدداجه  دد اههعىددددشها فألددجهجتدد د دهه  هدديشهى دديحهدفأكدددةه (4)

 .ا هدفهىد ا
غألدديبهدفجأليىدديشه دفهعل هدديشهأددنهدفىىددي ها هدف  ددياهد ه (5)

 .دفىىيأج
 .اأاجهاقجهتتاألاهطىيئسهدفس  ه  جألعجهدفهىي سجهاهيجهدفأكدةها هدفهىد ه (6)
 . دد هذدشهدفع،قجهجيفأكدةها هدفهىد اهغأليبهدفجأليىيشه دفهعل هيشهأنهد  (7)
 .أاجه ا حهدفجأليىيشهأنهدفىدكيته أهدفأكدةها هدفهىد اه (8)
 .غأليبها هأاجهاقجها دهدفادأهألنهد هدفدأيةهفلأكدةها هدفهىد ا (9)
 .أاجهتتاألاهدفتتاأليشهدفهتتهلجه هىيادايه كألأألجهدفتعيهشههعهيه (11)
 

دفهطدي دهدفتدأهألهكدنهانهت د دههدفتتاأليشه هترهاىهههاهتعااه تى اه هنهدفه،ههههه
لهإوهاىددهههددنهدفه،تددرهاألادديهانهغيفجألددجهاددذ هكدددةهدفدألياألددجها هدفهىددد اهدفدألدديايدفأ

دفهطي دهفهيهأ،قجههجيىددةها هغألددههجيىددةهجيفجأليىديشه دفهعل هديشهأدنهدفتتاأليشه ه
ااهألدجه ط دد دةهدفهعل هدديشههدفأكددةهدفدألياألددجه د  ددد هذدشهدفع،قددجهجهدديله جهديهألعكددا

 .أهيشهدفتأهت د ههددئاهد  دفتتاأليشهكهىادهدئألسأهفلهطي ده
ه

 عمالأساليب مواجهة المخاطر التي تواجه األفكار الريادية ورواد األ: رابعا 
هههههه

ألهكدددنهفددئددداهدوأهددديشهانهألد ددداههدددنهكأيتتدددهه دددأهه د هدددجهدفهطدددي دهدفتدددأه
ه:يههيهأللأاا دشه  سيئشهأاألاةههىههت د ههههنهط،ش

 

 تصفية األفكار الريادية للمشاريع االستثمارية: لمواجهة المخاطر -1
ه
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تعت ههدتلجهغدجلجهد  كيدهدفدألياألجهفلهىد أيشهجعاههدتلجهتتاألداه تىدطألسهههههه
اددددذ هد  كدددديده ذفددددكهجغدددددضهتددددذ ها كدددديدهدفهىددددد أيشهدفهىددددك كه دددد هى يتهدددديه

 لدبهاددسدجه دا ىههجائألدجهفلتعكداه دوكتأيته   هج يئهجهىهيئألجهفتلكهد  كيدهدفتد هتت
ه.هنه ا دايهفكي جهد  دد هذدشهدفع،قجهجأكدةهدفهىد ا

ه

 تتاهنههدتلجهغدجلجهد  كيدهدفدألياألدجهفلهىدد أيشه
ه-:هيط  تألنهاسيسألتألنها

 

 التصفية المبدئية لألفكار الريادية  1-1
 

عياه أددياةههدديهتسددتطاجهجعددضهدفتسدديعوشههددنهطدد،شهدإل يجددجهألألهدديهألددتجهدسددتجههههه
-ه:هجعضهد  كيدله هنهااجهاذ هدفتسيعوشههيهألل ه

ههيها هت جهدوستيهيددشهدف،زهجهفلهىد اها هفتىأألذهدفأكدة؟ (1)
ههيها هإهكيىألجهت  ألدهأ دهشهدإلىتيجهدف،زهجهفتىأألذه كدةهدفهىد ا؟ (5)
هاشهت  اهقأل اهتس أل ألجهت  هاهيجهتىأألذه ت اجهدفهىد ا؟ (3)
جألئجههيشهدفتل اها هدفا ايتهاشهأل  اهفلهىد اهىتيئمه يىجألجهتادهجيف (0)

ها هدوزاتيجها هغألداي؟
هاشهألتأ هدفهىد اههاهط جهدفتىهألجه؟ (2)
 جىديتهألدد هدفجأليىديشه دفهعل هدديشهدفتد هألددتجهت د داديهجىددعنهتلدكهدفه ادد أيشههه

ألهكنهدوىتهيتهإف هقيئهجههنها كيدهدفهىد أيشهدفت هألتجهإطاديأهيهفلتىدأألجه
ه.دفىهيئألج

 

 ر الرياديةالتصفية النهائية لألفكا 1-2
 ددد هادددذ هدفهدتلدددجهألدددتجهتدتألدددبها ادددلألجهد  كددديدهدفتددد هتدددجهتىدددأألتهيهجيفهدتلدددجهههههه

-ه:دفهجكدةه   هه ه أجههنهدفهعيألألدهتتهيشه ألهيهألل ه
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 ظروف المنافسة( 1)
هنهط،شهت ىأل هى اه هست ىهدفهىي سجهدفه  د اةهجيفسد  له هداىهإهكيىألدجهههههه

ه.دفهألزةهدفتىي سألجهدفت هتتهتاهجهياط شهدفس  هجيفهىتمها هدفطاهجهدف األاةه ه
ه

 الحاجة الحقيقية للمنتج أو الخدمة (2)
هنهط،شهتتلألشهدت يايشهدف لبهجيفس  ه تتاألاههاىهتي دجه ئدجها ه ئديشههههههه

 .هعألىجههنهدفعه،تهفهىتمها هطاهجهإاي ألج
 

 مقومات اإلنتا  (3)
ألددجهفلعهلألددجهتألدداهألددتجهدفتعكدداههددنهإهكيىألددجهتدد د دهأ دهددشهدإلىتدديجه د سدديفألبهدفأىههههه

ه.دإلىتي ألجههاهتت أل ه   ددشهدقتىياألجههنهتىأألذه كدةهدفهىد ا
ه

 منافذ التوزيع (4)
هنهط،شهتتاألاههاىهه،تهدجههىي دذهدفت زألداهدفهتيتدجهفطىديئسهدفهىدتمهههههه

هكيىألجهت د دههىي ذهت زألاهدقتىياألج  .ا هدفطاهجه دس
 

 فرص التمويل (5)
ةهدفهىددد اه  دددسهتدد د دهتألدداهألددتجهت دداألدهدا هدفهدديشهدفدد،زجهفته ألددشه كدددهههههه

 .اذدهدفته ألشه ت جهدفتعياشه هعىددشهدفدجتألجهف،ستيهيد
 

هال حاددت أهادافك مان المشاروع الرياادى : التحديد الادقيق لألهاداف: لمواجهة المخاطر -2
 الصغير؟

ه.تااهه يوشهاااد ك (1)
ه .تااها ف أليشهاااد ك (2)
 .تااهت جها هقألهجهاااد كهط،شهد ىهدها هدفسى دشهدف ياهج (3)
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ت ددجهدإلىتدديجلهقألهددجهدإلىتدديجلهت ددجهدإلألددددادشله:هه دديوشهد ادداد ااهتدد (4)
قألهدددجهدفهجألعددديلهقألهدددجهد دجددديحلهاىددد داهدفهىت ددديشلهاهددديكنهد سددد د لهت دددجه

 . غألداي...هد س  ل
 .أي لجه اد لهأي لجلهأياألجلههع لج:ها ف أليشهد ااد هتااه (5)
شهلهتىددديقسلهتذجدددذبلههعددداوايجددديشلهتزدألددد:هت ددد دهد اددداد هزهىألدددي هتدددااه (6)

 .دفتغألد
 

عشارة تسااؤالت شخصاية يجاب أن : التحدياد الادقيق لقادراتك : لمواجهة المخااطر   -3
 تطرحها على نفسك

ج يىدددبهد اددداد هدفطيىدددجهجيفهىدددد الههددديهاددد هااددداد كهدفىطىدددألجههدددنه (1)
هتعسأل ههىد أكهدفدألياىهدفىغألد؟

هددديهاددد هدفهتددديحهفددداألكههدددنهاهددد دشله هددديهاددد هدف دددزتهدفدددذىهفددداألكهدوسدددتعاداه (2)
ه هدفهىد ا؟وستيهيد ه 

ههههيها هدفهتيحهفاألكههنهدف قشه دف هاله هيها هدف زتهدفذىهس  هت   (3)
 هنه قتكه  هاكهفلهىد ا؟

هيها هسهيتكهدإلأل يجألجه كأل هست رأهيه  هدفهىد ا؟ه هديهاد هسدهيتكه (4)
 دفسلجألج؟ه كأل هتته هدفهىد اههىهي؟

ت ددي ه هتياددكههدديهادد هه قدد هد سدددةه دفعيئلددج؟ه كألدد هألكدد نهاددذدهدفه قدد ه (5) دس
 كه  هدفهىد ا؟اأهيف

هدددديهادددد هههيددتددددكه قدددداددتكهدفأىألددددجه (6)
 دإلاددألج؟ه هيها هدفه يوشهدفت ه

 تتتيجهفآلطدألنه ألهي؟
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هديهاد هدقتددتيتدكهد طددىهت دي هدآلطددألنهطديدجهدفهىدد اله كألد هسددتعيده (7)
 أل ه دسهى يحهدفهىد ا؟

اددشهفدداألكهت دديدبهسدديج جه يىددلج؟ه هدديهادد هدتتهدديشهتعيألدادديهألدد ههسددت جشه (8)
 دفهىد ا؟

ي هدفهسدددع فأليشهدفتددد هسددد  هتتتهلهددديهأدددنهدفهىدددد ا؟ه هدددنههددديهاددد هى ددد (9)
 سألىيدكه  هتتهشهج ألجهدفهسع فأليش؟

اشهفاألكهدفدغججه  هدفسأل دةهأل هإاددةهدفهىد ا؟ه هيهاد هدفدىه هدفدذىه(ه14)
 تهألشهإفألهه  هدتطيذهدف ددددش؟

 

وضاوح تعشارة نقااط : التحديد الدقيق لدور وصالحيات الشاركاء: لمواجهة المخاطر -4
 لمشروعل وتوفر الحمايةقة مع الشركاء العال

هإأاداهدتأي هىددكجه داحههتاا؟ (1)
ه.إجددجهأ اههلزجهفل د ألن (2)
 .تتاألاهىسججهدفىددكجه هيهألتدتبهألألهي (3)
 .تتاألاهى،تأليشه آفألجهدتطيذهدف ددددش (4)
 . دس ددتدشهدفتطيدجههنهدفىددكجه  هدفهىد اه تتاألاهق دأاه ا دج (5)
يته دااها هى دشهدفهلكألدجهإفد هتتاألاهق دأاه ا دج ه دس دددتدشهاطد شهىددك (6)

 .آطدألن
 .تتاألاها دبه ق دأاهىد ها هت زهد دجيح (7)
 .تتاألاههسع فأليشه ى،تأليشهدست،جه ىد هد ه دش (8)
 .تىكألشهدإلاددةهدفعلأليهإلاددةهدفهىد ا (9)
 .تتاألاههست جشهاجىيتهدفىدكيتهادطشهدفهىد ا (11)
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ذات تاأثير عمياق عشارة نقااط محاددة : التحديد الدقيق لبيئاة النشااط :لمواجهة المخاطر -5
 مستمر على نجاح المشروع

هاشهدفىىي هىىيأ هاجهطاه هاجهت يدى؟ (1)
ههيها هدفىدكيشهدفت هتعهشه  هىأ هدف  يا؟ (2)
 هيها ههعىددشهى يحهاذ هدفهعىددش؟ (3)
 هيها هدفأدسه دفتتاأليشهدفه   اةه  هاذدهدف  يا؟ (4)
 .دفت هتعهشه  هاذدهدف  ياههىدأيشهيها هدف هيشهدفادأهجهفل (5)
 ؟ هدفت هس  هتت د اه ألهيهيها هد س د (6)
 هنهدفعه،تهدفهستها ألنهفهىت يشهدفهىد ا؟ (7)
 هيها هدفىدكيشهدفهىي سجه  هدف  يا؟ (8)
 هنهاجهدفه دا نه  هدف  يا؟ (9)
 هنهاجهدفه زأ نه  هدف  يا؟ (11)

 

هاال لااديك معلومااات كافيااة عاان : التحديااد الاادقيق لطبيعااة المنافسااة: لمواجهااة المخاااطر  -6
 المنافسين؟

 

ه.ي سألنه دىأيشههىت يشهدفهى (1)
ه.ت  دهت جه قألهجههجألعيشهدفهىي سألن (2)
 .اسعيدههىت يشهدفهىي سألن (3)
 .قى دشهدفت زألاهفهىت يشهدفهىي سألن (4)
 .ى ي هدف  ةه ى ي هدفاع هفاىهدفهىي سألن (5)

 

خطااوات رئيسااة السااتكمال : التحديااد الواضااح للجااراءات التنفيذيااة:لمواجهااة المخاااطر  -7
 الجاهزية لبدء المشروع

 



 

 155 

دفددددد رألأ هفلهىدددددد اه تدددددااهدوطتىيىددددديشهتدددددااه دألددددد هدفعهدددددشه دفهألكدددددشه (1)
 دفههيجه دفهسئ فأليشه دفى،تأليشههاهتتاألاهدفىد  هدف د بهت د دايه  ه
د  دداههنههعاشهألهد ه طجدددشهأهلألدجه سدهيشهىطىدألجه ههديددشه ىألدجه
اددألجله تااهدفد دتبه دفهكي عشله تدااهىدكشهدفتعيقداههداهد  ددداله تدااه  دس

ردددددديجهأهلهددددددجهتسددددددبهد ىرهددددددجهاسددددددل بهدسددددددت  يبهد  دددددددداه تددددددادألجهجه ى
ه. دف  دىألن

تااهاسل جكه  هدإلاددةه آفألجهدتطيذهدف ددددشه  دأل جهإاددتكهف، تهيأديشه (5)
 اسددددددديفألبهتتأألدددددددزهد طددددددددألنهفلهىددددددديدكجه ددددددد هدتطددددددديذهدف دددددددددددشه تتهدددددددشه

ه.دفهسع فأليش
 ه دفه دقداهدفجاأللدجه ردد  هدفت دألداه تااهه قاهدفهىد اهجعاهاددسجهدفهىي (3)

ت د داهدفعهدد،ته األدنهألت د دداهدفهىي سد نله ددأدد هه ه دقداهدفهد داألنه اهدديكن
دأتجدددديددشهدفتكلأددددجهدفهدتج ددددجهجيفهكددددينه دإلىت دددديشه دفى ددددشه دفت زألدددداله ااد ه
دفهسدديتيشهدفهتدد  دةه دد هادد ته جألعددجهدفىىددي ه هك ىدديشهدفهىددد اه هعدداشه
تدااهد  ددد هذدشهدفع،قدجهجيفهىدد الهيدجهإتطدذهقددددهدطتألديدهدفه قداهجعداه

 .جاأللجدفه يدىجهجألنهه دقاه
تااهدفت هألزدشهدفت هتتتيجهإفألهديههدنها هدزةه ايدياه تدااهه دىدأيتهيههداه (0)

هددأيةههيها ههطىسههنهدفه دزىجهفهيلهيجهتدااهدفهد داألنه قديدنهجألدىهجه
تسددبهسددهعتهجه دد هدفسدد  ه د سددعيده ىددد  هدفددا اه دفتسددلألجه دفاددهينه

 . دفىأليىج
نهجدددألنهتدددااهاسددديفألبه هىي دددذهدفت زألددداهفهىت ددديشه طددداهيشهدفهىدددد اله قددديده (2)

اسيفألبهدفت زألاهتسبهدفكأيتةه دفتكلأجه قيدنهجألنهاسل بهدفتد زاهدفهجيىدده
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ياهألدد ههدد زأألنها هدف هدداهجددألنهد سددل جألنههعددي له اددشهسددتعتهاههددا هدوأت
 .أل هت يدهدف هلجهاجهت يدهدفت زئههاجههىا جألنهجيفهىد ا

تىددي دههدداهاىددتيبهطجدددةهههىألددجه دد ه ههدتددبهاهدد دكهدفهيفألددجه دفهتيسددجألجل (6)
دفهيفألدددجه دفهتيسدددجألجله اددداهه دزىدددجهاقأل دددجهفهددداةهأددديجهفلهىدددد اههدفىدددئع ن

ااد هدفتكيفأل ه د سعيده تااهايهشه هه زاةهإف هدجاهسى ألجها هىه دله
تدااههىدياده ها  داهدفسد ،شه ىرديجههعل هديشههديف ههتيسدج له هدفدجحله

تعكداهانهدفتدا  يشهدفهيفألدجهدفطيد دجه دفادطلدجهتت د ه هدفته ألشه قيدنهجألىهديله
 .دفهيف هفلهىد ادإلست ددده

تددااهت ددجه  قددشهدإلألددددادشهدفتدد هتتتدديجهإفألهدديه هادداهط تددكهدفتسدد أل ألجله (7)
 تط  هفهيلهيجهتااهكألد هسدتد جهفهىت ديشهدفهىدد اه د هاد تهردد  ه
 طىيئسهدفس  ههنهدفعه،ته دفهىي سألنه دفرد  هدفعيهجهدفتد هتادج ه

 .تدكجهدفجألاه دفىددت
ه

 تحمي المشروع التيخالقية الصياغة الموضوعية للقيم األ:لمواجهة المخاطر -8

أل بهانهتااهقيئهجهتتاهنهدف ألجهد ط،قألجهدفتد هسد  هأللتدزجهجهديهدفهىدد اهههههه
ه-: دفعيهلألنه ألهله تىهشهاذ هدف ألجهد ط،قألجهدف  دىبهدفتيفألج

ه.قألجهاط،قألجهتاج هأ،قيشهدفعهشهجألنهدإلاددةه دفعيهلألن (1)
ه.دفجعضهجقألجهاط،قألجهتاج هأ،قيشهدفعهشهجألنهدفعيهلألنه جعاه (5)
 .دفعه،ته ئيشهقألجهاط،قألجهتاج هأ،قيشهدفهىد اههاه (3)
 .قألجهاط،قألجهتاج هأ،قيشهدفهىد اههاهدفهىي سألن (0)
 .قألجهاط،قألجهتاج هأ،قيشهدفهىد اههاهدفه داألن (2)
 .قألجهاط،قألجهتاج هأ،قيشهدفهىد اههاهدفه زأألن (6)
 .قألجهاط،قألجهتاج هأ،قيشهدفهىد اهجيفه تها (7)
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 خالصةال 
 

ه. كدةهدألياألجه هىد اهدأليايهجا نهاألجههطي دهوت  اهه (1)
 .ااهألجه تييألدهدفهعل هيشهألأهقدددشهإطتأليدهدفأكدةهدفدألياألج (5)
 .تتعااههىيادهدفجأليىيشه دفهعل هيشهأنهد  كيده دفهىيدألاهدفدألياألج (3)
 .تعااه تى اهدفهطي دهدفتأهت د ههد  كيدهدفدألياألجه د داهد أهيشه (0)
 .بهفه د هجهاذ هدفهطي دا دشه د سيفألأل  اهدفعاألاههنهد  (2)

 

  (فردية وجماعية)أنشطة إثرائية 
 

 -:أى اإلجابات تراها أقرب إلى الحقيقة مع العبارة التالية -1
 

-ه:  هتيفجهزألياةهتاةهدفهىي سجههنهدفىدكيشهدفكجألدةهت ي هدفهىد اهدفىغألد
ه.ا هجهاىى هاط عشهت ىأل هتيفجهدفهىي سجه
أل بهدفتأيأشههاهدفهىي سجهكعهده دقاه. 
أياةهتك نهههيدسيشهدفهىي سألنهسألئجه. 
ه.دفهىي س نهألألهجهاغ  هق ألجه

جاء في هذا الفصل عدياد مان اإلصاطالحات الرئيساة تتعلاق برياادة ه -5
ه.هتااايه ا احههعىيايهه–هاألعمال والمنشأت الريادية

 (ةوجماعي ةفردي) ةتطبيقات عملي 
إ تدددددضهانههىددددد أكهأل د ددددهههطددددي دهسدددد  هتىي سدددد هقدددد ىه -1

س  هدفهىدتمه د هي،يدجهاسد د ههطتلأدجه  د هكدشه تط  هانهت
ه.س  ه ئتألنههنهدفعه،ت

ه
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هددنهطدد،شه ددا شه اددحههىدديادهدفط دددهدفتددأهألهكددنهانهأل د ههدديهه:المطلااوب -
هه.دفهىد اله دفهعل هيشهدف د بهت  ألدايله هىيادهاذ هدفهعل هيش

تدااهاسديفألبههلهفي ضوء البياناات الاواردة فاي الجادول الاذي أعددتاه أعااله -2
كددشههىددتمهه  ددههفكددشه ئددجههددنهدفعهدد،ته دد هكددشههددشههدداهدفتتدداأليشهدفهدتج ددجهجدفتعي

ه.س  هأل هتا 
 مشروعك الريادي

هطددي دهلهتددااهااددجهدف جيفتعدي نههدداهىدددكيئكه ددأهدفهىدد اههدنهطدد،شه ددا شلههههه
له هياأهدفهعل هيشهد سيسألجهدف د بهت  ألداديهأدنهدفتأهألهكنهانهت د هههىد أك

دفتىأألذألددجهدفعهلألددجهدفتدأهسدد  هتسددتطاههيهفه د هددجهادذ هدفهطددي دلهيددجهتدااهد ا دشه
ه.اذ هدفهطي د

ه
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 العاشر الفصل

 الريادةوالمنشآت
 الصعيرة

 

 

 

ههأه جهدفهىىعةهدفىغألدةه طىيئىهي:ها و ه
هدفىكشهدف يى ى هفلهىىعةهدفىغألدة:هييىألي ه
هدف هيشهدفادأهجهفد داهد أهيش:هييفيي ه
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 العاشر الفصل

 الصعيرة يادةوالمنشآتالر
 

 أهداف الفصل 
ه.دفتعدأل هجهأه جهدفهىىعةهدفىغألدةه طىيئىهي (1)
ه.فهىىاشهدفىغألدةه دفىدكيشهدفكجألدةت األحهدفأد  هدف  ادألجهجألنهد (5)
ه.س هدإلطتأليدههنهجألىهيادفتعدأل هجي ىكيشهدف يى ىألجهفلهىىعةهدفىغألدةه ه (3)
 . فد داهد أهيشدفتعدأل هجيف هيشهدفادأهجهفلهىىاشهدفىغألدةه (0)

 

  احيةتفتإتساؤالت 
 

هدفع،قجهجألنهدألياةهد أهيشه دفهىىعشهدفىغألدةه؟ههياأ (1)
 ؟هياأهدفأد  هجألنهدفهىىعشهدفىغألدةه دفىدكيشها هدفهعسسيشهدفكجألدة (5)
  كأل هىأياشهجألىهي؟ههيا هدفىكشهدف يى ىأهدفهىيسبهفلهىىعةهدفىغألدة؟ (3)
 ه؟شهيجهد داهد أهيادفت  دهدفت ىأه أهت سألاهى ي هدفههكنهكأل هسياجه (0)
هكأل هألتىشهىيتبهدفهىىيةهدفىغألدةهألأهطاهيشهدف هيشهدفادأهج؟ (2)

 مقدمة 
قتىياألجه دفت هتىألدهنهق ةهاىهه تهاهتت فاههنهق تههدإلتأي هأل هاإأل  اهههههه

دفىغألدةهدفت هدفدألياألجهإف هق ةهدفا فجه  هدستغ،شهه دداايههنهط،شهدفهىد أيشه
اذ هتسياجهدو تهيأألجلهتألاهتسياجه  هدف ايتهأل هدفج يفجه ه د هجهدفهىيكشه

ه هدفهىد أيش ههىكلجهدفدألياألج ه هعيف ج هدفأ د ههتيدجج ه أ هكجألدة هجاد ج دفىغألدة
دفىغألدةه تادألبه تىغألشهدفىجيبههدفهىد أيشدفج يفجههنهط،شهتعسأل ه تىغألشه

هكهيه هدفجيتيألنهأنهأهشل ه دتتاينهكيألدههنهد  ددا  ت  ألده دسهأهشه األاة
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ئزهد  فألجهفىىعةهد ىى جهدفت يدألجه دفطاهألجه كذفكهدفىغألدةهدفدكيهدفهىد أيشتعاه
ه.د ىى جهدفهكهلجها هدفادأهجهفلهعسسيشهدفىىيأألجهدفكجألدة

ه

دفىدددغألدةهاتددداهدفع دهدددشهدفدئألسدددألجهدفتدددأهفهددديهايددددد ههدفدألياألدددجه تعددداهدفهىدددد أيشهههههه
ألددد هدوأتجدديددشهدوقتىددياألجه دو تهيأألدددجه دد هدفه تهدداهله ألد ددداههأهأل ددي ه  دسددعي ه

دفهىددد أيشهألدد هطلدد ه دددسهدسددتغ،شهدفهدد دداهدفذدتألددجهفلا فددجهاددذ ه هقددادةهذفددكهإفدد
ه.ههيهألت  هت  ده تىهألجهدقتىياألجه د تهيأألجههستادهجه هت دزىج

ه

دفىغألدةه  هدفأليجينهجعاهدفتدبهدفعيفهألجهدفييىألجهدفدألياألجه قاهكينهفلهىد أيشهههههه
شهىيهألدددجهدفددددأها شه  ددد هك دألددديهدف ى جألدددجها دد ههددددعيدد ه دادددتي ه ددد هتت أللهدددديههدددنها ه

دفهىددد أيشهدسدددت يأشهدفىدددألنهانهتغدددز ها شهدفعددديفجلهادددذ ههت اهددجله هدددنهطددد،شه
دفدألياألدجه اىيكها وهاطديههنهطد،شهت  دههقد ىه هىر هدجهكيألأدجههدنهدفهىدد أيشه

جددددادأيشهدألياألددددجه دددد هإىتدددديجه تسدددد أل هادفىددددغألدةه سددددت يأشهانهتت دددد هى يتدددديشه دس
ه.هىت يتهي

ه

دىألجله ا، هأنهدإلتىيتدشه دفت يدألدلهأل ه تعكاهاددسيشهأاألاةه اجتياههألاههه
دفىددددغألدةه هتىياألددددجهدفدألياألددددجهاىددددهه دددد هدفأتدددددةهد طألدددددةهتزدألدددداشهردددديادةهدفهىددددد أيشه

دفىددغدهه يدىدددجهجيفىددددكيشهكجألدددةهدفت دددجلههددداهإد دددياهاددذ هدفرددديادةهإفددد هدأتجددديددشه
أاألاةهااههيهتزدألداهدفدغجدجهفداىهد  ددداهإفد هتعسدأل ههىديدألاهدألياألدجهىدغألدةهطيىدجه

جاد اهدفهطي دةه دفتهلكه دوستيهيده دوست ،شله كذفكهجسجبهت  ههأاألاههنهجهجه
له هددنهيددجه(Downsizing)دفىدددكيشهدفكجألدددةهإفدد هت جألدد هدسددتددتأل ألجهتىددغألدهدفت ددجه

دفأهتيسأل ههههنهفاألهجهطجددشهأهلألجهكجألدةههتدكهأاألاههنههىس جأهاذ هدفىدكيش
ه.هىيدألاهدألياألجهىغألدةهطيىجهجهج

ه
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دفىدغألدةهدفدألياألدجهلهانهدفهىدد أيشهاىدي ه هشهدف  شهههه
فهيههنهدفهسياهيشهدفهتى أجهدفعهأل جه  ههأهلألدجهدفتىهألدجه
هددنهطدد،شهد دداهىددعنه هألددداه ئدديشهدفه تهدداهأددنه دألددد ه

ه هددنهطدد،شهجددددهمههتكيهلددجهفلتددادألبهاأددجهد داهد أهدديش
ه. دفتعاألشه دإلدىياه دفته ألشهفلأئيشهدف ه تجههنهىجيبهدفه تها

 
 

 أعمال قصة رائد                           
 (المنورة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة( 

 

ههتهاهإجدداألجهط  ج:هههسجهددئاهد أهيشإ -
ه5414:هههتيدألعهجاتهدفىىي ه-هستيألشهإس،ج:ههههسه هدفهىد اه -

 

أدنهلههإأياةهتعدأل هفله،ج هدفأل هألدجهدفىدجيجألج:ههدفهىد اىىي هت ىأل ه -
سدددد،هألجهتيددددديهإدسدددد هيشه هزطدددديد ههأجدددديددشههددددعي دةه إسددددتطادجه دألدددد ه

ه.دف  عجهدفتأهأللجسهيهدف هألا
ه

 :العوائق التي تم مواجهتها بالمشروع  -
 

ه.أل يددشهدفهت،شهجىكشههجيفغه ألههإدتأياهتكيفأل هإ (1)
ه.أل يدهدفهت،شهجا نهايهدقيججإدفزألياةهدفسى ألجه أه (5)
ه.ىع ججهت  ألدهدفاأجهدفهيايهفت  ألدهدفهىيدألاهدف يئهج (3)
 كألجه أاجه ا حهدفىريجهدف هدكأهدفتع ألادشهدف هده (0)
ه

 :كيف تم التغلب على العوائق -
 

ه.دتأياهدأل يددشهدفهت،شهإوهجتاطشهتك هأإه د هجههألىعب (1)
ه.أل يددشإلدفتغلبهأل هدفزألياةهدفسى ألجه أهدهألىعب (5)
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 . هنهد  اشهدفجتاهأنههستيهدألنهفلهىد الهجيفىسججهفلاأجهدفهيايه (3)
 . األاةهفهىلتجهدف هدكهتي فجههستهألتجهف، ،اهأل هدف ددددشهدف (0)
 .دفجتاهأنههطلسه هدكأههتهكنهفتطلألسهدفجايئاه (2)

 

 :أهم أسباب النجاح -
ه. هجهدفس  ه دفهتغألددشه  لجيشهدفزجيئن (1)
ه.هتيجعجهدفعهشهجىكشهىطىأ (5)
 .اددةهدفهىد اهأاجهدوأتهياهأل هدفعهيفجهجىكشهكيهشهإل (3)
 .هتا اةطدىهتت هف هكيىشهدوستأياةههنهدفت يدبهد  (0)

 

 :األعمال نصائح لرواد -
هه. هكيتبههاه ىجاهيفكهدفهىد اهج دس جهاددسجهدفهىد اهجىكشه ايه (1)
ه.اطذها ددشه أهدوادددةهدفعيهجه هدفهتيسججه كشههيهألأألاهدفهىد ا (5)
 .هاههيهأل د دهفاألكههدفهىد اهجادألجهقجشهدفهيفأهدفاأجهأل هدفتى ش (3)
 .دفت لألاألجه غألدهه دفه  دةهدف األاةهدفدعألج (0)
 .دفهستهدهدفت  ألدهألتجه هجههذد طهأل بهفل  اةهااى هتا (2)

هددديهت ألألهدددكهفكأددديتةهددئددداهد أهددديشه دددأهإاددةه...هالطالباااة/ عزيااازي الطالاااب
 هىد أهه؟ه اشهفاألكهىىيئحهتسياجه أهىه هدفهىد ا؟

 

 مفهوم المنشأة الصغيرة وخصائصها: أوال
 مفهوم المنشأة الصغيرة -1

هدفى هدفهىىعة هتعدأل  هقجش هدفهأألا ها هألدةغهن
ها هدفهىد اهدفهىد اهدفىغألدهانه ىعد هدفهىىية

هتعدأل ه هدفكتيجيشهألأ هتتأ  هتألا هأيهجل جىأج
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ههعألىجه هفتطىألسهه ددا ه كدة ها  هتى د هأن هأجيدة هجعىه هدفهىد ا ها  دفهىىية
فتستطاجه  هإأل ياه يقجهإىتي ألجه األاةها هفزألياةه يقجهإىتي ألجهقيئهجها هإلت،شه

هتى ههن ههتااة ههىأعج هجغدضهتت أل  ه ذفك هتيفألجل هإىتي ألج هدفهىد اه يقج غألش
 .فت األجههىتمههعألنه أهىكشهسلعجها هطاهجهه  هجهفأئجها ه ئيشههستها ج

ه

 ألتاحههنهاذدهدفتعدأل هانهدفهىىعةها هدفهىد اهجىأجهأيهجهألتادهنهد جعدياه
ه-:دفي،يجهد سيسألجهدفتيفألجه

 ه.ه ه أجههنهد ىى جهد سيسألجه دفأدأألجه دفت هأل  اهجألىهيهتددج ه تادطش (1)
 .ستطادجهد  اشهفهيأليشه دفه دداهدفت هألستلزجهدإلهزألمههنهدإلهكيى (5)
 .ه ه أجههنهد ااد ها هدفهىي اهدفت هألستها هدفهىد اهتت أل هي (3)

ه

فلهىىددعةهدفىددغألدةها هدفهىددد اهدفىددغألدهجعىهدديهدفهىددد اه  هددنهدفتعدديدأل هدفىدديئعج
دفههلدد كه دفهدداددههددنهطدد،شهىددطسه دتدداله أددياةههدديهتكدد نهدفهسددئ فألجهألدد هددئدداه

ىدد اهدفىدغألده دسدعجهغألددههتدا اله هدنهيدجهأل ىد هدفهىدد اهدفعهشهىيتبهدفه
أتجددديددشهأاألددداةههىهددديهت دددجهدا هدفهددديشه ت دددجهدفعهيفدددجه ت دددجهإجعىدددههىدددغألدد ه  ددد ه

ه.دإلىتيجه ت جهدفس  هدفهستها 
 

 اىيكههنهألعد هدفهىد اهدفىغألدهألأهاىههكشههىىيةه داألجههىت جهألهتلكهيهههههه
ها هت يدأليهوهألت ي زه ألاألدايهىيتبهدفهىىيةهفتهيد هىىي ي هىىي ها هطاهألي أألي

ههعألن هأنهأاا ه ألهي هدفعيهلألن هألزألا ه و ههعألن ههجلغ هأن هداسهيفهي  ألت  هت جهل
ه.ىتيجه قألهجهإألددادشههت س جها هىغألد هجيفه يدىجهجيفهىىاشها هدفىدكيشهدفكجألدةإ
ه

له كلهدجههعدألنهاىديهتطتلد هتدا اايههدنها فدجه طددىهتسدبهدفكيي دجهدفسددكيىألجههههه
لهدفددع...ىدد اهدفىىددي ه هدديهدذدهكددينهىددىيأأها هزددأددأها هسددأليتأهه تطتلدد هتسددب
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 غألدادديههلهذدهكيىددشهت لألاألددجها ههت اهددجإ تطتلدد هاألادديهتسددبههسددت ىهدفت ىألددجه هدديه
ه.هنهدوأتجيددشهدفهتااةهفطىيئسهدفهىد اهدفىغألد

ه

ه ت ىأل هدفهىد أيشهدفىغألدةهه ههنهدفهعيألألدهفتتاألا هه ه أج  تستطاج
ه تىىألأهي هدفهعيل ه كذفكه هنهاذ  هدفهلكألج ه هتا األج هجيإلاددة هددتجي هدفهلكألج ألألد

 دوأتهياهأل هدفع،قيشهدفداسألجهههتا األجهى ي ه ه يوشهدفىىي ل
ه. د   ألجهجاد جهكجألدة

ه

 خصائص المنشأة الصغيرة -2
 

تتسدددددددجهدفهىىدددددددعةهدفىددددددددغألدةها هدفهىدددددددد اهدفىددددددددغألدهجعدددددددااههددددددددنه     
نهاادددجهادددذ ه هدد.هدفطىدديئسهتهألدددز هأددنهدفهىىدددعةها هدفهعسسددجهدفكجألددددة

-ه:دفطىيئسههيهألل 
ه.دفتادطشهدف داحهجألنهدفهلكألجه دإلاددةهنهيجههدفهيفكها هدفهاألده  (1)
دفته ألددشهدفددذدت ه وهألتتدديجهفته ألددشهكجألدددهإوه ددأهجعددضههألددأأددياةههدديهألعتهدداه (2)

ه.تيوشهدفىه 
أددياةهألجددااهجإسددتطادجهدفتكى ف  ألدديهدفجسددأل جه دفهت سدد جهيددجهألىت ددشهدفددأهإسددتطادجه (3)

 .ىه ه دفت سات ىأليشههع اةههاهدف
 

ت د ددههدفهىددد أيشهدفىددغألدةهقألدد اد ها هتتدداأليشههتى أددجه ددأههدتلددجهدفتعسددأل ه (4)
 جدداتهدفىىددي له تددا دهغيفجألددجهاددذ هدف ألدد اه دفتتدداأليشهدفتسدد أل ألجه دفهيفألددجه دا اه

جىدينههىديادهدفت دألداه هىي دذهله غألدايههدنهدفتتداأليشها عيشهدفىدكيشهدفكجألدةه
ه.دفت زألاه تسعألدهدفهىت يش

ه
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ه
ه

 ت الصغيرة وريادة األعمالالمشروعا -3

آددتهكيألدددددةهتيألدددددهدف ددددادشلهجددددشهدفلغدددد لهتدددد شهدفأددددد  ها هدفع،قددددجهجددددألنهت  دددداه
ادشهاهديهىدألئي ه:هدفهىد أيشهدفىغألدةه دألياةهد أهيشله أياةههيهألتجه ددحهدفتسديعش

 دتددداد ؟هاجهاهددديهىدددألئينههطتلأدددينهتهيهدددي ؟هاجهانههجألىههددديهأ،قدددجها هقيسدددجههىدددتدك؟له
ته ددد هدإل يجدددجهألددد هادددذ هدفتسددديعوشله فعدددشهدف دددا شهدفتددديف ه تتجددديألنهدفددددعىه دآلدد

ه.جىيتهدعألجههىيسججهت شهاذدهدفه ا ادإل تهياهفألسيأاه  ه
ه

هشدفهىد اهدفىغألده دألياةهد أهي جألعجهدفع،قجهجألنهه(1-14)ا شه 

 ريادة األعمال المشروع الصغير بنود المقارنة
 .الدافع للتميز من خالل االبداع واالبتكار فع كبديل للتوظيفالدا الرغبة في ممارسة العمل الحر             -1
 البداية عادة البداية دائماا  تأسيس مشروع صغير خاص  -2
 هدف أساس قد يؤجل هدف رئيسى عاجل توليد الدخل -3
 ما بين متوسطة وعالية ما بين محدودة ومتوسطة الطموحات المادية -4
 ما بين قوية وقوية جداا  حدودة جداا ومحدودةما بين م الطموحات االجتماعية -5
 مرتفعة محدودة بناء الثروة  -6
 هدف رئيسى قد ال يكون هدف الثراء الكبير -7
 بالضرورة ليس بالضرورة اإلستناد على فكرة مبتكرة -8
 بمعدل عال وسريع متواصل بمعدل ضعيف وبطئ وموسمى النمو المستمر -9

 عادة ما يكون هدفاا  هدفغير مست قفزات كبيرة -11
 قد ال يكون هدف استراتيجى - سرعة بناء الثروة -11

 طوال حياة صاحب المشروع
 وفي زمن طويل

 يبقى كما هو فى الظروف العادية

 .هدف استراتيجى -
 سنوات  11 – 5ما بين  -

 يعمل فى بيئة ساكنة - درجة المخاطرة  -12
 يتجنب المخاطرة -

 ستقراريبحث عن األمان واال -

 تعمل فى بيئة غير تقليدية -
 المخاطرة هى ثمن  -

 النمو والثراء     
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 (.م2113المدخل الي العمل الحر, الدار الجامعية, اإلسكندرية ,  –ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة : كرمصطفى أبو ب. د: المصدر)

 ألسدددتىج ههدددنهدفجألدددينهاأددد، ه  ددد اهى دددي هدىدددتددكها هتهدددي هجدددألنهدفهىدددد أيشهههههه
ه:دفىغألدةه دألياةهد أهيشهتتلطسه ألهيهأللأ

ه

ياألألنهه تىهألددجهدفدغجددجهااهألددجهجىدديته تدسددألعهي ي ددجهدفعهددشهدفتدددهفدداىهد  دددداهدفدألدد (1)
 .  هههيدسجهدفعهشهدفت يدى

ه.اد دةهدفدغججه دف ادةهأل هتت ألشهد  كيدهدفدألياألجهإف ههىد اهت يدى (2)
ه.دفجادألجهتك نهدوست يججهفأدىجهقيئهجه  هجألئجهد أهيش (3)
 .دفعهشهدفتدهأياةههيهألجااهج هاه داىهيجهدفت ساهجيفتعي نههاهآطدألن (4)
 .دفهتأل جدفجألئجهأىيسهشهأنهدفتي جههدفهىتدكجهفت  ألدههعل هي (5)
 

 الشكل القانونى للمنشأة الصغيرة: ثانيا 
هههههه

دفهىىددداشهدفىددددغألدةهألهكددددنهانهتتطددددذههفهددديهاىددددكيوهقيى ىألددددجههطتلأددددجهلهتطتلدددد ههههههه
طىيئىددهيهتسددبهى ددي هدف دد ةه ى ددي هدفاددع هههدديهألت لددبههددنهىدديتبهدفهىددد اه

سدد  هألددىعك هألدددأههانههألطتدديدهدفىددكشهدف دديى ىأههد كيدددههىيسددججهفلهىىددعةه دفددذي
أ،قيشهدفهىىدعةهجديفغألدله هألتدااهدفهسدع فألجهدف يى ىألدجهألدأهدفهىىديةه ىديتجهيه دأه

 
 ليس بالضرورة - التمايز والمنافسة -13

ختالف بسيط عن اآلخرين -  تغير محدودة وا 
 المنافسة محدودة -

 

 منتجااات أو خاادماتتحوياال األفكااار إلااى  -
 تحقق أرباح

 أساليب إدارية وتقنية جديدة -
 سية مستديمةميزة تناف -
 تقديم قيمة مضافة -

 اإلرتباااااااااط باالقتصاااااااااد المعرفااااااااى -14
 ومجتمع المعرفة

 قوى بدرجة كبيرة محدود

التعامااااااااااااااااال ماااااااااااااااااع الفااااااااااااااااارص                -15
 والتحديات

 االنطالق مما هو متاح -
 يستثمر نقاط القوة والفرص -

 تبحث عن ما هو غير متاح -
 تخلق فرص -
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كهددديهانهدفىدددكشهدف ددديى ىأهدفدددذيهسدددألتجه.ههطتلددد هدفهعددديه،شه هددداه هألددداهد  ددددد 
دطتأليد هفلهىىعةلهس  هألتااهى اه هست يهدفتداطشهدفتكد هأه دأهاأهديشهدفهىىديةهله

جهاذ هدفجادئشه دفهأيالجهجألىههيهله دطتألديدهههيهألت لبههنهىيتبهدفهىد اههاددس
 د ىددكيشهدف يى ىألددجهدفتددأهه.ادداد هيه جألئتهدديا اددلهيهتسددبه جألعددجهىىددي هدفهىىددعةه ا

ه:أطتأليدهاتاايهاإألهكنه
ه

ه.دفهىىعةهدفأداألج (1)
ه.ىدكجهدفتايهنه (5)
ه.ىدكجهدفت ىألجهدفجسأل جه (3)
ه.ىدكجهدفت ىألجهجي سهجه (0)
ه.دفىدكجهذدشهدفهسع فألجهدفهتا اةه (2)
ه.دفىدكجهدفهتيىجه (6)
 .ىدكجهدفهسياهج (7)
 

 المنشأة الفردية -1
 

 تعريف المنشأة الفردية -1-1
 

 ألتتهدشهههىىعةهألهلكهيه داه دتاهألداألدايهجىأسدهله ألتىدشهألد ه هألداهد دجديحهههههه
له أل  جهجعأهيشهدإلىدد هه دفت  ألدهه دفدقيجدجهفهسع فأليشه ألتطذهدف ددددشهجهأدا كشهد

يىدددهجكي دددجهد  ددددد هذدشه تسددألألدهد أهددديشهجىأسددهه غيفجدددي هألكددد نهألدد هدتىددديشههج
ه.ىى جه أهلأليشهدفهىىعةعدفع،قجهج

ه

عةه أددياةهوهت د ددههدفهىىددعةهدفأداألددجهدفكيألدددههددنهدف ألدد اله ألكتأددأهىدديتبهدفهىىددهههه
ألددادشهدفهىىعة ه.دفأداألجهجهسكهجعضهدفس ،شهدفجسأل جهفاج هىأ يشه دس

 

 نقاط القوة في المنشأة الفردية -1-2



 

 169 

ه.سه فجهدإلىىيت (1)
ه.إ ددتدشهتيسألسهيها هتىأألتهيههعد  جه هألسدة (5)
 .دفهيفكهألتهتاهجيإلست ،فألجه أهدإلاددةه دتطيذهدف ددددش (3)

ه

 نقاط الضعف في المنشأة الفردية -1-3

ه ددديوشه  ددددسهىهددد هادددذ هدفهىىددداشله ىهددديههدتج دددجههج ددداددشهههتا األدددجه (1)
ه.دفهيفألجه دفأىألجه دواددألجهدفهيفكه دفهاألدههنهدف  دىبهدفأدا

 .هتا األجه دسهدفدجحهتألاهدف ادةهألأهزألياةهدإلىتيجه دفجألاههتا اة (5)
هد هجسدددجبهت ألألههددديههدفهدددتتأره ددداهدضهادددذ هدفهىىددداشتتأدددرهدفجىددد كه دددأهإقدددده (3)

ه.فههتلكيشهىيتبهدفهىد ا
جهددديه دإلت ددديجهأدددنهإقددادددهيها هدفهسدددياهجه ألهددديههجسدددجبههي دددجدفىطأددديضهإ (0)

ىطأيضههقادتهيهدفهيفألجه دإلىتي ألج  .هلكألتهيهدفأداألجه دس
إدتأدددددياهدفط ددددددهدفهتتهدددددشهدفىددددديتمهأدددددنهدإلاددةهدفأداألدددددجه ادددددع هه دددددادةهه (2)

ه.ههىيتبهدفهىد اهأل هإاددتههجكأيتة
جألدددةهذدشهتعدددضهاددذ هدفهىىدداشهفهطددي دهدفتىددي  هدف دد يههددنهدفهىىدداشهدفك (6)

 .دف اددشهدفتىي سألجهدفعيفألجه دفهتىيهألج
ادددع هقدددادةهادددذ هدفهىىددداشه دددأهه د هدددجههدفتتددداأليشه د ط ددديدههدفجألئألدددجهه (7)

ه. دإلقتىياألجه دفهيفألجهدفتأهقاهتتعدضهفهي
قدد ةهإتتهدديشهأ ددزهىدديتبهدفهىىددعةهأددنها دداهدفدداأل نههدفهسددتت جهألألهدديهه (8)

يتددههدفطيىددجهههدديههقدداهألددعايهإفدد هاددألياهههتلكلهىتأل ددجهإأسدديدها هإ دد، ه
 .ج يىبهههتلكيشهدفهىىعةهذدتهي

دداةهدفأدداهدفهيفدكهفهديهههتت ق  (9) تأليةهدفهىىعةهه تدتج هجتأليةه ىىي ه دغججه دس
ه. ألأههقادتههفألادت
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دفعهدهدو تدداأههفلهىد اهألدتج ههجيفسى دشهدإلىتي ألدجهفىديتبه (14)
 .هدفهىد ا

سددتعيىجهجي طىدديئألألنه دفطجددددتهاددع هقددادةهاددذ هدفهىىدداشه ددأهدإل (11)
 .دتأياهتكلأجهدوستعيىجهجهجدسهطىىألنهجسجبهاأل هى ي هدفعهشه هدفهت

 منشأة التضامن  -2
 التضامن  تعريف منشأة 2-1   

اددةهدفهىدد اهج ىداه      هىىعةههتايهىألجهألىدتدكهىطىدينها هاكيدده دأههلكألدجه دس
 تىددجههدفهىىددعةههدفأداألددجه ددأهانهكددشه دتدداههددنههلتت ألدد هدفدددجحهجىسددبهألتأ دد نهألألهددي

نهكيىشههسع فأليتهجه.ههسع و ههسع فألجهغألدههتا اةهاهيجهدفغألددفهىتدكألنهألك نه  دس
ه.هتا اةهاهيجهجعاهجهدفجعض

 منشأة التضامننقاط القوة في   2-2

تعسألسددددددددهيه ىه ادددددددديه ت سددددددددعهيهوهألتتدددددددديجهدفددددددددأه (1)
ه.إ ددتدشهقيى ىألجهكجألدةها ههع اة

تهألزاددديهجيإلتسدددي هجيفهسدددع فألجهدفتاددديهىألجهفدددايه (5)
لهىدددعةهككدددشكدددشهىددددألكه جعىدددههدفهسدددع شهأدددنهدفهى

كدددشهىددددألكهألجدددذشهاقىدددأهه هددداهفاألدددههفهىدددلتجه
 .هدفهىىعةه ألتدسهألأهاادتهد أهيشهجع اشه دأل جه اتسنه سأللج

تتهتدددداهجأدددددسه دسددددعجههفل هدددداهجددددألنهاىددددطيسههتعددددااألنههتىدددد أأهدفه داددددبه (3)
 دفكأددديتدشه دفطجدددددشه دفيدددد دشهجهددديهألدددداأجهدفهدكدددزهدفهددديفأه دفه قددد هدفههىددددأه

 . دفأىأه دوادديهفلهىىعة
  هدديشههيفألددجه  ىألددجه أ،قدديشههتهكىهدديههددنهدف ألدديجهجي أهدديشه ههيدسددجهفدداألهيهه (0)

 .هد ىى جهأل هى ي ها سا
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تددتهّكنهدفهىىدديةهههددنههدفتأددي ضهج دد ةهأىدداهدفتعيقدداههدداهدفغألدددهجهدديهفدداألهيهههدددنهه (2)
 .هزدأليه هى ي هدف  ة

 اه دفت سداهأددنه دألد هإاددي جهىددكيته ددااه كأدديتدشهىددفداألهيهدف ددادةههألد ههدفت (6)
 ه. األاة

فهىىدعةهدفتىد شهألد هاهد دشهإادي ألجه كأديتدشهإاددألدجه  ىألدجه األدداةهتسدت ألاهد (7)
 .زألياةهداسهيفهيها نهىأ يشهإاي ألجهههنهط،شهإاطيشهىدكيته اا ه

فدداألهيهدفأدددسه دف ددادةههدفتىدد شهألدد هقددادهاكجدددههددنهدا هدفهدديشهههددنهد  دددداهه (8)
 . هنهدفهعسسيشهدفههىألجه دفهيفألج

 ههسددددت أليشهاألددددأههددددنهتهتلددددكهدف ددددادةهألددددأهطلدددد ه دسددددتيهيدهدفأدددددسهفتت ألدددد (9)
 .هدجيحد 

 .فاألهيههنهدوهكيىأليشهفلتتدكههدفسدألاه دغتىيبهدفأدسهدفهتيتجهاهيههي (14)
 نقاط الضعف في منشأة التضامن ه2-3

تىيسدددبه  ددد هدفهىىددداشهد ىىددد جهدفىدددغألدةهدفهتدددا اةههيدددشهدفعهدددشه دددأهه ددديشه (1)
دفههددنهدفتدددةلهكيإلستىدديددشه دفتددادألبه دفهتيهدديةه دفهتيسددججه دفهىاسددجه كددذفكه

 . أهدفه يوشهدفتعلألهألجه دفتدج ألجه دفي ي ألجههدفهتا اةه
وهتهتلدددددكهه  هددددديشههدف ألددددديجهجي أهددددديشهدفكجألددددددةلهدفتدددددأهتت لدددددبهدع  هاهددددد دشه (5)

اددألجه دسعجه  .اطهجه طجددشه ىألجه تس أل ألجه دس
اددألدديهله (3) ىدع ججها هتعددذدهاطد شهىدددكيته ددااه دأهدفهىىدديةهدغددجهااهألتدهههيفألدديه دس

 .هجهاذدهدف دددأاجهههىألإتتهيشهجألجهدغجهتألاهألت ق هذفكهألأهقدددههد غل
سدددأل دةههدف ددديجاهادديه دددأهدفهىىددديةهجسدددجبهادددع هدوسدددت دددههدفتىرألهدددأه دإل (0)

 .هدفىطىأهألأهدفع،قجههجألنهدفىدكيت
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ألهكنهه تاهدفىدكيتهههنهألهلك نههتىجهىغألدةه دأهدا ههديشهدفىددكجههانه (2)
قددددددشههألعدقدددشهإتطددديذهدف دددددددشه ألطتلددد ههددداهدفىددددكيتهدآلطددددألنه ألهىددداهتىأألدددذ

 .هإستددتأل ألجهلهتعايهإف ه ىشهدفهىد اها هتعيد 
هددداهادددع هدفي ي دددجهدفههىألدددجه دفهعسسدددألجهت  ددداهجدددذ دههسدددججيشهدفطددد، هجدددألنه (6)

 .هألعايهإف هدفتع ألشهجىهيألجهتأليةهدفهىد اقاههيههدفىدكيتهه
لههىسدتيبهاتدداهدفىدددكيتها هأ ددز ها ه  يتددهإتتعددضهدفهىىدديةهفهطددي دهجسددجبه (7)

ألجهه تدا اهطسديئدهكجألددةه دأهتىدسهدفىددكيتهدفأهدفتىأد هدهىشهألقاهه 
 . هاه دفهجههدفىطىألج

   منشأة التوصية البسيطة -3

 تعريف منشأة  التوصية البسيطة -3-1   
منشأة التوصية البسيطة إمتدااا لمنشدأة التمد،محي  يدا يمد،  الدك الشدمت،ا المتمد،منيح     

متوح  دك الدمبو والاسد،مة شميك موصك أو اتثم   لدي  لمدف  دك إاامة شداوح المنشدأة ويشدت

 سب نسبة أموالمفي وال يتمتح  الشميك الموصك مح التصم   دك  صدتب بد،لبيو أو التند،   

 . أو غيمه  إال بموا قة الشمت،ا المتم،منيح 
 

 نقاط القوة في منشأة  التوصية -3-2
ه:تستهاههىىعةههدفت ىألجهدفجسأل جهى ي هق تهيههنهطىيئىهيه اأ  

 

جسأل جهتىىيهجألنهىدألكألنها هاكيدههنهدفىددكيتهدفهتاديهىألنههىىعةهدفت ىألجهدف (1)
ه.هاهىطسها هاكيدههنهدفىدكيتهدفه ىألن

دفىددددددكيتهدفه ىددددد نهأل ددددداه نه دددددزتد ههددددددنهدا ه (5)
دفهددددديشله ألعطدددددذ نهدفددددددجحها ههألطسدددددد نهجىسدددددججهه

ه.هسياهتهجه أهدا ههيشهدفهىىعة
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ههسع فألجهدفىددكيتهدفهتاديهىألنهغألددههتدا اةههديلهجههيدشههدفىددكيته دأههىىدعة (3)
ه.دفتايهن

سددددددل يشههدفىدددددددكيتهدفه ىددددددألنههتددددددا اةه اددددددجهوهألتدددددداطل نه ددددددأهدإلاددةه نه (0)
ه.هسع فألتهجهههتا اة

دفىدددكيتهدفه ىدد نههوهألتدداطل نه ددأهدواددةه وهألرهدددهدسددههجه ددأههعدديه،شه (2)
ه.دفىدكج

 .هت لجيشه دس ددتدشهتعسألسهيهأياةهتك نهجسأل جه هسهلجه هألسدة (6)
طشهإوه دأهدفتديوشهدوسددتيىيئألجهدفتداطشهدفتكد هأه دأهىدع ىهيههتددا اه وهتتدا (7)

 . هنهط،شهإ ددتدشهدقيجألجهجسأل ج
ألددتجهتيسألسددهيه ت دد جه تسددتهدهألدد هاسددي هدفهعد ددجه دفي ددجهدفىطىددألجهدفهتجيافددجه (8)

 .جألنهدفىدكيت
تتددألحهدفأدددسهفلهسددتيهدهدفهددتتأرههههددنهوهألهكددىهجهانهألتتهلدد دههددنهد ط دديده (9)

 .إوهج ادههيهأل اه  ههنهد ه دش
فددذألنهألدغجدد نه ددأهدسددتيهيدهاهدد دفهجلهجعسددهيتهسدددألجهتتددألحهدفأدىددجهفدداط شهد (14)

 .جسجبهرد  هجهدفىطىألج
فددداألهيهقدددادةها سددداهه اهيههددديه ددددسهاقددد يهفلتىددد شهألددد هقدددادهاكجددددههدددنه (11)

 .هد ه دشهجزألياةهدع  هد ه دشها هدوقتددض
 

 

 عيوب منشأة التوصية البسيطة - 3-3
ألجهدفىددألكهدفهسع فألجهكجألدةهألأهدفىدكيتهدفه ىألنهفلتتديه دفتعكاههنهىطى (1)

ا هدفىددكيتهدفهتاديهىألنله ت هألداههعل هدديشهاقأل دجهأدنهههتلكديتهجه ادىدداتهجه
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 دددددأهدفجىددددد كه تددددديدألطهجهدفت ددددديديه دفههىدددددأه د سدددددديه سدددددهعتهجه دددددأهدفسددددد  ه
 .ه تعيه،تهجهدفهيفألجه غألدهذفكههنهجأليىيشه هعل هيشه

تددديوشهىىدددبه دتتألددديشهسددد دتههدددنهه تتعددددضهفكيألددددههدددنهه دقددد هألهكدددنهانه (5)
هنها هدفه ىددأهههدديهألت لددبهادد دج هقيى ىألددجهىدديدهجهفتأددرهدفىدددألكهدفهتاددي

 .دفت   ه
تعددااهدتتهدديوشهتدددا اهدفاددددهفلهسددياهألنههدددنهدفىدددكيتهدفه ىددألنهجىددد دةه (3)

 .طيىجه أهتيفجهأاجهاقجهدفجأليىيشه دفس ،شه دفهستىادشه
ط  دةهدف ااه أهتيفجهت فأهدإلاددةهىدألكههتايهنهدإلاددةه ا هغألدهك ته (0)

 .هنهدا هدفهيشهدىغألدههدوه زتا هغألدههطلسه وهألهلكهإ
هطي دهه يز جهدفىدكيتهدفهتايهىألنههجعه دشهدفهىىعةهه ت   هج ألجهد  ددد ه (2)

 .هد طدي
دفطسيدةهدفكجألدةهدفتأهت اهأل هدفىدكيتهدفه ىألنهجاألياهاهد دفهجه دأهدفهىىديةه (6)

 .إذدها لسشها ه ىلشهدفهىىعة
فه ىد نههدنهإتتهيشهت ااهدطت، يشها هىزدأيشه أهتيفدجهتعألدألنهدفىددكيتهد (7)

 .أل  جهه يههجها هألهيلهجه أهتيوشهدفهدضها هدإل ، ها هدف  ية
ج يىبهكشههيهسج هتتعدضههىىيةهدفت ىألجهدفجسدأل جهفدىأ هأألد به هطدي ده (8)

 .هىىعةهدفتايهن
ه
 منشأة التوصية باألسهم   -4
 تعريف منشأة التوصية باألسهم -4-1

 :  يام، شأح منش،ة التوصية البسيطة شأن     
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فددددأهإهددددنهىدددددألكها هاكيدددددههددددنهدفىدددددكيتهدفهتادددديهىألنهجيإلاددددي جهتتكدددد نه (1)
 .ههسياهألنهألهلك نهاسههي ه أهدا ههيشهدفهىىيةهىدكيت

 .إلاددةهتك نههفلىدكيتهدفهتايهىألنسل جهد (5)
 .هسع فألجهدفىدكيتهدفهتايهىألنهغألدههتا اة (3)
دفهسدياجهاىديهألىدجهه اداههدفىددألكهدفهسدياهجه دأهدفىددكجهه اداهدفىددألك (0)

ه.هدفهسياهج
 :ف عن منشأة التوصية البسيطة من حيثتختل 4-2

ألتددد هفلهسدددياهألنهدفتىدددد ه دددأهاسدددهههجهجيفتت ألدددشلها هدفجألددداها هدفتىددديزشها هههههه
دفهجددجها هدإل دديدةها هغألدادديههددنهاىددكيشهدفتىددد هجددا نهه د  ددجهدفىدددكيتهدآلطددددألنه

ه.هيفجهألتأ  دهألأههيألاج ها هأل ألاهذفك
همنشاة المحاص ة -5

ة 5-1 هتعريف منشاة المحاص 
تأددي هجددألنهىدددألكألنها هاكيدددهألدد هدف ألدديجهجىىددي هت دديديههعددألنهإلدتىىددعهجه ددداهههههه

جددديفت زألاه ألهددديهجألىههددديه ألدددتجهت سدددألجهجها هكلهدددجههعددديهسددد دتهجيفتسدددي يها هألعاألدددههاتددداا
ه.فىد  هدفهتّأ هألألهيه أههيهجألىهجدعهشههنهدجحها هطسيدةهجألىهجه   هىتأل جهدف

ة  - 5-2  (أو الضعف موضع نقاط القوة)خصائص منشاة المحاص 
 

هىىدديةههعقتددجهتىتهددأهجيىتهدديتههدفهههددجها هدفىددأ جها هدفعهددشهدفددذيهاىىددئشه (1)
ه.هنها له

 .ستتدةه هوهألعلجهدف هه دهج   اايأياةهتك نهه (5)
 .وهألىتد ه ألهيههدفع،ىألجها هدإلىهيد (3)
 .هشها ى فهيه أها دد هدسهألجهتك هألجأياةهوهألتجههتس أله (0)
 .طيسه جعى دىههدفطيسفعهشهجيسهههدفكشهىدألكههنهدفىدكيتهأل  جهجي (2)



 

 176 

فىدد  هدفهتّأد هألتجهت سألجهىتأل جهدفعهشهجألىهجههدنهدجدحها هطسديدةهه  د ههد (6)
 .ألألهيه أههيهجألىهج

ي يها هدفتسددي يها هدوطددت، ه ددأهت زألدداههد دجدديحههجألددىهجهألددتجهتسددبهتسدد (7)
 .تجيألنهدفكأيتدشها هدف ه ا

 الشركة المساهمة  -6
 تعريف الشركة المساهمة -6-1

قيئجههجذدتههفههت  قههدف يى ىألجه ألتهتاهجىطىألجههعى ألجههست لجههكألينههقيى ىأههههه
ه.هأنهىطىألجهد ىطيسههدفهسياهألنه أله

 خصائص الشركة المساهمة 6-2
ه.ا ههيفهيههإف هتىسهىغألدةههتسي ألجألى سجهده (1)
 .هجههىغألدةهه ألسهشهتت أللهها هجألعهغيفجيهتك نهقألهجهدفس (5)
تسبهدفىريجههههعألنكشهتىجهتسه هسههي هتألاهألىتديهدفهسياجهأااه (3)

 .د سيسأهفلىدكج
تتتااههسع فألجهدفهسياجهجه اددهاسهههه أهدا ههيفهيه ألألههانهألسااه (0)

 .دفهجلغهدفذيهدكتتبه ألههجيفكيهش
دفهسياجهألك نهههسع و هأنهكيهشهاسههههجهيه ألههدفدىألاهدفهتج ألهه (2)

 .دفهتااه أهدفىريجهد سيسأهفلىدكجتسبه
ف جألعألألنهجشهألهكنهانهوهت تىدهدفهسياهجه ألهيهأل هد ىطيسهد (6)

 .هتسياجه ألهيهىطىأليشههعى ألجهاالألجها هتك هألجه
وت  اه د  هجألنههىدكجهىىيأألجها ههعسسجهي ي ألجهها هسأليسألجهها ه (7)

 . غألداياإ تهيأألجها هىتألجها ههيفألجه
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تىادهاى دأي ههطتلأجههنهد  دد هدفهيفألجههنههد سهجهدفعياألجها هدفههتيزةه (8)
 .ا هدفسىادش

ادددد ههددددنهغألدادددديهادطددددشهدفىدددددكجهغألدادددديه هقدددداهتت يهألهكىهدددديهانهت ياددددأ (9)
 . طيد هي

 

 نقاط القوة للشركة المساهمة -6-3
 .تت ألشهاسهههها هجألعهيه أهايه قشهفلهسياجهدفت ه أ (1)
 ه.دفهسياهجههنه هاهد ه دشهدف  ألدةتتهكنهدفىدكيشه (5)
 .اأهاقادهدفهىىاشهأل هد تذدبههاطددشهدفهستيهدألنه (3)
 ه.فىدكيشهجألسده سه فجاهجه أهاذ هددفهسيألهكنهفلهستيهده (0)
طتلأددددجهتهكىهدددديههددددنهه يجلددددجهدفدغجدددديشهدفهتى أددددجهفدددداألهيه دددددسهإسددددتيهيدهه (2)

 .ه دفهتجيألىجهفلهستيهدألن
د دد هدفهسددتيهدهاهيهددهههتىددكأللجههتى أددجههددنهدفهسددياهههألطتدديدههىهدديههدديهألت ه (6)

دغجتدددههه دددأهدفهطدددي دةها هقادتدددههألددد ههددداهاااد دددهه رد  دددههدفطيىدددجله ه
 .تتهشهد ط يد

فتىدددد ألاهدفىددددىيأجه فل ألدددديجهجي ىىدددد جه د أهدددديشههتدددداأههيهدفتك هدددديشهه (7)
 .دةهدفتأهتطاجهط  ه جددهمهدفتىهألجدفكجأل

قدددددادةهاألدددددأه  ددددددسهاقددددد يهاهددددديجهىددددددكيشهدفهسدددددياهجهفلتىددددد شهألدددددأهه (8)
 .جى كه غألدايههنهدفهعسسيشهدفهيفألجتسهأل،شه تدطألىيشههنهدف

شهأل هدإل ، هفهيهقاهتاأههيهدفتك هيشهإذدهتعداشه زهيشها هىد ه (9)
ه.دفه تهاه دفتىهألجيشهدفكجألدةه أهدفىدكيشههنهدفطاهاذ ههت  جههجه

ه.ست دددله هج  شهأهدايهدإل تدداأدوتتهتاههجه  هيشه(ه14)
 .تهتاههتأليتهيهإف ههيهجعاهتأليةههعسسألهيه هاألدألهي(ه11)
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 .هلكألجهلها هجهيهألتااهفهسياهألهيها ههاألدألهيدفوهتتعيدهتأليتهيهجيىت يشه(ه15)
ه.دةهألأهدفت ساه دفتى اه دإلىتىيد اتتهألزهجيفهد ىجه دف(ه13)
ه. ذبهدفهاددته دفطجددتهد كأيتهفاألهيهدف ادةهألأ(ه10)
 .تى أألنفاألهيهدف ادةهأل هد تذدبههستيهدألنهه(ه12)
 .أل هتكألأل هاىى تهيه غددضههطتلأجفاألهيهدف ادةه(ه16)
 .فىدكجدفهسياه نهاىتيبهدفت ه أهإاددةهد(ه17)
هددنهدفهسددياهألنهفأل  هدد دهجددإاددةهدفىدددكجهههألىتطددبههدفهسددياه نهه ه أددج(ه18)

ه.أىهجهتسبهدفىريجهد سيسأهفلىدكجهجيفىأليجج
 نقاط الضعف في  الشركة المساهمة 6-4
 .هدوىأىيشهأنهدفىدكجهه أهايه قشههألهكنهفلهستيهد (1)
 .داداهاه دفههدفهستيهدةه أهايه قشألتهكنهفلهسياجههنهدست (5)
 . ألجهدفىدكيتدوىستيبها هدإلىأىيشه وهألت ق هأل هه د  جهج (3)
 .هف أليجهجيإلاددةها هدفهىيدكجه ألهيوهألهكنهفكشهدفهسياهألنهد (0)
 .ألتهتاههه ل هإاددةهدفىدكجهجاد جهكجألدةههنهدفى،تألج (2)
 .ةهدفىدكجهجاد جه دسعجههنهدفسل جتتهتاهإادده (6)
ه

 والمشروعات الصغيرة الجهات الداعمة لرواد األعماله: ثالثاا 
يرة في والمشروعات الصغ عمالالجهات الداعمة لرواد األبيان ببع   -1

 المملكة العربية السعودية
 

لددأهإىدديدةهدفددأهجعددضهدف هدديشهدفادأهددجهفلدألددياةهد أهدديشه دفهىددد أيشه ألهدديهألههههه
دفىددغألدةه ددأهدفههلكددجهدفعدجألددجهدفسددع األجهسدد دتهكيىددشه زدددشها هغددد ها هجىدد كها ه
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 هىدددىياأل ها هىددددكيشهأيهدددجها هتك هألدددجها هطيىدددجها ه هعألددديشها ههعسسددديشها
ه:األئيشهههىألجها هطاهألج

دفهعسسدددددجهدفعيهدددددجهفلتدددددادألبهدفت ىددددد هه-هدفجىدددددكهدفسدددددع اىهفلتسدددددلأل ه دواطددددديد (1)
ىدىا  هتىهألدجههدفىدىا  هدفطألددىهدو تهديأ ه-هىدىا  هدفهئ ألدجه-ه دفههى 

ه-دفهألئددجهدفعيهددجهفلسدديتجه دآليدديده- زددةهدفت دديدةه دفىددىيأجهه-هدفهدد دداهدفجىدددألج
جديادهفت ىألدجهدوتىديوشهه-هىيهمهكأيفدجىىا  هدفتىهألجهدفىىيأألجهدفسع اىهجده

هدكدزهه-جدددهمهأجداهدفل ألد ه هألدشهفطاهدجهدفه تهداهجديبهدز ه-ه دفهعل هيش
دفهعسسددجهدفا فألددجهه-زدهددشدفه ه أددجهه-(سدديتألك)د هألدددهسددل ينهفلعلدد جه دفت ألددجه

ىددىا  هد هألدددهسددل ينهجددنهأجدداهدفعزألددزهفدداأجهه-هدإلسدد،هألجهفته ألددشهدفت دديدة
جدىدددديهمهدفطلددددألمهه-جدىدددديهمهجددددياده-هفلسددددألادشهدفهىىدددداشهدفىددددغألدةه دفهت سدددد ج

جىدكهه-دفجىكهد ال ه-(ا أىا)دفعدج هفاأجههىرهيشهد هجهدفهتتاةهدإلىتهيئألجه
دفغدددددد هدفت يدألدددددجهه-ه لددددد هدفغدددددد هدفسدددددع األجه-دفجىدددددكهدفزددأددددد ه-دف زألددددددة

 .ألأههست يهدفهىي  ه دفهانهجيفههلكجدفىىيأألجه
 

والمشاروعات الصاغيرة  لالجهات الداعماة لارواد األعمااتعريف ببع   -2
 في المملكة العربية السعودية 

 

 برنامج بادر للحاضنات -2-1
هدفعزألزه هأجا هدفهلك ههاألىج هجددهم هااج هاتا هجياد جدىيهم

له ألها هإف هىىده تدسألعهد حهدألياةهد أهيشهفاىهه(KACST)هفلعل جه دفت ىألج
اددةههىيدألاهدألياألجه  كيدهاأهيشه ت ى هه.أليشهدجتكيدألجدفىجيبه تتأألزاجهفتعسأل ه دس

ه
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 أل اجهجدىيهمهجيادهدفهسيأاةهدفأىألجه دفههىألجهفلعىيىده دفهىيدألاهدفدألياألجهدفت ه
هدفأدسه تىهألجه هت ألألج ه   هدفجدىيهم هألسياج هتألا هدفى يحل هه  هيش هفاألهي ألت  د
اددةه دفههيددشه دف اددشه أل اجهدفىىحه دفهى دةه دإلدىياه  هكي جههددتشهتعسأل ه دس

ه.دفهىيدألا
 :ج بادر إلى ما يلىويهدف برنام 

ه.تدسألعهدف أ هجدألياةهد أهيشه تى ألاهي ي جهدفعهشهدفتده تس أل هدفت ىألج (1)
هجهيه (2) ه دفسأليسيشهدفهتىلج هدفتىدألعألج هدفتتتألج هدفجىألج هت  ألد ه   دفهسياهج

 .فتسهألشهى يحهدفهىيدألاهدفت ىألجهدفهجتكدة
هجددهمه (3) ه دأل  هأن هد أهيش هد دا ههن ههتهألز ه ألش هإأادا ه   دفهسياهج

 . دفتهكألندفتادألبه
 .قتىياهدفهعد جإجىيتهقاددشهدفهتطىىألنهدفذألنهألسياه نه  هجىيته (4)

هدفىلجه (5) هذدش هدفجددهم هط،ش ههن هد هيش هفد دا هدفاأج هت  ألد تألسألد
 . دفهىرهيشه قى دشهدفته ألشهدفهطتلأج

تى ألاهدفت دىشه دفتأيأشهجألنهق يأيشهد أهيشه د  دد هذدشهدفع،قجه (6)
 .دألياةهد أهيشفت  ألدهدفجألئجهدفهىت جه دفهتأزةهف

إقيهجهتتيفأيشههاهدفهىرهيشهدفعلهألجه دف يهعيشهدفت هتتهتاهجيفطجددشه  ه (7)
 .ه يشهدفت ىأليشه دألياةهد أهيش

 

 صندوق المئوية - 2-2
ه

ىىا  هدفهئ ألجههعسسدجهوهتهدا هإفد هدفددجحهتعىد هجىىددهي ي دجهدفعهدشهدفتددهههههه
ألدةهأددنه دألدد ه اأدجهد داهد أهدديشههدنهطدد،شهته ألددشهاىدتيبهدفهىددد أيشهدفىدغ
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ت األجهدفطاهيشهدفهيفألجه دفغألدههيفألدجهفهدجهأجددهأدااههدنهدفأدد اهدفهىتىددةه د ه هألداه
ه.اىتيتهدفههلكج

ألهيشهىىا  هدفهئ ألجهآفألدجهفهسديأاةهدفىدجيبهدفسدع اىههدنهدفدذك ده دإلىدياه هههههه
ألدد هتت ألدد هدسددت ،شهدقتىددياىههددنهطدد،شهإقيهددجههىدديدألاهطيىددجهتكأددشهت رألدد ه

ه.د ىألألنهدفسع األألناىأسهجه غألداجههنهدفه ه
ه

- :ويقدم الصندوق مجموعة من الخدمات تشمل
ه

طدداهيشههدديهه.طدداهيشهدفعهدد،ته.اددسدديشهدف ددا ىه.دفتددادألبه دفتعاألددشهلدإلدىدديا (1)
 ه.جعاهدفتعسأل ه دفتاىألن

 غألدايههنهدفطاهيشهغألدهدفهيفألجهدفت هلهدفته ألش ههتسهألشهدإل ددتدشهدفتك هألج (5)
 .أل اههيهدفىىا  

 

 (.هدف)ارد البشرية صندوق تنمية المو  -2-3
إفد هىىددهي ي دجهدفعهدشهدفتدده"هاا "ألها هىىا  هتىهألجهدفه دداهدفجىدألجهه

 تىهألددجهدفكدد دادهدفسددع األجه ألىدد اهدفهدد د ىألنه دفه د ىدديشهألدد هتعسددأل ههىدديدألعهجه
دفىغألدةه دسدتهدددألتهجه د هإاددةهادذ هدفهىديدألاه فدهه د هسدجألشهتت ألد هاااد دههألعهدشه

 ىدد شهإفدد هتت ألدد هتلددكهد ادداد ه هىهدديهت دداألجهألدد هإأل ددياهآفألدديشهاأددجههىيسددججهفل
دفدداأجه تتهددشهدفتكدديفأل ه اأددجههدد،كهدفهىىدداشهدفىددغألدةهجهدديهألسددياجه دد هدف ادديته

ه.أل هدفج يفج
 

هاهت  ههدفههلكجهدفعدجألجهدفسع األجهإف هتتأألزهاىى جهله هجيإلاي جهدفأههيسج هههه
يشهتعسسددددشهأاألدددداههددددنهدفهعسسدددد دفهىددددد أيشهدفىددددغألدةهدألددددياةهد أهدددديشه دفت ىألددددجه
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 اددددههشهأاألدددداههددددنهدفجددددددهمه دفهىدددديدألاهفتىدددد ألاهدفدألددددياةه دفدألددددياألألنله هددددنهاددددذ ه
ه:دفهعسسيشه دفجددهمه دفهىيدألا

ه

إىىدددددديته هعألدددددديشه هددكددددددزه  تددددددادشهههىألددددددجه دددددد هدألددددددياةهد أهدددددديشلههدتج ددددددجه (1)
جيف يهعدديشها هدفىددىياأل ها هغألدادديههددنهدفهعسسدديشهدفههتهددجه دفادأهددجهفلدألددياةه

ه.دةهىد أيشهدفىغأل دفه د داهد أهيش
جددهمهاددسألجه تادألجألجهاهنهدفهىيامهدفتعلألهألجه ط  هتىهألدجهدفهد دداهدفجىددألجه (5)

 .  هأاألاههنهدفهعسسيش
دفتأكألده األي ه  هإاطديشهدألدياةهد أهديشهادهنهدفهىديامه دفجدددهمهدفاددسدألجه د ه (3)

 .هددتشهدفتعلألجههيهقجشهدف يهع 

 خالصةال 
 

 هيألتدتدبهألددأهألتعدألنهألدأهددئداهد أهديشههعد دجههأهد جهدفهىىدعةهدفىدغألدةه (1)
اددتهي  .اذدهدفهأه جههنههت لجيشه أهتعسألسهيه دس

فلهىىعةهدفىدغألدةهأدااههدنهدفطىديئسهذدشهدفتدعيألدهدف دسداه دفعهألد هألدأه (5)
 .هت لجيشهى يتهيه ىه ايه دست ددداي

ألهكددنهفلهىىددعةهدفىددغألدةهانهتتطددذهاتدداهد ىددكيشهدف يى ىألددجهتسددبهىىددي هيه (3)
 . جألئتهيه قاددتهيه دت يايشههعسسألهي

شههدديشهأاألدداةهت دداجهاأهديههتى أدديهفلهىىدداشهدفىددغألدةه د داهد أهدديت  داه  (0)
ه.   هىد  ههتااةه هت لجيشههعألىج
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دفسدددهيشههنى ددديحهدفهىىددديةهدفىدددغألدةهألت لدددبهتهتددداهددئددداهد أهددديشهجعدددااههددد (2)
 دفههدددديددشهدفتددددأهتهكىددددهههددددنهدإلسددددتأياةههددددنهإهكيىألدددديشهدف هدددديشهدفادأهددددجه

 .فلهىىاشهدفىغألدة
  (فردية وجماعية)أنشطة إثرائية 

 

 متشائمالريادى المقارنة بين ريادى متفائل وغير  -1
 

 عمليةمواقف 
 

ماذا يقول الريادى 
 المتفائل؟

ماذا يقول غير 
 الريادى المتشائم

   .هىي سجهىاألاةههنهدفىدكيشهدفكجألد(ه1)
ىدددددددد  ه هت لجددددددديشهكيألددددددددةهفتسددددددد ألشه(ه5)

 .دفهىىعةهدف األاة
  

   .أاجه   اهتسهأل،شهفلتىاألد(ه3)
يىيشهأاألددددداةهفلتىددددد شهىدددددد  ه اددددده(ه0)

 .أل هدف د ض
  

   .أاجهه د  جهدفجىكهأل ههىحهدفأدس(ه2)
   .تع ألشههىحهتدطألسهجاتهدفىىي (ه6)
   .تعطدهت دألاههعادشه ا هزةهدفهىد ا(ه7)
   .دىستيبهدفهدىاهفىيتبهدفهىد ا(ه8)

 
 

جاء في هذا الفصل عدد من اإلصطالحات الرئيساة تتعلاق برياادة األعماال  -2
 تااايه ا احههعىيايه–هت الرياديةآنشوالم

 (فردية وجماعية)تطبيقات عملية 
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هدددددددداه  دددددددد اهجعددددددددضهدفهعىددددددددددشهد  فألددددددددجهانهسدددددددد  هدتتألي دددددددديشهذ ىه -1
دوتتألي يشهدفطيىدجهألتىد هجىدادةهدفهعدد ضله انهاىديكه ددسهق ألدجه

ه.فتعسأل ههىيدألاهدألياألجهىغألدةه  هاذدهدف  يا
ه

 :المطلوب
ه.هىأليغجهد ااد هدفدئألسجهفهذدهدفهىد ا -
تتاألاهد س هدفتأهألأهاسيسهيهدفه يدىجهجألنهدفت يدةها هدفتىىألاه أهاذده -

 .دف  يا
 .هاتتاألاهطىيئسهدفهىد اه أهاذدهدف  ي -
 .تتاألاهدف هيشهدفتأهأل بهانهتدكزهألألهيهفتاأهكه أهاذدهدفهىد ا -

ألهكنهفلىدكيشهدفكجألدةهانهتعتهاه دأهط د هىه اديهألدأهد داه -5
 .ىغألدةههد أهيشه هنهط،شههىد أيشهدألياألج

 .ت األحهذفكههنهط،شهت دألده أهتا اهي،اهىأتيش:هدفه ل به
 

 مشروعك الريادي
 

ههددددياأهدفأددددد  هدف  ادألددددجهجددددألنههىددددد أكهدفددددذيهتعهددددشهألألددددهه دفهىددددد ا -
 دفهتعل هجيتتألي يشهذ يهدإلتتألي يشهدفطيىجه؟

دفدددداط شههعدددددكه دددددأههىددددد أكهاجهدفجددددداتهجهدددددذده:هجهدددديذدهتىىدددددحهاىددددداقيتك -
ههجدددشهىىألتتكهجهذدهدوطتأليد؟دفهىد اهدف األاه؟ه هياأه
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 الفصل الحادى عشر

عوامل نجاح المنشآت 

 الصغيرة وفشلها

 

 
هأ دهشهى يحهدفهىىاشهدفىغألدةه كألأألجهت  ألداي:ها و ه
هاسجيبه ىشهدفهىد أيشهدفىغألدةه كألأألجهت ىجهي:هييىألي ه
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 الفصل الحادى عشر

عوامل نجاح المنشآت الصغيرة 

 وفشلها
 
 
 
 

 أهداف الفصل 
ه

 .دفتعدأل هجهت لجيشه ه  هيشهى يحهدفهىىاشهدفىغألدة (1)
ه.ت األحههسججيشهتعيدها ه ىشهدفهىىاشهدفىغألدة (5)
تىهألجهقاددشهددئاهد أهيشهفت  ألدههت لجيشه ه  هيشهى يحهدفهىىاشهدفىغألدةه (3)

 . فتى ىبهاسجيبهتعيدايها ه ىلهي
  احيةتفتإتساؤالت 

 دفىغألدة؟هيهاأههت لجيشه ه  هيشهى يحهدفهىىاشه (1)
ههياأهااجههسججيشهتعيدها ه ىشهدفهىىاشهدفىغألدة؟ (2)
 ؟كأل هى  دههت لجيشه ه  هيشهى يحهدفهىىاشهدفىغألدة (3)
ها ه ىلهي؟هدفهىىاشهدفىغألدةه ىبهاسجيبهتعيدىتكأل هه (4)
 هياأههسع فأليشهددئاهد أهيشهأنه ىشههىد أههدفىغألد؟ (5)
 

 مقدمة 
هجألنهه دتاد ان هىهي دفهعىددش هن ه ه أج دإلتىيتدش جعضهترهد هن

ي،يجههىد أيشهىغألدةهألطتأأهط،شه تدةهوهتزألاهأنهسىجههىذهجادألتهيله ي،يجه
هه.هنهجألنهادجعجههىد أيشهألطتأأهط،شه تدةهوهتزألاهأنهطه هسى دش

ه
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ه أه هتد ا هدفهىد أيشهدفىغألدة هاسجيبه ىش هان هألأ هجعضهدآلددت  تىألد
شههيفألجه اع هدف اددهعرههيهفس تهدإلاددةه اعأهيه أهدإلاددةهدفعيهجه دإلاددةهدف

دفعأل بهدفادطلألجهدفطيىجهجهذ هدفهىد أيشههنهدفتس أل ألجله كذفكهجسجبهأااههنه
دإلاددةهغألدهدفهتتد جهىتأل جهى سهدفههيددشهدإلاددألجه دفسهيشهدفىطىألجه أاجها ه
اع هدفطجدةهفايهاىتيبه هاألديهاذ هدفهىد أيشه أاجه   اهدعألجه داتجه

كشهدفطيد ألجله انهاذ هدفهىد أيشهوهت  دهإلاددةهاأهيفهجلهج يىبهجعضهدفهىي
ه.هيهفاألهيههنههىيادهدف  ةهد سيسألجهدفادطلألجههنها شهدفج يته دفىه 

 قصة رائد أعمال
ه. ألججهه ه أجههنه ،بهإتايهكلأليشه يهعج:هاىتيبهدفهىد ا

ه. عيفأليشههعسسجه:هإسجهدفهىد اه
إل تدداألجهفايههدكزههس لجه أهس شهدفهعسسيشهدف ،جألجهدفت يدألجهد:هس شهدفهعسسجه

ه.دألياةهد أهيشهج يهعجه ألجج
ه.تىرألجهدفهعيدضه دفهعتهددشه دفىا دشه:هى اهدفىىي 

ه هت دفأهه:إى يزدشهدفهعسسج هدفهى دةلهاىيدكشه أهتىأألذ هادطشهدفهاألىج ه عيفأليشهكجألدة دجا
ه.جدهشهأ اهىددكجههاههعسسجهطيىجهكجألدةهفلتعي نههعهيه تىأألذهاأهيشههىتدكجا ه

ذدهاشهاذ هدفهعسسجهدف ،جألجه كأل هت  شهاتبهقىجهتطأللألجهترهدهكأل هجااك:هدفه ل ب
ه.دفى يح

 

 عوامل نجاح المنشآت الصغيرة وكيفية توفيرها: أوال 
 

 مقومات نجاح المشروع الريادى الصغير  -1
 

ه:دفعىيىدهدفتيفألجهه  تتلطسهه  هيشهى يحهدفهىد اهدفدألياىهدفىغألده  
 

يشهدفتعلألهألجه دفعهلألجهدفت د  هجألنهى اهدفهىد اه دفه  ه (1)
 . دفىأسألجهفىيتبهدفهىد ا
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 . هت لجيتههدفأىألجههدفهعد جهدفكيهلجهجى اه ه يشهدفهىد اه طىيئى (5)
 اه  ددد هتىددد ددتههأدددنه  ددد اهدعألدددجههسدددت جلألجهفلهىدددد اهفدددايهىددديتبهدفهىدددده (3)

ه.دفت ساه دفىه 
 .سهه ت رأل هقاددتهه تىهألجهههيددتهإاددةهىيتبهدفهىد اهفىأ (0)
دههددنهتألدديةه كدددةهدفهىددد اهجهدىدداهىدديتبهطجدددةه ددأهدوسددتأياةه ددأه قددشههجكدد (2)

 .ىىي هدفهىد ا
 .دفاددسجهدفتتلأللألجهفعااههنهدفهىيدألاهدفههييلجهدف يئهجهدفىي تج (6)
فأىدددددشها هتعيددددددهدفهىددددديدألاههدفهعد دددددجهدفهتعه دددددجهفألسدددددجيبهد سيسدددددألجهدفهعاألدددددج (7)

 .دفههييلج
 .دإلستىياهألأهاددسجه ا ىهكيهلجهاقأل جهفلهىد ا (8)
 . هي ألهههنهأه،ته هىي سألنهىد ادفهدإلفهيجهجس  ههىت يشه (9)
 .دإلهاداهإلتتألي يشهدفهىد اهدإل هئىينهجت د دههىياد (14)
 

 خصائص البيئة المواتية المحفزة لنجاح رواد األعمال -2
ه

دوأتجيددشهدفهك ىجهفلجألئجهدفه دتألجهدفهتأزةهه تتعااههههه
هدفدألياألجه ه دفهىىاش هد أهيش هد دا ه ى يح فره د

هاذ  ه تىى ا هدف  دىبههدفىيىئجل هفتىهش دوأتجيددش
ه دفأىألجه ه دفهيفألج ه دوقتىياألج ه دو تهيأألج دفي ي ألج

أتجيددشهدفعيهجهدفدئألسألجهاىيهإف هدإلهتجيددشهدفىريهألجهجيفه تهاله تىألدج يىبهدوأ
ه: د سيسألجهفتك ألنهجألئجهإ هيفألجهه دتألجه هتأزةهفد داه دألياةهد أهيش

ه

هجددهم (1) هفتىأألذ ه تادألجألج هتعلألهألج هدفعهشهههعسسيش هي ي ج ه تدسألع ىىد
دفعهشهدفتدهه يدىجهأد  هدف  ادألجهجألنههزدأليه هىي اهدفتدلههاهإجددزهدف
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هاذ ه هألأله هتىتهش ه هي هدفعيهجل هدف رألأج ها  هدآلطدألن هفاى جيفت ر 
ه.دفهزدأليهأل ههىي اهىطىألجهذدتألجه د تهيأألجه هيفألج

هد أه (2) هدألياة هههيددش هجىيت هجددهم هفتىأألذ ه تادألجألج هتعلألهألج يشههعسسيش
هه يشه ه   هفلاط ش هدف،زهج ه دف ألياألج ه دإلاددألج هدفأىألج هدف اددش  تىهألج

اددةهدفهىىاشهدفدألياألج ه.دفعهشهدفتده إلىىيته تىغألشه دس
اىرهجه آفأليشههتأزةه ددأألجهإلىىيتههعسسيشهد تدداألجهت يدألجهف ،به (3)

هه تهاه ه   هفإلى ،  ه ىأسألي  ه ىألي  هفتعاأللهج ه دف يهعيش دفهادد 
أل هدفهىي سجه أهشهتتيفأيشه ىددكيشهدستددتأل ألجههاهد أهيشه دف ادةه

 .دفهعسسيشه دفىدكيشههدفكجدى
هد  دد هذدشهدفع،قجه (4) هترهد هجى دة هد أهيش هدألياة ههىر هج  ا ح

هفت فألاه هدفتتأألز ههدتلج ههن هجاتد  ه هسع فأليتهي ه اا دداي هد أهيش جدألياة
هه تها ه   هتىي   هدألياألج ههىىعة هت د ا ههدتلج هإف  هدجتكيدألج ها كيد
د أهيشله ذفكهكجاألشهفتيفجهتعااهاذ هد  دد ه ههيدسجهكشه د ه
هد  دد هد طدىه هههيج هها هتددج  ها  هتىسأل  ها  ههددأية ها ن ههيهه

 . ا نه   اهاس ه هعيألألدهقألي هاادته ت  ألجهدى يزدش
هاسيفألبه (5) هط،ش ههن هدفهيفألج ه دفتسهأل،ش هدفاأج هتزهج ه تكيهش  ا ح

دإلقددضها هدفاأجهدفت لألاىله اا دشهغألدهت لألاألجهتطتل هأنهاسل به
هك ىهيه ههن هاكيد هدستددتأل   هىدألك هدفته ألش ههىياد هتك ن هان أل 
ه داجله انهتهتاهاذ هدفىددكجههيهجألنهدفاددسيشهد  فألجه تعاألشهد داه
ه  ه هدفدألياألج هفلهىىاش هدفتىي س  هدفهدكز هتاأألج ههدتلج هإف  د أهيش

 .دفس  
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 الصغيرةسياسات وبرامج تساهم في نجاح المشروعات  -3
 

 تنمية مهارات وقدرات أصحاب المشروعات الصغيرة -3-1
 

هفا (1) هدفدألياألج ه دفههيددش هدفسهيش هت  ألد ىهاد دة
هقجش هاأهيش هكددئا هدفهىد ا هىتجههىيتب

ه هجاتهدفتدطألس ها  هقدض هألأ هدفتى ش ا 
لههاهتى شهىيتبهدفهىد اهأل هتزهجهدفىىي 

 .جددهمهتادألجألجهكعتاههت لجيشهدفتدطألس
ي ي ددجه دف ددألجهدفسدديئاةهفدداىهدفىددجيبه اىددتيبهدفهىددد أيشهدفتعددد هألدد هدف (2)

دفىدددغألدةه تتاألددداههت لجددديشهجىددديتهي ي دددجه قدددألجهدأل يجألدددجهجىدددينهدفهىدددد أيشه
هعيف ددجهدفي ي ددجه دف ددألجهدفسددلجألجهفدداىهدفىددجيبه جعددضهاىددتيبه ههلدفىددغألدة

دفهىددددد أيشهدفىددددغألدةهجىددددعنهطىدددديئسههددتددددشهت دددد ده ىهدددد هدفهىددددد اه
ه.دجهد ه دشه دفتعيهشههنهدفهىي سجتطا ددتجي هذفكهجا دج هدفته ألشه دس

هدفىغألدةهه (3) هدفهىد أيش ه ىتيب هدفىيئعج هدفطي ئج هدفههيدسيش اددسج
هسججهيه هألك ن هدفتأ هدفأىش ه سجيب ه دفت ىش ههت لجيشههعيف تهي  تتاألا
هدأل يجألجه دفأداهىيتبهدفهىد اها ههاألدهدفهىد اهدفىغألدهألعتجدهط  ة

ه.ىت هدفتغلبهألألهي
هإدىياألجهتس (4) هقيئهج هأل هت ىبهإأادا هاىتيبهدفهىد أيشهدفىغألدة يأا

 .هسججيشهدفتعيدها هدفأىش
 

مجاااااااالت تطاااااااوير الااااااادعم الفناااااااي والماااااااالي والتساااااااويقي  -3-2
 للمشروعات الصغيرة
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ه (1) وطتأليدهه دقاهدفهىد أيشهدفىغألدةهه ااه تأعألشههعيألألده ا دج ههتااة
ه   هطدأل جهتجه اعهيهألأهاس ه ىألجه دقتىياألجهتعيفمهس تهدطتأليدهه قا

ه.دفهىد اه جهيهألسياجه أهتدىألاهتكلأجهدفى شه دفتس أل ه طاهجهدفعهألش
ه أه (5) هدفكجألدة هدفهىىاش ههىي سج ه أ هدفىغألدة هدفهىد أيش هفاي هدف ادة تاأألج

 .جههنهط،شهجعضهدفهزدأليهدفتأاأللألجدفتى شهألأهدتتألي يتهيهجىد  ههىيسج
هدفىغ (3) هدفهىد أيش هفاي ه دفتكى ف  ألج ه دفأىألج هدإلاددألج هدف اددش ألدةهتىهألج

هفلهىيفحه هدفادأهج هدإلأل يجألج ه دفطلأألج هد هيهألج هدفد دج  هأ،قيش فتت أل 
ه.فهىتدكجههاهدفهىىيشهدفكجألدةد

دفدداأجهدفدسددهأههفلهدد دداهدفهطىىددجهفلجتدد اه ت دد ألدهدفهىت دديشه تتسددألنهه (0)
دف دددددد اةهفتهكددددددألنهدفهىددددددد أيشهدفىددددددغألدةههددددددنهتدددددد  ألدههت لجدددددديشهه يج ددددددجه

ادةهدفتىي سدددألجهفلهىدددد أيشهدفه دىدددأيشهدفأىألدددجهفلهىدددتمه هدددنهيدددجهتتسدددألنهدف ددد
 .دفىغألدة

تتلألشها دههىيادهدفته ألشهدفتيفألجهفلهىد أيشهدفىغألدةه ت ألألجههسياهتهيه (2)
أددياةهىددأليغجهاا ددادديهتسددبهاىدد داهدفهىددد أيشهدفىددغألدة دفت ىددشهإفدد هله دس

تسدددبههاألكدددشهتهددد أللأههىيسدددبههدددنهجدددادئشهدفته ألدددشهفلهىدددد أيشهدفىدددغألدة
ه.ىىي هيه ت ههي

 

 مال لنجاح المشروعات الصغيرة أساليب  تحفيز رواد األع -4
 

ت يألددددد ه أددددددضهقىدددددسهد داهاأهددددديشهىدددددي تألنههددددداهدفتدكألدددددزهألددددد هسدددددهيشه (1)
ه.دفهطي دةه ههيددشهدستيهيدهدفأدسه دفتعيهشههاهدفع دئ ه دفتتاأليش

تىرألجه تىأألذهتل يشهى يىألجه  لسيشهأى هذاى هف دحهد  كديده هىيقىدتهيه (2)
هل هدددديشه دفت دددديدةههدددداهدآلطدددددألنهجتادددد دهأىيىدددددهدألياألددددجه دددد هدفجده ددددجه دفهع

ه. دفهيشه غدجلجهاذ هد  كيده تىأألتهيهفألتجىيايهد داهاأهيشه اا
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تدد  ده تتدداألاهدفجأليىدديشهدوتىدديئألجه دفهعل هدديشهأددنهدف  يأدديشهدوقتىددياألجه (3)
ه. د ىى جهدإلىتي ألجهدفهطتلأجه تهكألنهد داهد أهيشههنهدوستأياةههىهي

اةهدسدتىياد هألد هجتد اهتتاألاهه يوشهد ىى جه دفهىيدألاهذدشهدفدجتألجهدف دأ (4)
 . اددسيشهاقأل جههتكيهلج

جىدديته تأعألددشههىر هددجهأ،قدديشههتأددزةه هألسدددةهجددألنههعسسدديشهدفتعلددألجه هددكددزه (5)
دفتددادألبه هعسسدديشهد أهدديشه هىرهدديشهدفه تهدداهفتهكددألنهد داهد أهدديشههددنه

 .تت ألشهد  كيدهإف ههىيدألاهت يدألج
 

  صغيرةنجاح المنشآت ال تدعمالقيادة اإلستراتيجية الريادية  -5
 دور القيادة االستراتيجية في توفير مقومات نجاح رواد األعمال 5-1

 

ههسع فألي (1) هدفدألياألجهن هدوستددتأل ألج هدف ألياة ه جددهمهش هسأليسيش هط،ش ه هن ل
 هىيدألاهدفتىهألجهدوقتىياألجهلهطل هد حهدفتتايه دفدغججه أهدفهجيادةه تهكألنه

دفتادههفأل ه أههلألجدسهت أل ألجهفتعسأل ههىيدألاهدأليادفهجيادألنههنهإأل ياه 
ىهيه جاد جهكجألدةله   ه  .له أهدفهىي  هدفدألأألج دس

ا دهدف ألياةهدوستددتأل ألجهدفدألياألجها اه تتأألزهدفهىرهيشهدفتك هألجهه ألتاهن (2)
ههىر هجه ه أ ههعي  ه دف يهعيشهفلعهش ه دفىدكيشهدفطيىج  دفهعسسيشهدفعيهج

ه.هتكيهلجهفطل ه تهيألجهجألئجهكلألجههتأزةهفهىر هجهدألياةهد أهيش
هد أهيشهاتاه (3) هفهىر هجهدألياة هه دتألج هكلألج هانهألك نهطل هجألئج  هنهد اهألج

 .هك ىيشهط جهدفتىهألجهدفىيهلجهجهيه ألهيهدفتىهألجهدوقتىياألجه دو تهيأألج
 

 منظومة ريادة األعمال يدعم لي الريادة إدارة التحول من اإل 5-2
 

ددةههةهغألددددهدإلاجعدداهانهدسددت دشهدفكتيجدديشهفأتدددةه  أللدددجههتتيفألددجهألدد هانهدف ألددياههههه
 ا د دددشهادددذ هدفكتيجددديشه ددد هإ دددددتهدفه يدىدددجهجدددألنهله انهدف يئددداهألطتلددد هأدددنهدفهددداألد
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له يتشهدفهدتلجهدفييىألجهفتتجى هدفداىهجعنهدف ألدياةهاد هإتداىه رديئ هألده دف يئادفها
دفهدداألدهج يىددبهدف ردديئ هد سيسددألجهفلعهلألددجهدإلاددألددجههددنهتط ددأل ه تىرددألجه ت  ألددهه

ه. دقيجج
 

كيىددددشهدفدعألددددجههسددددتددتأل أ هدددداههددددىهمهدفتأكألدددددهدوهةهد أهدددديشل جرهدددد دهدألددددياههههه
دأتجيدهدف ألدياةلهألىه هدفت  ههإف هدأتجيدهدإلاددةهههىجهفهيه ريئأهيه هتألاهد طألدةهله

لهتزهجههنهدفسهيشه دفههيددشهد سيسألجه دفاد دألجهدفتد هألأتددضههتاهىجهدفدألياة
نهكيىشهجاد يشههتأي ت  تعكداهدفههيدسديشههلجانهتت  دهفاىهدفهاألدهدوستددتأل أه دس

دفعلهألدددجه دفهعىدددددشهدفت جأل ألدددجهانهدفهعسسددديشهدفتددد هت  دددشهدفدألياألدددجه ددد هه ددديوشه
اأهيفهيهتتجىأهتلكهدفدعألجهجادد دةهتد  دهدفسدهيشه دفههديددشهدف ألياألدجهدفدألياألدجهفداىه

ه .دفههتهألنهجطل هجألئجهإأل يجألجههتأز هفد داهد أهيشهدفهاألدألن
 

 دددزتهدوسدددتددتأل ألجهكه هددداهجددداتهتدسدددألعههأهددد جهدف ألدددياةههههه
ارهدددشهىتدديئمهأاألدداهلههكدد نههددنهسددهيشه ههدديددشهدفهدداألد

تاددددددهىجهدفدألددددددياةههددددددنهدفاددسدددددديشهانهدف ألددددددياةهدفدألياألددددددجه دفه
هعسسددأه دوادديهتهيددشهاتدداهااددجهه  هدديشهتت ألدد هدإلجدداداه هدوجتكدديدهدفلههدواددألددج

اتداههكهديهانهادذدهدوجداداههدوجتكديدهدإلادديه دفد رألأأهألهيدشله دف رألأأههنه يىب
ااددجههت لجدديشهتت ألدد ه دسددتهدددألجهدف ألددياةهدفدألياألددجه دفهزدألدديهدفتىي سددألجهفلهعسسددجههددنه

 . يىبهاطد
 

 يرسخ ريادة األعمال ويدعم رواد األعمال اإلبداع اإلداري والمؤسسي 5-3
 

يتشه ا ىه كدةهتىىأل ههاهق ةههتجىأههىهمهدف ألياةهدوستددتأل ألجهدفدألياألجهتتاههه
ها  هدف ألياهد سيفألب هاألد ىهي  هتىيدكأ هىه  هإف  هد ت قدد ألجهألج ه ىه  ه دد أ

هدستجاداي هتيفجل هدف  هأياة هد  ش هدفىه  هألعاي هدفتىرألهألجههتألاهقا هدفسأل فج هن



 

 194 

 ك،هلهتيفجههنهدفاكتيت دألجها هدفىيزألجه أياةههيهألعايهدفىه هدفييىأهدف له دإلاددألج
هدفدألياألجدفتيفتألنهوهتىل ههت لجيشهدف ألياة هت جأل هتينهها هها هتألاهاىه هىهمهل

اددألجههتأزةهألأهدإلجاداهدإلادديه دف ألياةهدفدألياألجهتىه هدفتي جهدف هجألئجهتىرألهألجه دس
ه.دف هيأأه دفهعسسأه جى دةهوهتههشهدوجاداهدفأدايهادطشهدفهعسسج

ه

 جيفتت شهلهفذكيتهدفأدايهإف هدإلجاداهدفأداي هاهدفتت شه  هدفتدكألزهأل هدههههه
هدإل هإف  هدفأداي هدإلجادا هدفهعسهن هسأجادا هجألنهل هألأله هدفهتعيد  ههن اىجح

هدفهسيده هدفتأكألدهدف أليايهدإلستددتأل أهانهدوجاداهدفهعسسأها  اىتيبههادسج
ههيهألت لبههنهدفهعسسيشهدفهعيىدةهلهفتت أل هدف ألياةهدفدألياألجهفلهعسسجدفىتألحه

انهت  دهجىألتهيهدفتتتألجههنهسأليسيشه اىرهجه ق دأاه هعيألألدهأهشهفجىيته تىهألجه
ه.أألجهأل ههست ىهد  دداه دف تادشه أل ههست ىهدفهعسسجهككش يقيتهيهدإلجاد

ه

هذفكه هأل  ههعه تعسألسي هفتك ن هاكيد ها  ه دىج ههعسسج ه ي هألك ن سسجهل
هقألياألجهدألياألجهى أألج هأل هإجادأألج هفأل هتكدد ه دفدألياة هتألاهانهدوجاداه دف ألياة ل

ه. داها نهغألد ها ه تاةها نهغألدايها ههعسسجها نهغألدايه
 

 بيئة داعمة لمنظومة ريادة األعمال  يهيء العمل  المؤسسي 5-4
ه دو تددايشهدفتأه ه هت لجيتهي ه   هطىيئىهي هدفدألياألج هدوستددتأل ألج دف ألياة

إأل يجألجه أههىر هجهألك نهفهيهتعيألددشهد ادتهدفهعسسأهه هنهط،شهتستىاهألألهيل
ه:هيهأللأ ألذفكهه ألرهدهدألياةهد أهيشل

ه

يددشهدإلجاداه دوجتكيدهفاىههىس جأهددتجي هاىرهجه اسيفألبهدفتتأألزهجتىهألجههه (1)
ه.دفهعسسجه فتدسألعههاسل بهدإلجاداهدف هيأأ

 .أه هريادةهدوىتهيتهدفهعسسأه ددتأياههست ىهدفدايهدف رألأأ (2)
 .تزدجهجهىهمهدف ألياةهدفدألياألجهكسل كهإادديه هعسسأه فأل هكسل كه دايفدإل (3)
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 ههدوستيهيدهق ةهدفت  ههفلتعيهشههاهدفتادألبهجيأتجيد هدف  ههدفدئألسأههنها ه (0)
دفجىديه أهدفهعسسجهههيهألت لبهدفتي جهإفأههعيف جهتكلأجهدفتادألبهكإىأي ه

 .دستيهيدي
ق ةهددتجي هدفا د اه دفسل كهدفت  ألديههاهاع ههست ىهدفأل ألنهدفجألئألههههيه (2)

هدفتغألألده فلتعيهشهدإلستجيقأههاهدفه دق ه ألىهأهدف ادةه ألت  هدف يازألجهإلاددة
 . أهجألئجهدفهعسسج

 .ىرهجه دإل ددتدشهكعادةهفتت أل هد ااد ه فأل هغيألجه  هتاهذدتهت جأل هد  (6)
 

 يدعم منظومة ريادة األعمالاألهداف الطموحات و تجنب تواضع  5-5
 

هتىيههههه هد ااد أىا ه تتاألا هدفتط أل  هأهلألج هألرهد ش ههي هأياة تسيعشههل
هدآلطدهت لألايل هأل  ه هاألههي ه: هد ااد دإلهكيىأليش ه هاج ه؟ هدفهلأشل ههعرجهن ان
 ألعى هاذدهانه.هيشهتت ههىت هانهتك نهدإلهكيىيشها هدفه  هجهفألااد دإل يج

 تت ساهدفههيدسيشه.هد ااد هألتجهتتاألاايه  هتا اه ى ي هدإلهكيىأليشهدفهتيتج
دإلاددألجهغألدهدفدىألاةهدفىيت جهأنهذفكه  هانهألتجهتتاألاه ىأليغجهد ااد ه أه

ه.تا اهدإلهكيىأليشهدفهتيتجها هاقشههىهي
ه

تتلألشهىهيذجهت جأل هدف ألياةهدوستددتأل ألجهدفدألياألجهلهترهدهىتيئمه هنهط،شهههههه
لهد  شهاهدألن"دفتط أل ه أهتا اهدفهتيحه"هدفههيدسيشهدفعهلألجهدفت هتعطذهجهىهم

له دفييى هدف ايتهدشهدفهتيتجه تاى هدوستأياةههىهيس تهدستطادجهدإلهكيىأليشه دف اده
ه ه ه دفتتاألا ه دفت  ألد هدوجتكيد ه ههيددش ها د ا هإأل ياهأل  ها ش ههن دفدألياة

ه.إهكيىأليشه ه دداه األاةه هنها شهد اههست ىهدوستأياةههىهي
ه
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لهألأهانهدفهاألدهغألدهدف أليايهشهدف ألياةهدوستددتأل ألجهدفدألياألج تعكاه داأليههههه
ها ه ها هتاىأهإى يزدته هألجددهاع هكأيتته غألدهدوستددتأل أهغألدهدفدأليايهادئهي 

ه".يشهدفهتيتجههتا اةهدوهكيىأل"هتتأه ىلههجتلكهدفعجيدةه
ه

هدفدألياألجهههههه هدوستددتأل ألج هجألنههاه نههىهمهدف ألياة  جتتلألشهدفأد  هدف  ادألج
ى ،حههيهبه دإلاددةهدف ألياألجههنه يىبهآطدلهألتاحهانهتجىأهدفييىألجههإلهنه يى

لهكيىشهاتاهاسجيبهتجدألدهت األ ههجااهههيدسجهSMARTألسه هجي ااد هدفذكألج
ه هتا ا"أهلألج ه أ ه عشههدفتط أل  ههي ه اذد هل هدفهتيتج دإلهكيىأليش
هجكدل)ههSMARTECهدى ،ح هاج  ه5442هى أأ ههىهمه( هها هت د  ي اكيد

هه.SMARTهدف ألياةهدوستددتأل ألجهدفدألياألجهكجاألشهوى ،ح
ه

هفهعأليدههههه هدفدألياألج هدوستددتأل ألج هدف ألياة فألااد هه"SMARTEC"  جت جأل 
ىهيهتت لبهإهكيىأليشهجك هchallenge (C )أل بهانهتتسجهد ااد هجسهجهدفتتاىه

ادجهله ا، هأنه  اةه  ا ىهتطىألسه دستط ه دداه األاةلهغألدهدفهتيتجهتيفألي ه
هدفهتيتج هدفهت  دةهدإلهكيىأليشه دفه ددا ها  هدستطادجه. هانه  اة هاألاي   ألتدتبهألأله

لههعىدد هفلكأيتةاكيدههنهك ىههe) )هethicsدوهكيىأليشهدفهتيتجها ههجااهاط،قأه
ىهي ه.ا هإأل ياهدفه دداهغألدهدفهتيتجه   اةهدستطادههيدفكأيتةهه دس

 
 

 دور مؤسسات التعليم في توفير مقومات نجاح المنشآت الصغيرة  -6
 

تىددددألدهكتيجدددديشهأاألدددداةههتطىىددددجه ههتهددددجهجدألددددياةهد أهدددديشهإفدددد هانهدألددددياةهههههه
د أهددديشهستىدددجحهدف ددد ةهدوقتىدددياألجهدفهتدكدددجهوقتىدددياأليشهدفدددا شههدددنهطددد،شههددديه

لهههيهألت لبههدنههعسسديشهدفتعلدألجهدفعديف هانهتعادشه" ةهدألياألجيده"ألتك نهفاألهيههنه
طدأل ألهددديهفألك ىددد دهقددديادألنهألددد هت فألددداهد  كددديدهدوجتكيدألدددجه تت أللهددديهإفددد ههىىددداشه

ه. هعسسيشهدألياألجهتهتلكهه  هيشهدفج يته دوست ددده دفىه 
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ه

 هددنهطدد،شهدفههيدسدديشهدفعهلألددجه هدديهتددااهجهدديههددنهت دد ده ألهدديهألتعلدد هجددا دهههههه
دفتعلألجه  هتدسألعهي ي جهدفعهشهدفتده جىيته تىهألجه اس ه ههيددشهدألدياةههعسسيشه

 -:د أهيشلهتتعااهه يوشهاا ددههعسسيشهدفتعلألجه  هاذدهدفه يشهفتىهش
ه

ه.تاد هدألياةهد أهيش (1)
ه.هىحهاد جهجكيف دأل  ه  هتطىسهدألياةهد أهيش (5)
هددددىحهاد دددديشهألهألددددجه دددد هدفدددداجل هيشه دفهي سددددتألده دفدددداكت دد ه دددد هدألددددياةه (3)

ه.أهيشد 
 .تعسأل ههعيااه هددكزه  هعأليشهفدألياةهد أهيش (0)
 .إىىيتهكددسأهألهألجه  هدألياةهد أهيش (2)
 .إىاددهه ،شهألهألجه ههىألجها دألجههتطىىجه  هدألياةهد أهيش (6)
 .إىىيتههددكزهإاددألجه هىيىبهههىألجه  هدألياةهد أهيش (7)

 

 الصغيرة روعاتالمشواستقرار رشادات عامة تساهم في نجاح إ -7
 

 الشخص المباشرواإلشراف العمل  -7-1
 

إاددةه تسألألدهد أهيشهدفطيىجههنهىيتبهدفعهشهجىأسهه     
تسيأاهدفهىد اهأل هتدسألعهت د ا هدفتىي س ه  هدفس  ه كدشه
قىدددددسهدفى ددددديحهكيىدددددشه ىدددددطيسهاىدددددد  دهألددددد ههىددددديدألعهجه

ه.جعىأسهج
ه

 عدم خلط األموال الشخصية مع أموال المشروع -7-2
 

ألطلدد ههىدديدألأههدفىطىددألجههاوهىدديتبهدفهىددد اهدفىددغألدهددنهدف د ددبهألدد هههههه
ألددددددادشههىددددد أه تألدددداهألتدتددددبهألدددد هذفددددكهأددددياةهقىدددد ده دددد ههلهدددداههىدددديدأل ه دس
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دوفتزدهيشهدفهيفألجله دفهستت يشهدفهاألىدجله هت لجديشهدفعهدشهدفتىدغأللألجله دإلفتزدهديشه
ه.دفهيفألجه د طدىهفلهىد ا

ه

 المتابعة المحاسبيةتواصل  المراقبة ودقة  -7-3
 

اهألدددجهت جألدد هىرددديجههتيسدددج هألسدديأاه ددد هدفتىدد شهألددد هدفهعل هددديشهد هددنهههههه
اقدجهدفهتيسجألجههنهط،شهدفهستىادشه دفا يتده دفس ،شه دف  دئجه دفت يدألدهفاهينه

تدا  هه هدفتس ألشه د هدفدا يتده دفسد ،شهإليجديشه هألداهدفعهلألديشله تأدألدغ دكتهيشه
ه.دفهىد ااأهيشهىتأل جهه ترهددفعهلأليشهأنهدفهعل هيشه

ه

 والمحافظة عليها الجودة توكيد -7-4
 

هنهد اهألجهانهتك نهدفسلعجهدفه اهجهذدشه  اةهأيفألجهتت يج ههداههت لجديشه (1)
ه.دفهستهلكههنهتألاهدفىكشه دفل نه دفتىهألجه دفهتيىجه دفى،تألجه دفتعجئج

كسدددبهي دددجهدفهسدددتهلكه ادددهينهدوسدددتهدددألجه ددد هدفسددد  هوجددداههدددنهدفهتي ردددجهف (2)
ه.دفتهألزتت أل ههدفتتسألنه أهأليشههي ه  هأل هدف  اةه دفتأكألدهادئ

ه

 المحافظة على سعر تنافسى 7-5
 

أل بهانهألك نهفلهىتمهسعدههىي  هألت  هايهشهدجحه (1)
ه.هىيسب

أل بهانهتدتجهأهلألدجهدفتسدعألدهجىديتهألد هاددسدجهتكلأدجهدفهىدتمه هسدت ىهدف لدبه (2)
ه. دفهستهلكه طىيئسهدفهىي سج

ىددددتمه ههددددنهط،فددددههأل ددددألجهادددد هدف ألهددددجهدفت أل ألددددجهفلهجيفىسددددججهفلهسددددتهلكهدفسددددعده (3)
 .ت قعيتهيتتألي يتهه هجهجه هىي عجهه يدىجدفهستهلكهااهأل

 مستمر الذاتي لرائد األعمال بشكل تطوير ال -7-6
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ااهألدجهدفتدددسهألدد هدكتسدديبهدفههدديددشهدإلاددألددجهكدديفتط أل ه دفتىرددألجه دف ألددياةه (1)
ه. دفدقيججهأل هدفعهش

ه. ألججههعهجااهألجهتعلجهههيددشهدفتعيهشههاهدآلطدألنه جىيتهأ،قيشه (2)
 .ااهألجهدإلىددده دفهييجدةله دفعهشهفسيأيشه  أللج (3)
 .ك،شااهألجهتتهشهدفهسئ فألجله ه د هجهدفهى (4)

 

 أسباب فشل المنشآت الصغيرة وكيفية تجنبها:اا ثاني  
 

 األسباب العامة لتعثر المشاريع الصغيرة أو فشلها -1
 

اهد سددددجيبههددددنه دقدددداهدفههيدسدددديشهدفعهلألددددجه دفاددسدددديشهدفهألادىألددددجهألهكددددنهتتاألددددههههه
ه:أللأههدفعيهجهدفتأههتعاىهإف هتعيدهدفهىيدألاهدفىغألدةها ه ىلهيه ألهي

ه

أددداجهتددد  دها هادددع هدفطجددددةهدفعهلألدددجهفددداىهىددديتبهدفهىدددد اها هأددداجه (1)
 .ت د  هطجددتهههاهى اهدفهىد اه

 .فىيتبهدفهىد اهدفأىألجأ  ةههجألنهى اهدفهىد اه دفه  هيشهدف (5)
 . هت لجيتههدفأىألجأاجهدفهعد جهجى اه هه يشهدفهىد اه طىيئىهه (3)
ه.تعكاههعىددشه ا يهدفهىد اجاتهدفهىد اها نهاددسجه ا ىهاقأل جه (0)
 أاجه ا حهدفدعألجهدفهست جلألجأنهدفهىد اهفايهىيتبهدفهىد اه (2)
 .غأليبهدفهعد جهجه  هيشهى يحها ه ىشهدفهىيدألاهدفههييلج (6)
 .غأليبها هأاجهاقجهدفتط أل هف دقاه هفهست جشهدفهىد ا (7)
 دفهىد اه أههىد اهألأهت رأل هقاددتههأاجهقادةها هاع هىيتبهدف (8)
 .أاجهدوستأياةهجهدىاهىيتبهطجدةه دعألجه أهىىي هدفهىد ا (9)
 .هىد اه هت لجيتههدفأىألجه دفجألئألجإطتأليدهه قاهغألدهه،ئجهفىىي هدف(ه14)
 .أاجهه،تهجه جألعجهدفهىد اه هىت يتهههاههت لجيشهدفس   (14)
ه
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 ةالتحديات والمخاطر أمام المنشات الصغير العوائق و  -2
 

 وتحديات شخصية  وائقع -2-1
 

ه: هنهاذ هدفع دئ ه دفتتاأليشههيهأللأه    
 

هىألددجهلههدداهاددع ها هغألدديبهدفطجدددةهدفهاددع هدفههدديددشهدإلاددألددجه دفأىألددج (1)
دةهدفدعألددددددجه سددددددأل فههىألددددددجهاددددددع هددفعهلألددددددجهفددددددايهىدددددديتبهدفهىددددددد اه ه

ه. أهإاددةهدفهىد ادفىطىألجه
شهدفجددداته دددأهد ط ددديتهدفتدددأهألهيدسدددهيهاىدددتيبهدفهىدددد أيشهدفىدددغألدةهقجددد (5)

دفتىغألشههىهيهأاجهكأديتةهقدددددشهدطتألديدهدفىددكيتها هدطتألديدهىد اهدفىىدي ه
 .ا هت األدهت جهدا هدفهيشه

ادددع هدفهعد دددجهجهك ىددديشهدفجألئدددجهدفطيد ألدددجهفلهىدددد اه أددداجه  ددد اهطجددددةه (3)
 .دفهىد ا دفألجهفلتعيهشههاهدفتغألددشه أهجألئجهىىي ه

ألدههاد سجه أهسل كهدفهغيهدةهغألدهدفهتس ججه دفاط شه أههايدجيشهغ (0)
 .اأهيشهدفىددتها هدفجألاها هدوقتددضها هدفت ساه أهدفىىي 

دغججهىيتبهدفهىد اهدفىغألده أهتت أل هادجديحهأيفألدجههداهجداتهتىدغألشه (2)
 .دفهىد اههاهأاجه   اهدعألجهوستطادجهاذ هد دجيحه

ه

دارية -2-2  عقبات وتحديات تنظيمية وا 
ه

تددداأليشهدفتىرألهألددددجهدفهىدددد أيشهدفىدددغألدةهأاألدددداههدددنهدفع دئددد ه دفتهه ددددت هههههه
ه: دإلاددألجههىهيههيهأللأ

ه

دفعهددشها نهاىرهددجه اافددجهأهددشه قىدد ده ددأهاسدديفألبهدإلاددةهلههدداهغألدديبه (1)
لهدفتىرألهألددجهفىدد اهدفهىددد اهه،تهددجهدفطىدديئسهد سدد هدفتىرألهألددجه أدداجه
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جاد دددجهكجألددددةهألدددأههتتاألددداهإ دددددتدشه  دددد هدفعهدددشه دوأتهدددياههددداهأددداج
ه.دفدعألجهدفىطىألج

أألجه ددددأهدطتألدددديدهد  دددددداهدفعدددديهلألنه تعألددددألنهأدددداجهت جألدددد ههعدددديألألدهه ادددد ه (5)
ه.د قيدبه دفهعيد ههنهد  دداه   هدأتجيددشهىطىألج

دتسدددياهى دددي هىددد،تأليشهدفهددد،كه أددداجهتتاألددداهدفهسدددع فأليشههددداهادددع ه (3)
 .عيألألدهدفهسيتفجا دج ه ه

غألدديبههأهدد جه سأليسددجهتعيقددبهدف ألدديادشه تددا اه ددددغههإادديه ددأهتيفددجهه (0)
يدجها هدف  يةههاهأاجهتدادألبههدنهألىد بهدفتعيدهدف رألأأه دإلادديها هدفتط

ه.دفه،كها هألتشههتلهجهأىاهدفاد دةأنه
أدددداجههسددددكهسدددد ،شههتيسددددجألجههدددداهغألدددديبهدوسددددت ،شهدفهدددديفأهفلهىددددد اه (2)

له هددنهيددجهىددع ججهإاددةهرهددجهفعىيىدددهدفهىددد  يشه دإلألددددادشت هيفألددجههى
ه.دفى األجهفلهىد ا

 

 العقبات والتحديات اإلستراتيجية والتخطيطية  -2-3
 

ت د دددددههأهلألددددددجهدفتط ددددددأل ه ددددددأهدفهىدددددد أيشهدفىددددددغألدةهأاألدددددداههددددددنهدفع جدددددديشهههههه
 دفتتدداأليشهدفتددأهتتدداههددنه دد اةهدفتأكألدددهدإلسددتددتأل أه هددنهكأدديتةهط دد ه جددددهمه
دفعهددشه ددأهاددذ هدفهىددد أيشهله  ألهدديهأللددأهتلطألىدديهفلع دئدد ه دفتتدداأليشهدفتددأهت د ددهه

ه:هدفهىد أيشهدفىغألدةه أهاذدهدفه يش
 

ىأليغجهىيتبهدفهىد اه اداد ههت دادعجهىجعه هغأليبها هاع هأهلألجهدفت (1)
وهتىدددددهشهقدددددادههدددددنهدفتتدددددايلها ه دددددأهدفه يجدددددشه اددددداهااددددداد ههجددددديفغه ألهددددديه

 .  ه تيشهغألدهدىألاة
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غأليبهدفدعألجهدإلستددتأل ألجهفايهاىتيبهدفهىد أيشهدفىغألدةه دفتدكألدزهألدأه (5)
ى ي هزهىأهقىألدهجهيهألدىعك هسدلجيهسأليسديشهدفعهدشهجىدعنهتط دأل هد أهديشه

ه. دجيح دفتىد ه أهد
دفدداط شه ددأهه دديشهد أهدديشه جدداتهدفىىددي ها نه ادد حهكددي هفأكدددةهدفهىددد اه (3)

 .هنهتألاهى اهدفىىي ه ى ي هد أهيشه هسيدهىه هدفهىد اه ت  د ه
دفدداط شه ددأهه دديشهد أهدديشه جدداتهدفىىددي هجت دداألددشهغألدددهاقأل ددجهف،تتألي دديشه (0)

دفت سددددددداهغألددددددددهدفهط ددددددد ه دددددددأهدإلىأدددددددي ه دوفتدددددددزدجه ا نهدا ههددددددديشهكدددددددي ه ه
 .د  يشها نهتط أل هاقأل هفت  ألدهدفسأل فجهدفى األجهدف،زهجهفلساداجيفهى

 

 العقبات والتحديات االستثمارية والتمويلية -2-4
 

أل  دداهدفعاألدداههددنهدفه دديوشه دف ددددددشه دفههيدسدديشهدوسددتيهيدألجه دفهيفألددجهههههه
 أيشهدفىغألدةهلهذدشهدفتعيألدهدفعهأل هألأهه  هيشهج يته دست ددده ىه هدفهىده

 : ألهيهأللأ ىلطىهيه
 

ىددكلألجهاددسدديشهدف ددا ىه أدداجهإأدداداهاددسددجه ددا ىهت أل ألددجه هددنهيددجهاددع ه (1)
 .كأيتةهدف ددددشهدوستيهيدألجه دفهجيفغجه أهتأليزةهد ى شهدفييجتج

دفل دد تهدفددأهدوقتددددضها نه  دد اهدعألددجه داددتجهوسددتطادههيه جغألدددهسأليسددجه (5)
 .  ا فجههتااةهفه دأألاهسادااي

هىدد أيشهدفىدغألدةهجسدجبهددتأدياهتكلأدجهإت يجهدفجى كهأنهإقدددضه ته ألدشهدف (3)
 .ت األجهدف د ضهفلهىد أيشهدفىغألدة

هتدا اهدف داددشهدفهيفألدجه ألكد نهفاألدههىدع ججه دأهدفتىد شهألد ههأدياةدفهيفكه (0)
 .دفته ألشهدفه،ئجه دفكي أههنهطيدجهدفهىد ا

 .ىع جيشههدتج جهجسأليسجهدوأتهياهدفكل هأل هدفته ألشهدفذدتأ (2)
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هههههه
ه

 ات الفنية والتشغيليةالعقبات والتحدي -2-5
 :دئ ه دفتتاأليشهدفأىألجه دفتىغأللألج ألهيهأللأهتلطألىيهفتلكهدفع هههههه

اددع هدفهعد ددجهج جألعددجه طىدديئسهىىددي هدفهىددد اه هت لجيتددهه أدداجهتتاألدداه (1)
دفهسدددددت ىهدفت ىدددددأهدفهىيسدددددبهفىىدددددي هدفهىدددددد اه أددددداجهدف دددددادةهألددددد هدسدددددتطادجه

ه.هدفتكى ف  أليهدفهت اهجهوأتجيددشهدقتىياألج
دهه قدداهدفهىددد اه دىعكددي هذفددكهسددلجيهألددأهتكلأددجهدفى ددشه دفتسدد أل هسدد تهدطتألددي (5)

 . طاهجهدفعهألش
ددتأددياهتكلأدددجهدفهددد داهد  فألدددجهفلىدددددتهجكهألددديشهىدددغألدةه فادددع هدف دددادةهدفهيفألدددجه (3)

ه. دفتأي األجهجهيهألعايهدفأهاع هدف ادةهأل ههىي سجهدفهىىاشهدفكجألدة
 .  اةاع هدفه دداهدفهطىىجهفلجت اه ت  ألدهدفهىت يشه تتسألنههدف (0)

 

 العقبات والتحديات التسويقية  -2-6
 

ألددددددديهدفكيألدددددددهانهدفع دئدددددد هدفتسدددددد أل ألجه دفجألعألددددددجهتهيددددددشهدفتتددددددايهد  شهاهدددددديجهههههه
إ ددددد، هكيألددددددههدددددنهدفهىدددددد أيشهدفىدددددغألدةه اىهددددديهدفسدددددجبهدفغيفدددددبهألدددددأهتعيددددددها ه

ه:أهتلطألىيهفتلكهدفع دئ ه دفتتاأليشله  ألهيهأللدفهىد أيشهدفىغألدة
 

ه اطددد شهد سددد د هه دددأدفىدددغألدةهفلطجددددةه دفههددديدةهد ت ددديدهاىدددتيبهدفهىىددديشه (1)
 .دفعى دئألجه أهدفت ساه ا نهإ ددتهاددسجهتس أل ألج

 اع هدإلىأي هألدأهطاهدجه اع هقى دشهدفت زألاهدىطأيضهه دزىجهدفتد ألمه (5)
 .دفعهألش

دفهىي سددجهدف  ألددجهههددنهدفهىىدداشهدفكجألدددةه طيىددجهدفهىي سددجهدفسددعدألجها دفهىي سددجه (3)
 .هجيف  اة
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 حديات النظامية واإلجرائيةالعقبات والت -2-7
 

كيألدددههددنهدفهىددد أيشهتجددااها نه  دد اهدعألددجههتددااةه داددتجهفددايهاىددتيجهيهههههه
لههدددديهألتدتددددبهألألددددههه د هددددجهأددددنهجألئددددجهدفهىددددد اه هت لجيتددددههدفىريهألددددجه دإل ددئألددددجه

ه:هىهيههيأللأهدفع دئ ه دفتتاأليشهىيتبهدفهىد اهفعاألاههن
ه

فىددغألدةهدفتددأهت اددحهاهدديكنهغألدديبهدفدعألددجهدفهسددت جلألجهفطدأل ددجهدفهىددد أيشهد (1)
ه.ه  هيشهى يتهيه ىه ايفىغألدةه   هت  ألنهدفهىد أيشهد

أهددشهدفهىىدديشهدفىددغألدةهههدديهألتدتددبه اددلألجه ا ف ألددجهاه دديوشهجهأدداجهدفهعد ددج (5)
ه.جددهمهدفتىهألجألألجهإىىيتههىد أيشهىغألدةهوتت لجهيه

دفتىيجكه دفىددكجهجألنهدفهىد أيشهدفىدغألدةهه ههأنأا ه   اهدعألجه داتجه (3)
 .ىىيشهدفكجألدةدفه

 دأهه د هدجهدفىددكيشهفت  ألدهدفهستلزهيشهدفتك هألجههدشتعيقاهدفع زهأنهإجددج (0)
 .دفكجألدة

 .تعسأل ه جاتهتىغألشهدفهىد اهقأيإل ددتدشهدفتك هألجهجهاع هدفهعد ج (2)
ه

 خالصة 
 .ى يحهدفهىىاشهدفىغألدةهتااةهف ه  هيشه داتجههت لجيشهت  اه (1)
ه.فىغألدةهسججيشهتعيدها ه ىشهدفهىىاشهدهتتعااه تتى ا (2)
تىهألدددجهقدداددشهددئددداهد أهدديشهفتددد  ألدههت لجدديشه ه  هددديشهااهألددجه اددد دةه (3)

 .ى يحهدفهىىاشهدفىغألدةه فتى ىبهاسجيبهتعيدايها ه ىلهي
 

  (فردية وجماعية)أنشطة إثرائية 
 

قددددشهاهيىددجهدفهى  ددجهإىىدديتههى  ددجههتكيهلددجهفلهىدديدألاهدفىددغألدةه هتىياألددجه -1
ه. دفأتأليشجيبهدفىغدهفتتألحهدفأدسهفد داهد أهيشههنهدفى
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ه

 فتد  ألدهه  هديشهى يتدههقجشهدتطيذهقددددهىهديئ هجإىىديتهادذدهدفهىدد اهله: المطلوب
سهدفأئديشهدفهسدتها جهلهأل به ااهت ىدأل هاقألد هفطىديئ أاجهتعيد 

هسددتأألاألنههددنههىت دديشهلهسدد دتهاىددتيبهدفهىدديدألاها هدففهددذدهدفهىددد ا
ه:لههنهتألااذ هدفهىيدألا

ه

ه.دفى اه (1)
ه.د أهيد (2)
ه.دفههىج (3)
ه.اطشهست ىهدف (4)
 .دف ادةهدفىددئألج (5)
 .دفطاهيشهدفه ل جج (6)
 .دفهىت يشهدفه ل جج (7)
 .اسل بهدوستطادج (8)
 .هتطذهقدددهدفىددت (9)
ه.اهيكنهت د اهدفهىت يشه دفطاهيش(ه14)
ه
ه

جاء في هذا الفصل عديد من اإلصطالحات الرئيساة تتعلاق برياادة  -2
هتااايه ا احههعىيايه–هاألعمال والمنشأت الريادية

 

  (ردية وجماعيةف)تطبيقات عملية 
 

- :أى اإلجابات تراها أقرب إلى الحقيقة مع العبارة التالية -1
ه

-ه:إأتذددههاألدهدفجىكهأنه لبهه يجلت 
 

ه. دىجهتىأألذههىد اهدفىغألدههتا اةه
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اط عشه  هت قألشه اسل بهدوتىيشه. 
جيفتعكألاهأىيكهآطد نهفاألهجه دىجهاكجده. 
اىيكههىيادهاطدىهجاأللجها اشهفلته ألشه. 
ه.د  اشهىد هدفىردهأنه كدةهدوقتددضههنه

  يفججهتت ههىت هدألياةهد أهيش -5
هدف يفججهاى ددهسع اهه:هأسم رائد األعمال

ههدكزهطاهيشه ،جألجه:هأسم المشروع
هدفعل جه: الكلية

هاتأليته: التخصص
ت  ألدههستلزهيشهدف يفجيشههنهتى ألده اأهيشههكتجألجهه: توصيف للمشروع

ه. طاهيشه ،جألج
ك نههجى هدفعل جهجعألاهأنهدفطاهيشه دتتأليجهدف يفجيشهه: الفكرةدوافع 

ه.دفىاألاهفهيشهاذ هدفطاهيش
ه.ألتتيجهإف هدا ههيشهكجألد ه: التحديا المالية

 ه.دفجتاهأنهىدألكيشه األددشهجيفي ج
هدفى سهدفذيهه: طموحات من المشروع هىعهشهسىغ أهكش هدفهىد اهكهي هىأذ ف 

 سىت ساههست ج،هتعيىأههىههدفكلألجه ت د هههدف يفجيشه
ه يفجيشه هىس جيشه هدفهجى ههن ه أ ههن ه هألا فطاهج

ه أا دشهاألئجهتادأل 
ههياأهه  هيشهى يحهاذدهدفهىد ا؟:ههالتساؤل

  مشروعك الريادي 
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 ديحها ادحهدفع دهدشهدفتدأهتداأجهىه–هنهط،شه ا شهألتك نههنهادجعجهاأهاةه
تعيدددها ههدفع دهددشههد طددديهدفتددأهقدداهتتسددجبه ددأهىددد أكه كألدد هتسددتأألاههىهدديله ه

 .هىد أكه كأل هتتعيهشههعهيه ىش
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 الفصل الثانى عشر   

 خطة العمل
 
 

 تا اايله أىيىدايل ىأيشهط جههأه جهط جهدفعهشل:ها و ه
ه.دفعهشهدف ألاة

هكتيججهط جهدفعهشه فغتهي:هييىألي ه
ه ت األههيدفعهشههعيألألده ااهط جه:هييفيي ه
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 رالفصل الثانى عش

 خطة العمل

 

 أهداف الفصل 
ه.دفتعدأل هجط جهأهشهدفهىد اه ااهألتهي (1)
ه.ت األحههىهمهإأاداهط جهأهشهدفهىد اه   هدفهت لجيشهدفأىألجه دفههىألج (5)
 ه.د  دد هذدشهدفع،قجهقج شهأتل تىهألجهقاددشهددئاهد أهيشههنهإأاداهط جه (3)
 .يتعدأل هددئاهد أهيشهجيفطىيئسهد سيسألجهفط جهأهشهدفهىد اه هك ىيته (0)
 .ت األحهدفهت لجيشهد سيسألجهإلأاداهط جهأهشهدفهىد ا (2)
  احيةتفتإتساؤالت 
ه؟هىد اه هيهااهألتهيهفددئاهد أهيشهيذدهى ىاهجط جهأهشهدف (1)
 ؟يشهد سيسألجهفط جهدفعهشهدفهتهألزةهياأهدفسه (2)
 ؟كأل هألتجهإأاداهط جهأهشهتسياجه أهإقىياهد  دد هذدشه (3)
اقجههتتتااهجاد جهكجألدةهألأهانهه  هيشهى يحهدفهىد اهدفىغألدهألديهدفكيألد (4)

 هيهداألك؟ه-.  ا حههعيفجهدف دأل هفهست جشهدفهىد اه
 مقدمة
تددتلطسه يئدداةهط ددجهدفعهددشه ددأهتهكددألنهددئدداهد أهدديشهىدديتبهدفهىددد اههددنه     

لهجهفجدداتهدفتىأألددذه دفتىددغألشهفلهىددد اتتاألدداه ت ىددأل هدفهدد دداه دإلهكيىألدديشهدفه ل جدد
دفىددكيته ت ىداهكي دجهد  ددد هذدشهه تعكألاه دا يهدفهىدد اه دجتألتدههجىد دةهتتأدز

ه.دفع،قجهفلتته هفلهىد اه اأهه
 



 

 211 

 تعكاهدفاددسيشهدفهألادىألجهدفههىألجهدفهىاج جهأشهانهأاجه  د اها هأداجهاقدجهههههه
 غألددديبهدفه اددد أألجه دددأهط دددجهدفعهدددشهتعددداهاتددداهاادددجهاسدددجيبهتعيددددهدفهىدددد أيشه

ه.جهد داهد أهيشههنهه تهاهد أهيشدفىغألدةه طد ه
ه

لهأل ددبهانهتتاددهنهجأليىدديشهتأىددأللألجهأددنهجهأهددشهدفهىددد اه يئدداتهي فتت دد هط ددههه
له ط دددجهىىدددي هدفهىدددد اه دفهىت ددديشهدفدئألسدددجهادجعدددجههتدددي دهدئألسدددجهتىدددتهشهألدددأ

لهاددذده دفىهدد ذجهدفهدديفأهفلهىددد اهل دفأدألدد هدإلادديه األكددشهدفعهيفددجهلدفتسددأل ه دفجألددا
ه.ىأألذيهفجاتهتىأألذه تىغألشهدفهىد اج يىبهدفهلطسهدفت

ه

دإلىدديدةهدفددأهانهدفهلطددسهدفتىأألددذيهألهيددشهدفط دد ةهدفتد ددجها هدفج دجددجه ت ددادههههههه
د  فدأهدفتددأهأددياةههدديهألتدتددبهألألهدديههعىددددشهدإلى جددياهدفعدديجهأددنهدفهىددد اه هددايه

لها تكددد ألنهإى جدددياهدفتدتألدددبهجدددهه اأهدددهإقتىدددياهد  ددددد هذدشهدفع،قدددجهجيفهىدددد اه ه
ه.سلجأهأنهدفهىد اه أنهددئاهد أهيش

ه

دهكدينهفهلطسهدفتىأألذيهجيفتعدأل هجى اهىىدي هدفهىدد اه هديهإذ أياةههيهألجااهدههههه
لهاذدهج يىبهتتاألاه ت ىأل هتىكأللجهدفهىت ديشهدفتدأهىىيأأليها هت يدأليها هطاهألي

ه.سأل اههيهدفهىد ا
ه

 ألتاددهنهدف ددزتهدفطدديسهجيفتسدد أل ه دفهجألعدديشهت ىددألأيهفتيفددجهدفسدد  ه دفهىي سددجهههه
تتألي يتهجه ت قعيتهجله دفهىي سألنهدفدئألسألألنه تتاألادهفأئيشهدفعه،ته  طىيئىهجه دس

اسدديفألبهدفتددد ألمه دإلقىددياههدداهاددذ هد  دددد ههددنهط دد ه جددددهمه هه افألدديشهدفتعيهددش
ه.ه كسبهدفي ج

ه

جألىهدددددديهألتاددددددهنههتدددددد دهدفأدألدددددد هدإلادديه األكددددددشهدفعهيفددددددجهتتاألدددددداهدفىدددددددكيتهههههه
دفهسدددياهألنه دددأهدإلاددةه اا ددادددجه ىددد،تأليتهجهدفهيفألدددجه دإلاددألدددجه كدددذفكهدف رددديئ ه

ه. هسع فأليتهجه دفتزدهيتهجه ت  قهجئألسجه هت لجيشه ىد  هىغلهيهدفده
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ه

له هدددديهإذدهجأليىدددديشهدد هدفهدددديشه هىدددديادهدفته ألددددش ألتاددددهنه يىددددبهدفته ألددددشههههههه
له ألتادهنهدف ديىأهدفهديفأهاألاديلهتألجها ههسياهيشههنهآطدألنها هقدد ضكيىشهذد

د  يشهدإلألدددددادشهدفهت قعدددجه هعىدددددشهدف دددا يه غألداددديههدددنهجأليىددديشهتددددتج هجيفهىددد
 . دإلألددادشه د دجيحهجهيهألرهدهدفه ق هدفهيفأه دإلستيهيديهفلهىد ا

 

 قصة رائد أعمال 
ه(دفهاألىجهدفهى دةه–دفغد جهدفت يدألجهدفىىيأألجه)

هأهدهأجاهدفهأل س هدفتدجأ/هجه:هههدسجهددئاهد أهيش -
هىدكجهطدسيىجه يازةه هىت يشهإسهىتألج:ههسه هدفهىد اه -
هجه42/15/5411:ههتيدألعهجاتهدفىىي  -
أجددديدةهأدددنهىددددكجهطدسددديىجهت ددد جهجت دألددداهدفطدسددديىجه:هتوصااايف المشاااروع -

 .شهأيجهفلهىيدألاهدفتك هألجه دفطيىجدف يازةهجىك
ه

 :دفع دئ هدفتأهتجهه د هتهيهجيفهىد ا -
تجدهدفهىد اه أهإادددشه ألعه3 هدشهألألجهه5448تجهد تتيحهدفىدكجه أهأيجه (1)

ه.تألىهيههىد اهطيسد
ه3+هط، ههه13)هجه اأهأجيدةهأنهكيىشههعادشهتعسأل هدفهىىاههستعهل (5)

ه.  هألعهيههعادشههستعهلج(هتاةه   ههت جههدكزألجه د+ههاطيشه
ه.ج   اه يقجهإادديهذ هطجدةهقلألل (3)
ه.ك دادهدفأىألجهذ هدفههيدةهدفعيفألجأاجهت  دهدف (0)
ه.فى يحهدفهىد ا(ههىيدأل هتىغلأله)دفسأل فجهدفكي ألجهأاجهت  ده (2)

 :كأل هتجهدفتغلبهأل هدفع دئ  -
ه. يقجهدإلادديهجىكشهكيهشستجادشهدفتجهد (1)
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ه. ه كذفكهتجههددقججههطيزنهدإلىتيجتجهأهشهىريجههتيسجأهاقأل (5)
ه. هتهدسجه أهاه دهدفتىغألشهدإلادديتجهاأجهدإلاددةهجك دادههتطىىجه (3)
ههتجهاأجهقسجهدفىأليىجههنهط،شه يقجه ىأههتهكنه كذفكهتجهتاأأله (0)

ه.جهست ااهق اهغأليدهه هزه هتكيهش
ط،فهيهتجهإاطيشهاس  شه األاهفلىدكجههتجهأهشهاددسجه ا شهاقأل ه هن (2)

 . األاةهتجهاطذايهجىريجهدفت سأل (هط، يشه0) اأهأجيدةهأنه
ه

 :ااجهاسجيبهدفى يح -
ه.ا و ه هنهيجه اشهاأيتهدف دفاألنهدفأاشهف (1)
هتددداتدددجهأهدددشهىرددديجهدتتدد دددأهفلىددددكجههدددنهطددد،شهاددسددديشه ا فدددههه ددداجههدددنها (5)

هه.دفهكيتبهدوستىيدألج
ه.دةهجإأ يتهدفي جهدفكيهلجهإلاددتهدإلادهتجهدفاأجههنهقجشهدئأل هه ل  (3)
ه.دألج كذفكهتجهتأعألشها دهدإلأ،ىيشهدفت يلهتجهإىىيتهقسجههجألعيشهىي ح (0)
ه.هىىاهجيفكيهشهأل هاتااه ددزهههكنتجهدستتاداه هألاهاس  شهدف (2)
ه.تجهد اهاى شهدفهىىاههنهأىدةههلأل نهلايرهإف هادجعألنههلأل نهلايره (6)
عيشهإتاىهأىدههلأل نه جأادشهدفهكيىشهإ هيفأهدفهجأله5411 أهأيجهأيجه (7)

 .لايريشهتيفألي هإف هادجعألنههلأل نهتدد تشهدفهجألع
 :ىىيئحهفد داهد أهيش -

ه.فت  أل ههنهدفه تاةه وهىأهغألد دفت كشهأل هدفها و ه اطدد ه دفتأل نهجعنهد (1)
 ههددددنهااددددجهدفتط ددددأل ه دإلىرجددددي ه أدددداجهدفألددددع ه دفددددتتكجه ددددأهإاددةهدف قددددشهادددد (5)

ه.ه  هيشهى يحهايهدفهىد ا
اددسددجهدستىدديدألجهكيهلددجه جىددكشههأدداجهدإلقددادجهألدد هايههىددد اهدإلهجعدداهأهددش (3)

ه.أيج
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ه.جألنهك دادهىجيجألجه ذ هطجدةهأيفألجأهشهت يى هجألنهك دادهدإلاددةه تك نههي (0)
ه.دآلطدألنه ا هاسي هى يحهايههىد اهاجااه اجتكدهىألئي ه األاد ه هطتلأي هأن (2)
 ه.أهشهاأيألجهإأ،ىألجهق ألجهفلهىد ا (6)

 دددددسه دأدددداةه ددددأهاددددذدهدف  ددددياههت  ددددااددددشه:هدف يفجددددجهه/أزألددددزيهدف يفددددبه
فهىيدألاهدألياألجهتتهتاهجه  هيشهى يحهأيفألج؟ه احهذفكههنهط،شهت دألده

ه. أهتا اهىأتتألن
 

 الجيدةمفهوم خطة العمل, وحدودها, وعناصرها, وصفات خطة العمل :  أوالا 
ه

 ما هى خطة العمل ؟  -1
ا هإ ديدهأديجهههتكيهدشهينهاأه يأل جهايهجهتت سداه دأههجألدط جهأهشهدفهىد اهههه

أل دددداجهجألددددينهتأىددددأللأهت اددددألتأه ادددداد هدفهىددددد اه هك ىيتددددهه اىىدددد تهه طاهيتددددهه
 ط دددددد دشه هددتددددددشه هت لجدددددديشهتىأألددددددذ ههتاددددددهىيه

 ددددددددد هذدشهدفع،قدددددددجلههددددددداهد ا ددهدفهطتلأدددددددجهفأل
دفجأليىدددديشه دفهعل هدددديشهد سيسددددألجههإهكيىألددددجهإاددددي ج

 .أنهاىتيبهدفهىد اه  دأل هدفعهشهدفدئألسأهجه
كددددأهتكددددد نهط دددددجهدفعهددددشهفلهىدددددد اهاكيدددددده ف     

لهطيىددجهدفىدددكيتهدفع،قددجههىأعددجهفددئدداهد أهدديشهىدديتبهدفهىددد اه فأل دددد هذدش
فهىدد اه اىى جهكشههك نههنههك ىيشهدفعهدشهجيهأياةهتتاهنهاااد هنل دفهه فأل

فإلتتألي دديشهدفهياألددجههي ه ت ىددألأهد هااددذ هد ىىدد جه تتاألدده اسدد ه هعدديألألدهكأدديتةهاادت
ه.ادهت  ألدايه كألأألجهدفتى شهألألهي دفهيفألجهفلهىد اه كذفكههىيه دفجىدألجه دفأىألج

 ألعىددأهاددذدهانهط ددجهأهددشهدفهىددد اهاددأه يأل ددجه ىألددجهههىألددجهإ ددئألددجه ىددأألجهههههه
فدأههديذده كألد هسدألعهشه دأهدفهددتدشهإىيتبهدفهىدد اهتدىاه ت  ههددئاهد أهيشه

ه.تىأألذه تىغألشهدفهىد ا ه هد  فأهفجاتهتعسأل
ه
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دف ددد شهانهط دددجهأهدددشهدفهىدددد اهاددد هججسدددي جهد سدددل بها هد ادةهفت ددداألجهلهألهكدددنه دس هددديو ههههه
أدضههكت بهأل احهإت ي هدفهىد اهها هدفهىىعةله كألد هستىدشهف  هتهديه كألد هسدتك نهأىداه

لهكهدديهانهط ددجهدفعهددشهاددأهدف سددأللجهدفتددأهألسددت ألاههددنهط،فهدديه ىدد فهيهفهددذ هدف  هددجها هدفىتأل ددج
 دعألتددددههألددددأهدف دددددد هذدشهدفع،قددددجهجأكدددددةههددئدددداهد أهدددديشهأدددددضه ه تيتددددهه دااد ددددهه قاددتدددده

 .دفهىد اله جهيهألست ألاه ذبهدفادأهألنههنهط،شهتعكألا هفت  دهه  هيشهى يحهدفهىد اه
 

 تبدأ كرائد أعمالل وسيلتكخطة العمل   -2
   

يمكنك الدخول الي مجال ريادة األعمال من بخطة العمل 
 :خالل الخطوات التالية

 

ىىيأجهدفذىهت اهدفعهشهتتاألاهى اهىىي هدفت يدةها هدف (1)
ه. أله

ه.ت ىأل هى اهدفعهشهدفذىهتدألاهدفجاته ألهه تعهأل ههعد تكهجهذدهدفعهش (5)
تتاألدددددداه ت ىددددددأل هى ددددددي هدف دددددد ةه ه  دىددددددبهدفاددددددع هجهىددددددد أكه تتلأللهدددددديه (3)

ه.جه ا أألج
ه.أهشهاددسجهتتلأللألجهأنهدفعه،تهدفهتتهلألنهفهىت يشهدفهىد ا (0)
 .اددسجه تتلألشهدفهىي سجه  هه يشهأهشهدفهىد اه (2)
هلكألدجه داألدجلها هىددكجهت ىددألجله)ألداهىد اهدفهىدد اههدنهدفىيتألدجهدفتىرألهألدجهتتا (6)

ه(.ا هىدكجههسياهج
 .دفتعد هأل هدف  دىألنه دفل دئحه هدفىد  هدف يى ىألجهدفت هتسدىهأل هدفهىد ا (7)
تتاألاه هعيألىجهه دقاهجاأللدجهفلهىدد اه ت ديدنهجألىهديهتسدبهه،تهتهديه غدددضه (8)

 .دفىىي 
 .يههنهدفا دج ه دإل ددتدشه دإلفتزدهيشتتاألاههت لجيشهدفتددطألسه غألدا (9)
 .دفتى شهأل هدفتىيدألحه دفتددطألسهدفاد دألج (14)



 

 215 

 . تحهتسيبه أهدفجىكهدفذىهأل اجهفكها اشهدفطاهيشهجع اشهدفىد   (11)
 .تتاألاهأااهسيأيشهدفعهشه ت زألعهيه اسيفألبههددقجتهي (15)
 .تتاألاهدا هدفهيشهدفه ل به هىيادهت  ألد  (13)
سددددتلزهيشه هىدددديادهدفتىدددد شهتتاألدددداه ت ىددددأل هدفهعددددادشه د يددددياه دفه (10)

ه.ألألهي
دفتدددادألبهتتاألددداهىددد اه أدددااهدفعددديهلألنه  اددداهدف ىددد هدفددد رألأ ه تتاألددداه (12)

 .دف،زجهفهج
 .تس ألشهإسجهدفهىد اه أ اهدفتعسأل هفاىهدف هجهدفتك هألجهدفهطتىج (16)
تتاألدددداهدفه ج أددددديشهدف،زهدددددجههدددددنهج يقدددديشهدفتعدألددددد ه سددددد ،شه  ددددد دتألده (17)

 .تسيجيشه غألداي
 .هنهىىي هدفهىد اه هىت يتهتتاألاهد سيفألبهدفتد أل ألجهأ (18)
ه. ااهط جهأهشه  ا شهجي أهيشهدفه ل بهتىأألذاي (19)
 .تتاألاهدفهطي دهدفهتتهلجه هت لجيشهدف يازألجهفلتعيهشههعهي (54)
 

 عمال األرائد مرشد لكخطة العمل فوائد  -3
 

 عملية التخطيط لرائد األعمال في مرشد عملالخطة   3-1
 :من خالل خطة عمل المشروع

ه .دد اه ه تيتك (1)
ه.ااهاا كها هاااد ت (2)
ه. ى هاااد دد اه ه (3)
اددددداهزهدددددنههتدددددااهفتت ألددددد هكدددددشه (4)

ه.اا ههنهاااد ك
ه.تتألي يتكإتااه (5)
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 .ه دداكهتااه  ى  (6)
 .أهلكهشتااهط  د (7)
  .تااههسيددشهتتدكك (8)

 

 التنفيذ مرشد لبدء عملالخطة   3-2
 

ه.تااهدفههيجهدفه ل جج (1)
ه.كألأألجهإى يزهكشههههج ى ه (2)
ه.تااه د هدفعهش (3)
ه.جه ل جدفىأذهدفههيجه (4)
ه.تعكاههنهدوستغ،شهد هيشهفلأدس (5)

 

 ليعدالتو  ةراجعالمفحص و للمرشد  عملالخطة   3-3
 

 .تااههيتجهتىأألذ ه هيهفجهألتجهتىأألذ  (1)
ه.تااهدفأ  ةهجألنهدإلى يزدش (2)
ه.هاهتت أل هيألتست هقاهودفت ههد ااد  تلشهتييألدهدفأ  ةهألأهتااه (3)
ه.إى يزهدفهستها تااهسجبهأاجهقادتكهأل ه (4)
ه.دد اهاااد ك (5)
 .اشها ف أليشهاااد كأ (6)
 .أاشها ف أليشهت  ألدهدفهت لجيش (7)
 .ااهدفجددهمهدفجاأللج (8)

 

 ذ اإلجراءات التصحيحية اتخإل  مرشد عملالخطة  3-4
 

ه.تهيألىتهت لجيشهتدفتط أل ه ههأهلألجكه  هتأد هاط يإ (1)
ه.تهيألىتهت لجيشهتدفتىأألذه ههأهلألجكه  هتأد هاط يإ (2)
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ه.تهيألىتهت لجيشهتدفأتسه ههأهلألجكه  هتأد هاط يإ (3)
 

 ىددبهد ط دديتهدفىدديئعجهفت مرشااد عماالالخطااة  3-2
 فد داهد أهيش

هدددددنهطددددد،شهط دددددجهأهدددددشهدفهىدددددد اهألسدددددت ألاهددئددددداهههههه
اددةههد ط ددديتهدفىددديئعجد أهددديشهت ىدددبهدفكيألددددههدددنه  دددأهه ددديشهتيسدددأل ه تىدددغألشه دس

ه:دفهىىاشهدفىغألدةهله هىهيههيهأللأه
هأدداجه  دد اهدعألددجه داددتجهفدداىهددئدداهد أهدديشهأددنه كدددةهدفهىددد اهدفددذىهألدألددا (1)

ه.ته ألله
تكدددهتيفجهتىيجهها كيدهدفهىد أيشهدفت هألدألاهدفىجيبهته أللهديه دفتد هوهت داجه (5)

 .قألهجههاي جهأيفألجهإف هدوقتىياهدف  ى 
 .فأكدةهدفهىد اههعتكدددهتيوشهدوطتأليدهدفط  (3)
 .دتها هطجدههدته ههيدههدتهوهتتىيسبههاهقادههاط شهددئاهد أهيشه أهه يش (0)
دطتألدديدهدفأكدددةهدفىألدددةهفهىددد أيتهجه ذفددكهقجددشهأدداجهت  ألددههد داهد أهدديشهإفدد هه (2)

 . ااهاددسجه ا ى
 

  لماذا نهتم بوضع خطة العمل للمشروع؟  -4 
 

ألت دد هددئدداهد أهدديشهىدديتبهدفهىددد اهأاألدداههددنهدفهكيسددبههددنهطدد،شهدإلأدداداهههه
دف ألاه دفعدضهدفهىيسبهفط دجهأهدشهدفهىدد اله تتتدااهإتتهديوشهقجد شهدفهىدد اه

لأه  اةهإأاداهط جهأهشهدفهىد اه ألأهكأيتةهأدادهها هد اههجاد جهكجألدةهأ
ه.هألأهدف دد هذدشهدفع،قجهجيفهىد ا

ه

 تتاحهااهألجهط جهأهشهدفهىد اه أهتيفجهإاددكهههههه
دهدفىتأل جهدفهتدتججهألأهأداهيهألدأهدفىددكيتها ههىديا



 

 218 

قتىدياهدتدبهألدأهذفدكههدنهإى جدياهإأل ديجأه ههديهألتدفته ألشها هدف هديشهدفتك هألدجهه ه دس
لها تك ألنهإى جياهسدلجأهأدنه،قجهجيفهىد اه دفتدتألبهجهه اأههدشهدفعد  دد هذ

تتهيوشهى يتهه ا ي ه.دفهىد اه دس
عداد خطة العمل بالمشروع فيما يلي        :وتتمثل مبررات التخطيط للعمل وا 

 تدتألبهدإل ددتدشهدفعهلألدجهفتعسدأل ه تدتألبهتتاألاهد  كيدههتتاألاهد  كيد (1)
 .دفهىد اه دإلأ،نهأىه

 . يهدفهىد ائىينههنهه ا أألجه اقجه ادإل ه (5)
 .دفتعد هجاد جها ساهأل هطىيئسهدفس  ه دفهىي سألن (3)
 .تتاألاهدفهادطشهد كيدهه،تهجهفلتعدأل هجيفهىد ا (0)
 .تتاألاهدفجادئشهدفههكىجههنههىيادهدفته ألش (2)
 . ااهتى دههجائ هجعسيفألبهدفتد ألمهدفهىيسججهفهىت يشهدفهىد ا (6)
 .ىد ا ااهدإل يدهدفعيجهفهيتشهتىأألذهدفه (7)
 .تت أل هقادهكجألدههنهدف يازألجهفجاتهدفهىد ا (8)
دفتعددددددد هألدددددد هدفع دئددددددد ه دفىددددددع جيشهدفهتتهلدددددددجه (9)

 . تتاألاههت لجيشهدوستعاداهفهي
تتاألدددداهدوتتألي دددديشهدفأىألددددجه دفجىدددددألجه دفهيفألددددجه (14)

 .دف،زهجهجىكشهاكيدهاقجه  دقعألج
تعكألدددددداهدف األددددددجه دفتددددددددسهألدددددد هجدددددداتهتىأألدددددددذه (11)

ه.دفهىد ا
فته ألددددددشه دفدددددداأجهدفأىددددددأه دفهدددددديفأهتتاألدددددداهه دددددديوشه ددددددذبههىدددددديادهد (15)

 ه.فلهىد ا
 ه.تتاألاهإ ددتدشهدفت لألشههنهدتتهيوشهدفتعيدها هدفأىش (13)
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 اددددددددداه ت ىدددددددددأل هاسددددددددديفألبهادددددددددج هدفتكددددددددديفأل ه دفسدددددددددأل دةهألدددددددددأه (10)
 .دفهىد  يش

 .دفتعكألاهألأهه يوشهدف ذبه أهدفهىد ا (12)
 اكتابة خطة العمل, ولغتهه:نياثا

 المكونات األساسية لخطة العمل -1
جددجهط ددجهأهددشهدفهىددد اهتتاألدداههك ىيتهدديههددنهىيتألددجله تدتألددبهاددذ هتت لددبهكتيههههه

دفهك ىدديشهيددجهىددأليغتهيهجلغددجه ىألددجه ههىألددجهتت د دد ههدداه جألعددجهىىددي هدفهىددد اههددنه
 تىددهشهه. يىدبه هدداهدفغددضههددنهت داألههيهفأل دددد هذدشهدفع،قدجههددنه يىدبهآطددد

ه:هك ىيشهط جهأهشهدفهىد اهدفجى اهدفتأىأللألجهدفتيفألج
 هههههه.نهدفهىىعةه دفهىد اأيهجههطتىدةهأىجذةه (1)
دشهدفعهلألدددجه طيىددجهدفه قددد هدفهددديفأه دفههىددأه دفطجددددههعل هدديشهأدددنهدفىددددكيته (5)

ه.ذدشهدفع،قجهجيفهىد ا
ه.أل أهفلهىد ا ه ىأه تسه ى  (3)
ه. قدألججهدفهاىهفلهىد ات ىأل هد ااد ه  أللجه (0)
ه.إستددتأل ألجهىه هدفهىد اه ت اجهدفهىىعة (2)
ه.دف  دىبهدفتس أل ألجه دفهيفألججه أهطيىد ااد ههدفى أألجهفلهىد اهتتاألاه (6)
سديفألبهاىدد اه طيىدجهدفهزدألديهدفتىي سدألجه هدفهعيفجهدفدئألسألجه أهط جهدفعهدشهفله (7)

ه.اه دفتتاأليشهه  هيشهى يحهدفهىد ادفتعيهشههاهدف أل ه
ه.ألهجههنهتيدألعهههىأه ى يتيشه علألج دأل هدإلاددةه دفتعدأل هجهيهفا (8)
 سددددألىيدألهيشه ىدددد ههفألىىدددد جه دفعهلألدددديشهدفتسيسددددجه ددددأهاىىدددد جهدفهىددددد اه (9)

ه.هيهشههعهيهجهيهألطاجهاااد هدفهىد ادفتع
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أدديشه  ددد هدفعهددشهقدداددشهه ه هههسدديددشه آفألدديشهجىدديتهدفههدديددشه ت دد ألد (14)
ه.هدفى أألجهجيفهىد ا

ه. اه هيهجهيههنه دسه قأل اه تتاأليشىتيئمهاددسجهجألئجهدفهىده (11)
هعىدددددددددشهاددسددددددددجهد سدددددددد د ههدفهسددددددددتها جهفتسدددددددد أل ههىت دددددددديشهدفهىددددددددد اه (15)

 . ةه أهتلجألجهإتتأليتيشهدفهستهلكألن دفأ ه طىيئسهدف لبه دفعدض
هعىددشهىتيئمهتتلألشهدف ااهدفتىي سدأه دفجألئدجه هدفهزدألديهدفتىي سدألجه  ددسه (13)

 .دإلست يججهفت قعيشهدفعه،تهدفهستها ألن
ه.جه دفتس أل ألجدفت ىأل هدفاقأل هفلهىتمهجهيهألتااهطىيئىههدفأىأل (10)
ه ألده دفىه هج جهجط جهدفت تتاألاههست أليشهدف يقجهدإلىتي ألجهفلهىد اههدت (12)
ه.ط جه جددهمهت  ألدهدفهىتمها هدفطاهجه هت لجيشهتىأألذاي (16)
ه.تتاألاههدفتكى ف  أليشهدفجاأللجه هعيألألدهدفهأيالجهجألىهيه (17)
ه.دفت األددشهد  فألجهفت قعيشهدفهجألعيشه دإلألددادش (18)
ه.تتاألاهدف أل اه دفتتاأليشه دفهطي دهدفتأهألتتهشهانهت د ههدفهىد اه (19)
ه.عيهشههاهدف أل اه دفتتاأليشتتاألاهدفسألىيدأل ايشهدفجاأللجهفلت (54)
ه.إستددتأل ألجه ط جه جددهمهدفتس أل ه دج هيهجيفهستها يشهدفجألعألج (51)
هشهدفهىد اهتتاألاهدفه داه دفطيهيشهد سيسألجهدفه ل ججهفجاتهتىغأل (55)
ه.دفهجألعيشهه أدفتغألددشهدفهتتهلجههاهجألينهت  ده ئيشه أااهدفعه،ته (53)
ه.دفه قاهدفهىيسبهفلهىد اهدفهكينه هتتاألاهطىيئسه (50)
ه.هيفجهجيفهىد انهت  دهدفهألكشهدف رألأأه تكلأجهدفعجألي (52)
ه.األكشهدفتكلأجه هجيفغهدفته ألشهدفه ل ججهفجاتهتىغألشهدفهىد ا (56)
ه.ه يوشه هعيألألدهدستطادهيشهد ه دشه ا دج هدفسأل دةهألألهي (57)
ههه.ىيهمهساداههستت يشههىيادهدفته ألشجألينهدفتا  يشهدفى األجه هجده (58)
ه.دفتأيعشه أهإت يايشهدفس  هدفت األددشهدفجاأللجهفإلألددادشهتسبهاد ج (59)
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دفهألزدىألجهدفت األدألجهفلسدىجهد  فدأه دفهعىدددشهدفعيهدجهوسدتطادهيشهد ىد شه (34)
ه.هأل يجلهيههنهإفتزدهيشهألأهدفهىد ا هيه

 .ألجهاادتهدفهىد اهآفألجه اا دشهإاددةهدفهطي ده هتيجعجهدفىتيئمه ت أل (31)
 

 عداد خطة عمل للمشروعأساسية إلمتطلبات   -2
 

ه:هشهفلهىد اهألت لبهت  ألدهدفجأليىيشه دفهعل هيشهد سيسألجهدفتيفألجإأاداهط جهدفعه    
 

دفهىددددددي اهها هد ادددددداد هدفعيهددددددجه دفتأىددددددأللألجه كددددددذفكهد ادددددداد هدفىهيئألددددددجه (1)
ه . دفهدتلألجهدفهستها هتت أل هيههنهدفهىد ا

هطد يشهتتلألشهجألئدجهدفهىدد اههتهيلدجه دأهى دي هدف د ةه دفادع ه دفأددسه (2)
 . دف أل اه دفتتاأليش

ىدددأهدفدددذيهأل ادددحهدف قدددشهدفددد،زجهفل ىددد شهفلهدددا هدفىهددديئ هدفجدىددديهمهدفزه (3)
ه. د ااد هدفهدتلألج

د ىىددد جه دفههددديجه د ا ددهدفددد،زجهتىأألدددذايهفل ىددد شهإفددد هتت ألددد هدفىتددديئمه (4)
 . د ااد 

 .دفهسئ شهأنهاادتهد ا دده تىأألذهدفههيجه تتأل هدفىتيئمه د ااد  (5)
 دفهيفألددددجهتتاألدددداهدفهسددددع فأليشه دإلفتزدهدددديشه ت اددددألحهدفىدددد،تأليشهدفأىألددددجه (6)

 . دإل يدألجهدف،زهجهفتتهشهدفهسع فأليشه دف  يتهجيإلفتزدهيش
دفهددددد دداه دإلهكيىألددددديشهدفه ل جدددددجه هتتاألددددداهدفهتددددديحه غألددددددهدفهتددددديحههىهددددديه (7)

 . دفهىيادهدفجاأللجهفت  ألداي
 .اس ه ا دج هتىأألذهط جهدفعهشه أهدفهىد ا (8)
 .هعيألألده هت لجيشهدفىه ه دفت اجهه أهدفهىد ا (9)
 .فى يحه  هتىأألذهدفط جه دفت اجه أهدفهىد اه  هيشه هعىددشهد(ه14)
ه
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    ولغتها كتابة خطة عمل المشروع  -3
 

 

 

 كتابة خطة عمل المشروع 3-1
 

هدددنهدفهأدددياألجه دفههيدسددديشهدفطي ئدددجههدددنهاىدددتيبهد  كددديدهدفدألياألدددجهفلهىددديدألاهههه
ااهألدددجها هأددداجهدإلاتهددديجهجإأددداداهط دددجهأهدددشههجدفىدددغألدةهدف األددداةهلهدإلأت دددياهجعدددا

لها هت ددداألجهت دألددددها ههددديادهألدددأهدفعددددضهدفىدددأهأهدإلدت ددديفأتدفهىدددد اهله ذفدددكهإأ
ه.أيهجها هتى دهإ تهيايهأنهدفهىد اهلطسهأجيدةهأنهدعألجه

ه

 أل ددبهألددأهددئدداهد أهدديشهىدديتبهدفأكدددةهدفدألياألددجهفلهىددد اهدف األدداهانهألددادكهههه
لهأددياةههدديتك نه هأدداجه دد اةهط ددجهأهددشهدفهىددد اجددعنهأدداجه  دد اها هأدداجهاقددجها

ه.د  دد هدفهعىألجهفلهىد اه اع هدفدغججه أهاأهههفد ضههجدددهكي ألي ه
ه

لهألددأهددئدداهد أهدديشهتطىددألسهدف قددشه دف هدداهدفكددي ألنهإلأدداداه ه هددشهدف دد شههه
ه.ط جهأهشهدفهىد اه   هدفه دىأيشهدفأىألجهف  اةهإأادااي

 

 لغة كتابة خطة عمل المشروع 3-2
 

ىهددديهفددأل هدفه ىددد اهجيفلغددجهاىددديههددديهإذدهكيىددشهدفلغدددجهأدجألدددجهاجهفغددجهاطددددهههههه يهله دس
ى ىاهىأليغجهدفعجيددشه د فأيره دإلى ،تيشه  دأل جهأددضهدفت ديئ ه اسدل به

ه.ت األجهدفجأليىيشه دفهعل هيش
جهأهددشهدفهىددد اه ددأه ألهكددنهإ هدديشهطىدديئسهدفلغددجهدف ألدداةه ددأهإأدداداهط ددههههه

ه:دفجى اهدفتيفألج
ه.ه اهجههطتىدةه د ألجهسهلجههى قجههتأزة (1)
 .لغجدفعجيددشه دفتعجألددشهسلألهجههنهتألاهدف (5)
 .ت ىبهدإل يفجها هدإلسهيبهغألدهدفهجدد (3)
 .إستطادجهدف هشهدف ىألدةه (0)
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 .إستطادجهدفعجيددشهدفت دألدألجهدفهأألاةه (2)
 .دف دقعألجه دفه ا أألجه أهدفت األددشه (6)
 .دفههىألجه أهدفتأسألده هدإلستىتي يش (7)
 .دفتتاألاه  ا حهدفدعألجه هدإلت ي  (8)
 .ت ىبهدفغه ضه أهدفعجيددشهد هدفت  هيش (9)
 .دجهدف اد شه د ىكيشدفتد ألجه أهإستطا (14)
 .سهلجهدفأهجه دإلاددكه (11)
 .دفتدتألبه دفتتيجاهدفهى  أه (15)
 .اقجه ه ي قألجهدفهستىادشه دفهد  يش (13)
 .دفطل ههنهد ط يتهدفه جعألج (10)
 .  اةهدإلطددجه دفت هألزه دفعدض (12)
 

 معايير وضع خطة عمل المشروع وتقديمها:  ثالثا
ه

 أهداف المشروعوصياغة جودة تحديد معيار  -1
 

 األهدافجودة مواصفات توفير  -1-1
 

 Specificهتااةه (1)
 Measurableألهكنهقأليسهيه (5)
 Achievableألهكنهتت أل هيه (3)
 Realistic دقعألجه (0)
 Time Frameهتااةهدفهاةه (2)
 Ethicsاط،قألجه (6)
 Challengeهست يههنهدفتتاي (7)
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 مستويات األهدافأهمية تحديد  -1-2
 

 .اااد هألأههست يهدفهىد ا (1)
 .اااد هألأههست يهد ىى ج (5)
 .ت يهدفى ي هدفزهىأاااد هألأههس (3)
 .اااد هألأههست يهدفهىت يش (0)
 .اااد هألأههست يهدفأئيشهذدشهدفع،قج (2)
ه

 ألهداف مجاالت اأهمية تحديد  -1-3
 .ت جهدفهجألعيشه (1)
 .قألهجهدفهجألعيش (5)
 .ت  دهدفهجألعيش (3)
 .تىجهدفس   (0)
 .د دجيحقألهجه (2)
 .ىسججهد دجيح (6)
 .دفهدكزهدفتىي سأ (7)
ه

 مالءمة المهارات والقدرات توفر و معيار -2
 

هدددنهد اهألدددجهانهترهددددهط دددجهأهدددشهدفهىدددد اهتهكىدددكههدددنهدفهعد دددجه تهتعدددكهههههه
له جهددديهألعكددداههدددنهإهت،كدددكهفلههددديددشهشه دف ددداددشهذدشهدفع،قدددجهجيفهىدددد اجيفههددديدد

ه.إلاددةهدفهىد اه ت  ألهه د هدفعهشدإلاددألجه دفسهيشهدف ألياألجه
ه

 التوجه بالعمالء وليس بالمنتج أو التمويلمعيار  -3
 

سدددديشهدفطي ئدددجه ددددأهإأددداداه ت دددداألجهط دددجهأهددددشهدفهىدددد اهدفهجيفغددددجههدددنهدفههيدههههه
دإل دددد ه ددأهه ادفهأد ددجه ددأهتىددي شههدديهألتعلدد هجيفهىت دديشهدفتددأهسددأل اههيهدفهىددد اه
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أددنهدفته ألددشهدفددذيهألتتدديجهإفألددههدفهىددد اهله جىددكشهقدداهألددعايهدفددأههلددشها هدفتتددااه
ه. دد هذدشهدفع،قجتىيعجهد 

شهدفعهلألجه أهاذدهدفه يشهانهتدكألزهط جه تعكاهدفىهيذجهدفىي تجههنهدفههيدسيههه
دفعهدددشه دفعددددضهألدددأه ئددديشهدفعهددد،ته دفأددددسهدفتسددد أل ألجه دفجألعألدددجهأدددياةههددديهألد ددداه

ه.دفهستها هإقىيأهيهجأكدةهدفهىد اههست يهدف ج شه دفتعألألاهفلهىد اههنهد  دد 
 التوازن بين البيانات واألرقام مع المعلومات والحقائقمعيار  -4
له فكدىهجه دأه د دقيجلهىد اهألدغج نه أهدإل ،اهألأهدفجأليىيشهدفادأه نهف      

ه.ددئاهد أهيشههنههعل هيشه ت يئ هىأ هدف قشهألهته نهجىكشهاق يهجهيهأل اهه
 التفاؤل المستند علي الخبرةمعيار  -5
أياةههيهألعايهدفتأيعشهدفهأد هغألدهدفهدتج هجدىألاهقد يههدنهدفطجددةهدفعهلألدجهدفدأههه

ه.أهفايهد  دد هدفهستها جهفاأجه كدةهدفهىد اهتعهأل هدإلت ي هدفسلج
 أل اهألأهددئاهد أهيشهىيتبه كدةهدفهىد اهدفدأليايهأبتهتدسدألعهدإلى جدياهههه

ا هه\جيفتأددديعشهدفهىادددج هدف ددديئجهألدددأهدىدددألاههعد دددأه أهلدددأهفدددايهددئددداهد أهددديشه 
ه.دفىدكيته أهدفهىد ا

 

 خالصةال 
اقدددجه  اددد حههعددديفجهجه  هددديشهى ددديحهدفهىدددد اهدفىدددغألدهتتتدددااهجاد دددجهكجألددددةه (1)

 .دف دأل هفهست جشهدفهىد اههنهط،شهط جهدفعهشه
ه.ط جهأهشهدفهىد اهااهألجهإاددكهددئاهد أهيشهفاد دةهإأاداه (5)
 . كألأألجهتت أل هيهيشهد سيسألجهفط جهدفعهشهدفهتهألزةدفسهاد دةههعد جه (3)
 .هىهمهإأاداهط جهأهشهدفهىد اهفهاد دةهتعلجهددئاهد أهيش (0)
هأدداداهط ددجهأهددشهدفهىددد اإلهيشهدفأىألددجه دفههىألددجدفهت لجددهت  دداهه ه أددجههددن (2)

ه.جىكشهىتألحه
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تسدددياجه دددأههدفهىددد اهإأدداداهط دددجهأهدددشه دددأقددداددشهددئدداهد أهددديشههههدديددشه  (6)
 .دفهىد اجاأجهإقىياهد  دد هذدشهدفع،قجه

 

 (فردية وجماعية)إثرائية  أنشطة 
ه

هألكأ هانهتك نهاىشه   هدفه تىاهجأكدتكهدإلجادأألجها ههىد أكهدفدألياىلهوه (1)
جاهانهتهتلكهدف ادةهأل هإقىياههنهتدألاهدفتى شهأل هوه..... فكنه   هذفك

ه.تجى ه كدتكها ههىد أك فدفتعألألاههىهجه هدفاأجه
 كيف تحقق ذلك؟... المطلوب

ه-:اىهدإل يجيشهتددايهاقدبهإف هدفت أل جههاهدفعجيدةهدفتيفألج (5)
 

 :عندما أحقق خطة المشروع فى مجال اإلنتا  والبيع       
 .س  هكيىشهه،ئهجرد  هدف -
 .ألد اهذفكهف  اةهتط أل  ه  هجادألجهدفهىد ا -
كيىدددشهاىددديكه دىدددجهفهزألددداههدددنهدإلى ددديزدشهفددد وهد ادتهدفهدددىطأضهفدددجعضه -

 .دفعيهلألنهجيفهىد ا
 .كيىشهدفهىي سجهاعألأجه -
 .دفط  هكيىشههت داعجها نهدفهست ى -

  (فردية وجماعية)تطبيقات عملية 
لهاهط دددجهأهدددشهدفهىدددد انهتتدددااه دددأهإأدددادتدددااهد ط ددديتهدفتدددأهألهكدددنها (1)

 . هيذدهقاهألتدتبهألألهيله كأل هألهكنهت ىجهي
هدددنهطددد،شهدفتأكألددددهدوجتكددديدىهدفدألدددياىهألهكدددنه اددداهط دددجهأهدددشهفتىأألدددذه (5)

 ه د هدددجهدفع جدددديشه دفتتددداأليشهدفتدددد هت د ددددههد داهد أهددديشهأىدددداهههيدسددددجه
ه.دفعهشهدفتده أههىد اهألعهشه أهق ياهدفجده أليش
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 :المطلوب     
ه.ده ااهاذ هدفط جفتىأألذهدفهىد اههاهت األحههعيألألااهط جهأهشههتكيهلجه

ه

 مشروعك الريادي 
 اددحهإسددتددتأل ألتكه ددأهإأدداداهط ددجهأهددشهفهىددد أكلهه اددتيهااددجهى ددي ه  

ه.ستها جهفاأجه كدةههىد أكهدفدأليايدف ذبهجهيهإلقىياهد  دد هدفه
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 ثالث عشرالفصل ال
 

اإلدارة والمحاسبة  فريق

 والتسويق
 
 
 

هه قاهدفهىد ا:ها و ه
هتك ألنه دأل هدفعهشله تط أل هدفه دداهدفجىدألج:هييىألي ه
هدفىريجهدفهتيسج :هييفيي ه

هدفط جهدفتس أل ألجه دفتس أل ه دفهزألمهدفتس أل  :هددجعي ه
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 الثالث عشر الفصل
اإلدارة والمحاسب   كفريق 

 والتسويق
 

 

 

 أهداف الفصل 
طتأليدهه قاهدفهىد اقدددهتتاألاهدفهكينه هجهتاادشه  اةهدفتعدأل ه (1)  .دس
 .فهىد اه  د هدفعهشهجيداهدفجىدألجهت األحههىهمهإأاداههاألكشهدفه د (2)
 .دفهيفأهفلهىد ادفهتيسجأه هدفىريجه طىيئسهدفتعدأل هجهك ىيشه (3)
 .ه يشهدإلاددةه دفهتيسججه دفتس أل تىهألجهههيددشهددئاهد أهيشه أه (4)
 تساؤالت إفتتاحية. 

طتألهكأل هىت  ه  اةهقددد (1) هيدهه قاهدفهىد ا؟هتتاألاهدفهكينه دس
 ؟ د هدفعهشهجيفهىد ا ههاألكشهدفه دداهدفجىدألجههياأههت لجيشهجىيت (2)
 ؟فلهىد اهدف ألاهدفىريجهدفهيفأه دفهتيسجأ طىيئسههياأههك ىيشهه (3)
 ؟فلهىد اه ألاةط جهتس أل ألجه ههىهمه ااههياه (4)

 

 مقدمة 
لهىدد اهكينه ه قاهدفهههنهدف ددددشهدفهعيدةهج  ةه أهتأليةهدفهىىيةهقدددهإطتأليدهههه

دفتدأههلهىدد اهجعدااههدنهدفعىيىددألتتااههكينه طىيئسهدفه قداهدفهىيسدبهفتألاه
قددددداهدفهىيسدددددبهأل دددددبهتتلأللهددددديه تتاألددددداهإىعكيسدددددهيهألدددددأهطىددددديئسهدفهكدددددينه دفه ه

ه.فلهىد ا
 ددأهى دديحهدفهىددد اهههددعيدد ههي هدئألسددهي هدكىددهجدفجىدددألتىددكألشهاألكددشهدفهدد دداهألهيددشهكهديههههههههههه

دفهددد دداهدفجىددددألجهجهددديه دددأهذفدددكهتط دددأل ه هإسدددت دددهىهددد  ه هه  هددديشههدددنهدفىدددغألده ه
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 جىدديته ددد هدفعهددشهدفههدديجه دف د جدديشه هدفهت لجدديشهدفأىألددجه دفههىألددجه دإلاددألددجهه تتاألددا
اددتهجهجى دةه عيفج تتأألزهد  دداه تادألجه ه.جه تهكألىهجه دس

اددةهدفهىددددد اهههههه  ألعدددداهدفىردددديجهدفهتيسددددجأههددددنهدفعىيىدددددهد سيسددددألجهفتىددددغألشه دس
ددتدشه دفهسدددتىادشه دفسددد ،شهدفهتيسدددجألجه هدف ددد دئجهدفىدددغألدلهتألددداهأل ادددحهدإل ددد

ه.دفهيفألجهدفتأهت  دهه  هيشهدإلاددةهدفههىألجه ه دشهدفهىىية
أددداداهدفط دددجهدفتسددد أل ألجه تىدددهألجه هددديهتتادددهىهههدددنهإدفتسددد أل هه تهيدددشهأهلألدددجهههه

لههدددنهدفعهددد،تهدفهسدددتها ألنهفهىت ددديشهدفهىدددد اهجهددديهألت د ددد ههدددادفهدددزألمهدفتسددد أل أه
ه.دفتأهأل بهانهألتسىهيهددئاهد أهيشدفههيدسيشهدفهيهجه

ه

 قصة رائد أعمال 
 (الغرفة التجارية الصناعية)

ه. ألىشهاي اهاأل هدفهدفتدجأه:جدددددددددددددددإلس
ه ي وشه)هادده59/11/1031ه-هعهيدألجهدفهست جشهفإلىىيته دفتعهألدهه:هدفهىد ا

ه.(ىىيتههجيىأه ت  ألدهأ يديهدسهأيهجه ه
هاد1033/ه14/ه11- ألىشهاي اهدفت يدألجهههههههههه

ه(هدفت زئجه أهدف ل اه دوتذألجه دفه،ج ه دفىى فت يدةهدف هلجه ه)هههههههههه
 أهم أسباب النجاحهه

 

 .دفاقجه دوت ينه أهدفعهش (1)
 .فتزدجهجيفه دأألاههاهدفعه،تدإل (5)
 . دفتع ألشهتتهشهدفهسع فألجه دوفتزدجه أاجهدفتعطألدا (3)
 . دفس  هدكتىي هكشه األاه أههيألطسهدفعهش (0)
 .جاددتدسهألأهقألياةهدفعهشه ههدف ادة (2)
ه.هدفهتيجعجهجيستهدددفط جهدفعهشه د ااد  (6)
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 نصائح لرواد األعمال 
 .دإلاتهيجهدفادئجهجيفعهشه دإلت ينه أله (1)
 .دفدقيججهدفادئهجهألأه دأل هدفعهشه ه د هجههىيكلهجه تلهي (5)
 .دفتعقلجههاهد  اياهدفدداىجه أهدفس  ه دفتغألدههعهيه دأل هدفى يح (3)
 .يهشههاهدآلطدألن نهدف ادةههاهدفتع (0)

 

ه(هيألاشهألهىككهتتاألاهدفع دئ هدفتأه د هشهىيتبهدفهىد اه كأل هتجهدفتغلبهأل)
----------------------------------------- 

 موقع المشروع: أوالا 
 الدراسة الفنية وتحديد موقع ومساحة المشروع -1
هتسدددتىاههدفاددسدددجهدفأىألدددجهفلهىدددد اهإفددد هتددداهكجألددددهألددد هدفجأليىددديشه دفهعل هددديش (1)

دفتسدددد أل ألجلهجهددددديه دددددأهذفدددددكهأ،قدددددجهه قدددداهدفهىدددددد اهجعهددددديكنهت د ددددداهدفعهددددد،ته
ه. طىيئسه قاددشهدفهستهلكألنه سل كهجهدفىددئأ

جىددد اه أ،قتدددهههكدددينه ه قددداهدفهىدددد اههقددددددهتتاألددداتدددعيدهدفاددسدددجهدفأىألدددجه دددأه (2)
 .دفعهلأليشه د ىى جه هيهتستطاههههنها هزةه هعادش

ألددددأههفلهىدددد ا تهيأألدددجه دفجألئألددددجهتعتهددداهدفاددسدددديشهدفهيفألدددجه دوقتىددددياألجه دإل (3)
هطد يشهدفاددسجهدفأىألجهجهيه أهذفكهتكلأجهادضهدفهىد اه هيهألدتج هجهيههدنه

 .ه قاهدفهىد اهأهدد  ه طاهيشه تكلأجهى شه طىيئسهدفسكينه 
دإلأتجدديددشهدفطيىددجهجيف يقددجهدإلىتي ألددجه اىدد داه طىدديئسهدآلوشه دفهعددادشه (4)

 :من خالليتجهدفهىد اه هست ىهدفت ىألجهتعيده أهتتاألاهه قاه هس
ه.تاألاهاكيدههنهجاألشهفه قاهدفهىد اه ت ىأل ههزدأليهكشهه قات -
دهدفه قددداهدفهىيسدددبهفلهىدددد اههيدددشهتتاألددداهدفهعددديألألدهدفتدددأهتسدددتطاجهإلطتألدددي -

قتدددددبههدددنهد سددد د ها ههدددنهدفهىددديىاهدفهكهلدددجه دفهددد داهدفطددديجله تددد  دهدإل
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هددددديتهدف دددددد ه دفه دىددددد،شه ه دقددددد هدفسدددددأليددشه دفطددددداهيشه دفكهدجددددديته دف
 . دفهيت 

دفهأيالجهجألنهدفه دقاهدفجاأللجهتسبهاد جهت د  هطىيئسهكدشهه قداههداه -
ه.إلطتأليدهدفه قاهدفهىيسبهفلهىد ادفهعيألألدهدفتأهتستطاجه

 

 تحديد مكان وخصائص موقع المشروع المحددة لقراراإلعتبارات  -2
ه:هيهأللأههىهيألتتااههكينهدفه قاهدفهىيسبهفلهىد اهجعااههنهدفعىيىده           

 حجم المشروع -2-1
 :تتضح تأثيرات حجم المشروع علي تحديد موقع ومساحة المشروع من خالل ما يلي

ه.ت جهدإلىتيجهجت جهدفهىد اهجهكينه هسيتجهدفه قاهألتجهدفدج هجألن (1)
هسددت يهدف يقددجهدإلىتي ألددجهدفعياألددجه هدف ىدد ىهجطىدديئسههألددتجهدفدددج هجددألن (2)

 .دفهكينه هسيتجهدفه قا
ت قعددجهفلهىددد اهجطىدديئسهدفهكددينههفط دد هدفت سددعيشهدهألددتجهدفدددج هجددألن (3)

 . هسيتجهدفه قا
دإلهكيىألديشهدفتكى ف  ألدجه هتىدكأللجهدفهىت ديشه ت دجهدإلىتديجههألتجهدفدج هجدألن (4)

 .فلهىد اهجطىيئسهدفهكينه هسيتجهدفه قا
 وصف المنتج -2-2
يفسددهيشها هدفطىدديئسهجهطىدديئسهدفهكددينه دفه قدداهدفهىيسددبهفلهىددد اتتددعيدههههه

له دفتدد هأل ددبهانهتت د دد ههدداه فدد نه ىددكشه تغلألدد هتمههددنهت ددجه  زندفأىألددجهفلهىدد
ه.دفه دىأيشهدف أليسألجهدفهعتهاةههنهقجشهدف هيشهدفهطتىجه

 العملية اإلنتاجية وأساليب اإلنتا  والوسائل التكنولوجية  -2-3
دإلىتيجه  دأل جهت األجهدفطاهجلهههك ىيشه طىيئسهدفعهلألجهدإلىتي ألجه هددتشههههه

ىدديئسهدفهدداط،شه ه دىددأيتهيله دفهدد داهدفهسدديأاةهدفت ىألددجهدفهسددتطاهجه اىدد داه ط ه
طىددددددديئسهد سددددددديفألبه ه غألداددددددديههدددددددنهأىيىددددددددهدفعهلألدددددددجهدإلىتي ألدددددددجلهه. كهأليتهدددددددي
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فهديهتدييألددهكجألدددهدفتكى ف  ألجهدفهىيسججه اأهيشهدفىدأليىجه اد دجهد هدينه د هدفتىدغألشه
ه.ألأهطىيئسهدفهكينه دفه قاهدفهىيسبهفلهىد ا

 هه

 المبانى والتخطيط الداخلى -2-4
هدددددنهدفسددددده فجهإاددكههدددددايهتدددددعيألدهدفهجددددديىأه دفتط دددددأل هدفدددددادطلأهفلهىىددددديةهألدددددأه  

ه:طىيئسهدفهكينه دفه قاهدفهىيسبهفلهىد اههنهط،شهدفت يئ هدفتيفألج
ه

هك ىددددددديشه طىددددددديئسهدفدسدددددددجهدفتط أل ددددددد هفلهىدددددددد اه تتاألددددددداهدفهسددددددديتيشه (1)
هدفهطىىجهفلههددشه هىي  هدفتطزألنه ه قاهدآلوشهادطشهدفهىىعةهفهيهتدييألدد ه

ه.طىيئسهدفهكينه دفه قاهدفهىيسبهفلهىد األأههكجألدد
دفه دىددأيشهدفأىألددجهفلهجىدد هكيإلدتأددياه دفتكألألدد له دإلادديتةله ىددجكجهدفىددد ه (5)

دفىددت ه غألددد ههددنهدفطىدديئسهدفدد،زجهت  دادديه دد هدفهجدديى هفهدديهتددييألدده داددتيه
 .طىيئسهدفهكينه دفه قاهدفهىيسبهفلهىد اهألأه

تىددجهجهدديهألتعلدد هجتهيألددجهدفجألئددجههطدىددتدد يشهد  هددزةهدفتك هألددجهه دف هدديشهدف (3)
طىديئسههت لجديشهد هدنهدفىدىيأ هفهديهتدييألددهكجألدددهألدأه ىتجهدإلىسينه ه

 .دفهكينه دفه قاهدفهىيسبهفلهىد ا
 اهدديكنهههت لجدديشهتسددهألشهتدكددجهدىت دديشهدفهدد داهدفطدديجهى ددشهدفهىت دديشهدفىهيئألددج (0)

فهددددديهتدددددييألددهكجألدددددددهألدددددأههلد قسددددديجهه دف تدددددادشه دفددددد دشه دفهطددددديزنه دفهكيتدددددب
 .طىيئسهدفهكينه دفه قاهدفهىيسبهفلهىد ا

 األجهزة واآلالت والمعدات واألدوات  -2-5
 

 د ا دشه اى دأهدددددديه  يقتهدددددديهدإلىتي ألددددددجه دفهعددددددادشه د  هددددددزةهآلآلشهأدددددداداهدا (1)
 ه دىأيتهيهد طدىه  دأل دجهتىدغأللهيه ىدأليىتهيه تتدألكهديه تطزألىهديه دفع،قدجه

لدددأهطىددديئسهدفهكدددينه دفه قددداهأهي ه دادددتهد هدفأىألدددجهجألىهددديلهكدددشهذفدددكهفهددديهتدددييألده
ه.دفهىيسبهفلهىد ا
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دفىددأليىجهدفا دألددجه دف قيئألددجهدإلىدد،حه هه طدداهيشاهدديكنهت د دداههىدديادهدفت دألدداه (5)
ىألددجهدفهتطىىددجه ددأهاأهدديشهدإلىدد،حه اهدديكنهتدد د دهق دداهدفغألدديده دفدد دشهدفأ

طىدديئسهدفىددأليىجهدفتددأهتتتدديجهإفألهدديهدفهىىددعةهأددياةهألكدد نهفهدديهتددييألددهألددأه ه
 .ىيسبهفلهىد ادفهكينه دفه قاهدفه

 المواد الخامو  المستلزمات -2-6
ألهكددنهإاددكهتددعيألدهدفهسددتلزهيشه دفهدد داهدفطدديجهألددأهطىدديئسهدفهكددينه دفه قدداه  ه

ه:دفهىيسبهفلهىد اههنهط،شهدفعىيىدهدفتيفألج
 .اى داهدفهستلزهيشه دفه داهدفطيجه طىيئىهيه اهيكنهت د داي (1)
 .تطزألىهي هالمواد الخام المستلزمات و هت لجيشه تكلأجهى شه (5)
ه. ىريجهت دألاايه تسلألههيدفهستلزهيشه هدفه داهدفطيجهدفكهأليشهدفهستطاهجههنه (3)
 .هتعيقاه دفت دألااهيكنهت د اهدفه داألنه ىد  هجههنهتألاههكينهدف (0)
 .دفت دألادفأتدةهدفزهىألجهجألنهإأياةهدف لجألجه هدفهاةهدفزهىألجهفت دألاهدف لجأليشه ه (2)
 .دفهستلزهيشه دفه داهدفطيجهد دىاةهدوتتألي ألجهدفهط  هدإلتتأيرهجهيههن (6)
 .طيجههنهدفتكلأجهدفكلألجدفهستلزهيشه دفه داهددف زنهدفىسجأهفتكلأجهى شه (7)

 شروط ومواصفات المباني واإلنشاءات -2-7
ه

ألدددأهتتاألددداهدفهكدددينه ألدددأهإطتألددديدهه قددداه هههتدددعيدهىدددد  ه ه دىدددأيشهدفهجددديىأهدإلىىددديتدشههههه
ه:هدفهىد اههنهط،شهأااههنهدفعىيىدهااههي

ه

 .دفهعهيديهدفعيجههفلهىد اهدفىكش (1)
ه.دفتىهألجهدإلىىيئأهفلهىد ا (2)
 .دفىكشهدفتايديهفلهجيىأه دإلىىيتدشه أههى  جهدفهىد ا (3)
 .إىعكيسيشهدفسهجهدفههىألجه ىى جهدفهىيدألاه أههى  جهدفهىد ا (4)
 .ط جهدفىه ه دفت سألاههد   أه دفداسأه أهدفهىد ا (5)
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 شريةتكوين فريق العمل, وتخطيط الموارد الب :ثانياههههه
ه  هديشهدفعىىدهدفجىديهألهيشهدكنهدئألسأههعيده أهى ديحهدفهىدد اهدفىدغألده ههه

لهههدددديهألت لددددبهتتاألدددداهاألكددددشهدفهدددد دداهدفجىدددددألجه تدددد  ألدهإسددددت ددد ه ىهدددد  ه دسددددتهددد 
ه.دفعىىدهدفجىديهجيفهىد اهإلستيهيددفهت لجيشهدفأىألجه دفههىألجه دإلاددألجه

 لمشروعلالموارد البشرية  تخطيط -1
 .ىد اه أهه يشهدفه دداهدفجىدألجتتلألشهاااد هدفه (1)
 .دفهألكشهدفتىرأله ه ت ىأل هدف ريئ هاددسج (5)
ه.ت األده ت ىأل هدإلتتألي يشههنهدفعهيفج (3)
 . ااه ا شهزهىأهفت  دهت جهدفعهيفجهجيفهىد ا (0)
 .اددسجهدفهعد ضه أهس  هدفعهيفج (2)
 . ااهإ ددتدشهدف ااهإ ددتدشهدإلست  يبه دفتعألألن (6)
 عالموارد البشرية للمشرو تكلفة تحديد  -2
 .تتاألاه اد شهد   ده دفهدتجيش (1)
 . ااهىريجهفلت د زه دفجاوشه دفهكي يشهدفهيفألجه دفعألىألجه دفهعى ألج (5)
 .ت األدهىسججهتكلأجهدفعهيفجههنهدفتكلأجهدفكلألجهفلهىتم (3)
 الموارد البشرية للمشروعوضع أنظمة إدارة   -3
 .سأليسجهدإلست  يبه دإلطتأليد (1)
 .ق دأاهدفتعألألنه دفت رأل  (5)
 .دقألجىريجهدفت ألألجه دفت (3)
 .سأليسيشه ق دأاهدفتادألب (0)
 . ىريجهدفتىغألشهسيأيشهدفعهش تددشه ه (2)
ىهيتهدفطاهج (6)  .دفت يأاه دس
 



 

 236 

 لمشروعتكوين فريق العمل با -4
 .اددسجهدفهألكشهدف رألأأهفلهىد ا (1)
 .اددسجهدف ى هدف رألأأه دفههيجه دف د جيشهفل ريئ هجيفهىد ا (2)
 .تتاألاه ت ىأل هاى داهدفعهيفجهدفه ل جج (3)
 .نهدفعهيفجتتاألاهدفعااهدف،زجهه (4)
 .تتاألاهدفىد  ه دفه دىأيشهدف د بهت د دايه أهدفعهيفجه (5)
 النظام المحاسبى في المشروع :ثالثا

 مكونات النظام المحاسبي بالمشروع -1
 .دفا دةهدفهستىاألجهفألأهيشهدفهتيسجألجه دفهيفألجه (1)
 .دفا يتده دفس ،شه دفهستىادشهدفهتيسجألجه دفهيفألجه (5)
 .دف  دئجهدفهيفألجه (3)

 

 ختاميةالميزانية الديرية و الموازنة التق -2
فلهىدد اهدفهط د هجألينهدفهدكزهدفهديف هدفه دزىجهدفت األدألجه دفتط أل ألجهاأه (1)

 . تدةههتيسجألجهجادألج  هفترجههعألىجه أياةههيهتك نه  ه
دفعه هألدددجهاددد هجألدددينهدفهدكدددزهدفهددديف هفلهىدددد اه ددد هدفطتيهألدددجها هدفهألزدىألدددجه (5)

 ه.هتيسجألجفترجههعألىجههنهدف قشه أياةههيهتك نه  هىهيألجه تدةه
دفعه هألددجهدفطتيهألددجها هدفهألزدىألددجهكدد،ههددنهدفه دزىددجهدفت األدألددجه دفتط أل ألددجه هه (3)

 .فتزدهيشه ت   هدفهلكألجد ى شله دإلهينتعكس
 

ه-: تىهش األصول  2-1
 

ه.ىهدةدف (1)
 .د دض (5)
 .هجيى دف (3)
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 .هعادشدف (0)
 .يياد  (2)
 .دفى األج (6)
 .ا دد هدف جض (7)
 .دفهطز ن (8)
 .ها  أههه اهي هدفهىيدأل هدف (9)

 -: تىهش (دفاأل نهدفهستت ج)هااللتزامات 2-2
ه.دف د ض (1)
 .دفهسىادش (5)
 .ا دد هدفا ا (3)
 .دستت يقيش (0)
 هىيدأل ههستت هه فجهتا ا (2)

 -: تىهشه(ت   هدفهسياهألن)هحقوق الملكية 2-3
ه.د دجيحهدفغألدهه زأه (1)
 .دوتتألي أليش (2)
 .دا هدفهيش (3)

 قائمة األرباح والخسائر -3
هىدد  يشه د دجديحهدفتد هدإلألددادشه دفألرهدهىتيئمهاأهيشهدفهىد اههنههجألينههههه

ه.ط،شههاةههتااةههت  هيهدفهىد ا
 التدفقات النقدية -4

ىدددي  هدفتددددا  يشهترهددددهتدكدددجهدفى األددددجهدفادطلدددجه دفطيد دددجه ددددأهدفهىدددد اهله هههههه
دفى األدجهههدنهدفتدا  يشدفهىدد اهههدنهدفطيد دجدفى األدجههدفتدا  يشهألتتااهج دحهدفى األجه

ه.ه  ه تدةهزهىألجههعألىجهدفهىد اهدفادطلجهدفأ
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 المالي واإلستثماري للمشروعأساليب التقييم  -5
ه. تدةهدستداداهدا هدفهيش (1)
 .دوستيهيدألأهعيئاهدف (5)
 ىي  هدف ألهجهدفتيفألج (3)

ههعاشهدفعيئاهدفادطل  (0)
 .تتلألشهدفسأل فج (2)
 المشروع صولأإدارة   -6
تت ألددددشهسدددددأجهه ت ألددددألجهقادتددددهه ددددأه ددددأهدفهىددددد اهههعدددداوشهدفىىددددي ف ألددددي ههه

ه:ااههيدفهعيألألدهأاألاههنهلهتستطاجهاألجإف ههجألعيشه ى هدفهاط،ش
ه.هعاشها ددنهدفهطز ن (1)
ه.هعاشهتتىألشها دد هدف جض (5)
 .هعاشهساداها دد هدفا ا (3)

ه

 للمشروعالخطة التسويقية التسويق و  :اا رابع
 المستهدفين لمنتجات المشروع تحديد وتوصيف العمالء -1
 تحديد فئات العمالء المستهدفين -1-1

دفط ددجهدفتسدد أل ألجه تىددهألجهدفهددزألمهدفتسدد أل أهفههيدسددجهأهلألددجهدفتسدد أل ه إلأدداداهههه
له ألهكدنهأهدشههد،تهدفهسدتها ألنهفهىت ديشهدفهىدد األتجهتتاألداه ت ىدأل ه ئديشهدفع
ه:ط،شهه ه أجهتسيعوشههىهيههيهأللأاذدهدفتتاألاه دفت ىأل ههنه

 ؟هىت يشهدفهىد اههنهاجهأه،ت (1)
ه؟هىت يشهدفهىد اهأه،تهىددئحههياأهاى داه  ئيش (5)
ت يايشهسهيشه قاددهيهطىيئسه (3)  ؟هىت يشهدفهىد اهأه،تشه دس
 ؟دفهستها ألنهفهىت يشهدفهىد اهعه،تدفهتيتجهفلهدفجادئشهياأه (0)
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 دفهزدأليهدفت هألجتي نهأىهي؟ هههىت يشهدفهىد اهأه،تاأهت قعيشههيه (2)
 

 تحديد وتوصيف توقعات وطموحات العمالء  -1-2
 :دفهستها ألنهفهىت يشهدفهىد اههنهتألاهت قعيشه  ه تيشهدفعه،تهياأههههه

 .هنهىددته دستطادجهدفهىتمهدفهزدأليدفهىي اه ه (1)
 .ىددته دستطادجهدفهىتم أهتكلأجههدف  د (5)
 .يشهدفهدتج جهجىددته دستطادجهدفهىتمدفطاه (3)
 .دفهىتمدفأىألجه ه  هيشهد هينه أهدستطادجهط دسهدف (0)

 

  :معينة مثلتقسيم فئات شرائح للعمالء وفق إعتبارات  -1-3
 .دفسن -
 ه.دفى ا -
 .دفتعلألج -
 ه.دفههىج -
 .بدفددت -
 .دفاطش -
 .دفتيفجهدإل تهيأألج -
 دفأئجهدفه تهعألج -
 .هكينهدإلقيهج -
 .اسل بهدفتألية -
 .دفسهيشهدفىطىألج -

 :من حيث تحديد وتوصيف خصائص قرار الشراء -1-4
 .هعاشهدفىددت -
 .دفه ق هإزدتهدفهىتم -
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 ه.ىه هفىددتها ف ه -
 ه.ىه هفىددتههتكدد -

 المنافسةو ق اسو األدراسة وتحليل  -2
 :وتشمل  دراسة البيئة التنافسية -2-1

 .أ دهشهدقتىياألج -
 .تكى ف  ألج -
 .أ دهشهقيى ىألج -
 .أ دهشهسكيىألج -
 .دت يايشهدفىىيأج -
 .أ دهشهد تهيأألج -
 .ت د دهدفه ددا -

 :من حيث المنشآت المنافسة تحديد ودراسة -2-2
 .دفهىي سألنتتاألاه -
 .دفهىىعةهسهعج -
 .دفتىجهدفس قألج -
 .فايهدفهىي سألنهدفه رأألن طىيئسهأااهه -
 ه.س  ت د اه أهدفدفسى دشه -
 . دفدجحهدفهجألعيشهدإل هيفألج -

 

 :وتشمل المنافسة القائمة تحليل خصائص -2-3
 .اى داه طىيئسهدفهىي سألن -
ه.ى اه اد جه  جألعجهدفهىي سج -
 .دفهىي س نهدف ااهدفهتتهشهاط فهجهفلس   -
 .دفهىي س نهدفهتلأل نه دفهىي س نهدفطيد أل ن -
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 .دفتكت،شها هدفتتيفأيشهجألنهدفهىت ألنه -
 .ي سألنتتيفأيشهجألنهدفهىدفتكت،شها هدف -
 . زأألندفتكت،شها هدفتتيفأيشهجألنهدفه -
 .ستهلكألندفتكت،شها هدفتتيفأيشهجألنهدفه -
 . دفساداهدفجألاهاىرهجه -
 د ط،قألجه غألدهد ط،قألجه أهدفس  دفههيدسيشه -

 

 :من حيث الحاليةتحديد وتوصيف أساليب المنافسة   2-4
 .دفهىتمهذ هدف  اةهد كيدهدست دددد ه -
 .طاهيشد  اشه -
 (.جيفه يدىجهفلى  اهدفها  أج)د أل هقألهجه -
 .د كيدهت اهي هتكى ف  ألي -
 .د كيدهه،ئهج -
 .ي اشهتىهألهد  -

 :ويشمل مخرجات دراسة البيئة التنافسيةتحليل  2-5
 .ى ي هدف  ة -
 .ى ي هدفاع  -
 ه.دفأدس -
 .شدفتتاأليشه دفتهاألاددف أل اه ه -

 :من خالل تقدير حجم ونمو السوق -3
 .ما دةهتأليةهدفهىت -
 .هدإل هيف هت جهدفس   -
ه.دفهستها ت جهدفس  ه -
 .هعاشهدف لبهدفتيف  -
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 .هد ىجهدف لب -
 .دفىه ه  هدفهيا  -
 . دفطى هيشهد سعيد -
 .دفهىت يشهدفجاأللج -

 :وتشمل التوزيعأساليب ومنافذ  دراسة وتحليل -4
 ه.قى دشهدفت زألا
 دف س يت. 
 ه.دف ك،ت 

 إعداد الخطة التسويقية -5
 

 :ط جهدفتس أل ألجهفلهىد اههيهأللأتتاهنهأهلألجهإأاداهدف    
 مراجعة محددات الخطة التسويقية 5-1

 : دفتأهأل بههدد عتهيههيهأللأدفعيهجه تىهشهاذ هدفهتاادشه
 .دفس  هههك ىيشه طىيئس (1)
ه.هست ىهدفهىي سجههى اه  (2)
 .دفههييلجه دفجاأللجه  هدفس  ههدفهىت يش (3)
 . ت قعيشهدفهستهلكألنهإتتألي يش (4)
 .فهىت يشهدفت هسأل اههيهدفهىد اهده (5)

 ج يىبهاذ هدفهتاادشهدفعيهجهلهقاهألك نههنهد اهألجههدد عجهأاألاهههه  
سددد  هاجههسدد  هدسددته،ك ادددشهدف هها دةهتألدديةهدفهىددتمه:هددنهدفجىدد اهدفتأىددأللألجه هىهدددي

اجهتتكددديدهقلدددجهاجهإتتكددديدهكيهدددشهادددشهدإلهسددد  هسدددلاهداسدددهيفألجاجههىت ددديشه سدددأل جه
 ههدفهىي سددألنهأدداا ه هددياههىي سددجهكيهلددجاجههىي سددجههتددا اةهاجهتتكيدألددجهإهىي سددجه

 هيذدهأدنهدف د اةههلهاسيفألجهجه  هدفتد ألمه ههزدألياجهدفتىي سألجه ههددكزاجهدفتىي سألج
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هدفتكدديفأل ه هدفطدداهيشهدفتسدد أل ألج هقىدد دشهدفت زألددالهه هدف لددبه هد سددعيد هتغألددددشه
لهدفعجددد ةهه ىدددكشهدفغددد، ه ىددد اهد ت ددديجه هد ىدددكيشهدددنهتألددداههدفتغلألددد هاسددديفألب ه

ت يادددددديسددددددل كهه هدددددديذدهأددددددن  ت دددددد دهت ددددددجهه ههعدددددداشهدف لددددددب ههألندفهسددددددتهلكشه دس
 (.إفع..هدفهجألعيش

 تقدير المبيعات المستهدفة من منتجات المشروع  5-2
 

ت دداألدهدفهجألعدديشهدفهسددتها جهادد هاسددي هط دد هدإلىتدديجه دفتسدد أل ه دفته ألددشهه
أاداهدفه دزىجهدفت  أل هاسدي هت دجهدإلألدددادشهدفهت قعدجهألدتجهإأداداههط أل ألجل دس

هدددنهيدددجههز نه هسدددتلزهيشهدإلىتددديجه دفعهيفدددجه دفته ألدددشه جدددددهمهدإلىتددديجه دفهطددد
ه.تتاألاهت جهدفهىد ا

 المزيج التسويقى المناسب مكونات وخصائص تحديد  5-2
 :وتضمن ذلك ما يلي  

 .اتالمنتج تشكيلة -
 .التوزيعهيكل  -
 .الترويجوأساليب نظام  -
 .ريسعتال هيكل وسياسات -

 

 خالصةال 
تطتلد هدأتجديددشهه ألجه دفجألئألجدفتس أل هجىيتهأل ههطد يشهدفاددسيشهدفأىألجله (1)

إطتألدديدههكددينه ه قدداهدفهىددد اهتجعددي هف جألعددجه طىدديئسهىىددي هدفهىددد اه
 . أهلأليته

دهدفهت لجيشهتتاألااألكشهدفه دداهدفجىدألجهدفهىيسبهفلهىد اه هه ااهااهألج (5)
لهجهدديه ددأهذفددكهتتاألدداهدفعىىدددهدفجىددديهإلسددتيهيددفأىألدجه دفههىألددجه دإلاددألددجه

اددتهجه دداه تادألجهدفههيجه دف د جيشه تتأألزهد   .هجكأيتةجه تهكألىهجه دس
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ألت لدددبهإسدددت ددده ىه دفهىدددد اهدفدألددديايهتىدددهألجه ت جألددد هىرددديجههتيسدددجأه (3)
 هددديفأهألادددج هدف دددددددشه دفههيدسددديشهدفهدتج دددجهجتدكدددجهد هددد دشهدفطيىدددجه

 .جيفهىد ا
اا دشهإأددد،جهدفهسدددتهلكألنهجددديفهىتمها هدفطاهدددجلهط دددجهدفتسددد أل ههتتادددهنه (0)

سيئشهدإلأ،نله تتاألاهدفسدعدله اسديفألبهطاهدجه تتاألاهقى دشهدفت زألاله  ه
 تتأألزهدفهستهلكألنهأل هدفىدددتلهاسيفألبهدفعهألشله طاهيشههيهجعاهدفجألاله

جهدددديهألسددددياجه دددد هتت ألدددد هاادددداد هدفهىددددد اهجتت ألدددد هدفجألعدددديشه دإلألددددددادشه
ه.دفهستها ج

 (فردية وجماعية)أنشطة إثرائية 
 

- :اليةأى اإلجابات تراها أقرب إلى الحقيقة مع العبارة الت -1
 -:اقاجهد دتبهأيفألجهفكنهدفعيهلألنهجيفهىد اهغألدهدداألألنههههه

ت  اه دسهجاأللجها اشه  هس  هدفعهشه. 
اذ هه داهىك كه دف ل ههنهأيادت ه.. 
جيفتعكألاهأىيكهآطد نهفاألهجه دىجهاكجده. 
اىيه  هتيفجههنهدإلىزأيجهجسجبهاذدهدفسل كهغألدهد ط،ق ه. 
ه.دفتكلأجه  هدفهىد اهدفد دتبهتهيشه زتهكجألدههنه

جاااء فااي هااذا الفصاال عديااد ماان اإلصااطالحات الرئيسااة تتعلااق بريااادة  -5
هتااايه ا احههعىيايه–هاألعمال والمنشأت الريادية

  (فردية وجماعية)تطبيقات عملية 
هىد اهألىتمهي،يجهاى داههنهدفهىت يشهله هاهإطت، هاد جهدفهىي سجه  هس  ههه

ه.ل هاسيفألبهدفتد ألمهفهىت يتههىت يشهدفهىد الهس  هتتى اه تطت
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جدددديفت جأل هألددددأههىددددتمههعددددألنه اددددحهدفهك ىدددديشهد سيسددددألجهفط ددددجهه:المطلااااوب   
ه.دفتس أل هفهىت يشهاذدهدفهىد ا

 مشروعك الريادي 
ه دددديوشهتددددعيألدهه قدددداههاأدددددضهه دزىددددجهت األدألددددجهفهىددددد أكهدفدألدددديايهه اددددتي ه   

ئسهه دزىدجهدفهىد اه األكشهدفه دداهدفجىدألجه ط جهدفتسد أل هألدأههك ىديشه طىدي
 .دفهىد ا

 
 

 
 
ه
ه
ه
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هاى داهته ألشهد داهد أهيشه هىياد :ها و ه
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هطتأليدههىادهدفته ألشهدفهىيسبإأ دهشه:هييىألي ه
هدفتأي ضههاههىيادهدفته ألش:هييفيي ه

 

 

 

 

 
 رابع عشرلفصل الا

 تمويل المشروع 
 

 أهداف الفصل 
 .ههكىجهاهيجهد داهد أهيشه طىيئىهدفتعدأل هجعى داهدفته ألشهدف (1)
ه.دفتعدأل هجيفهىيادهدفهتعااةهفته ألشهدفهىد اهدفدألياي (5)
 .تعدأل هددئاهد أهيشهجطىيئسهاألكشهدفته ألشهدفهىيسبهفلهىد ا (3)
 .تىهألجهدف اددشهفتتاألاهأ دهشهدفه يدىجه دفهأيالجهجألنههىيادهدفته ألش (0)
 .دفته ألشهتىهألجهههيددشهددئاهد أهيشه أهدفتأي ضهدفىي حههاههىياد (2)
 

 احيةتفتإ تساؤالت 
 هيهاأهطىيئسهاألكشهدفته ألشهدفهىيسبهفلهىد اهدفدألياي؟ (1)
 هياأهد ى داههدفهتيتجهفته ألشهدفهىد اهدفدألياي؟ (2)
ههيهاأهدفهىيادهدفتأهألهكنهت  ألدهدفته ألشههىهيهفلهىد اهدفدألياي؟ه (3)
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 كأل هىأياشهجألنههىيادهته ألشهدفهىد اهدفدأليايه ىطتيدها الهي؟ (4)
 د أهيشهدفتأي ضهجى يحههاههىيادهدفته ألش؟هكأل هألهيد هددئا (5)

 

 مقدمة 
هددنهدف جألعددأهانهألكدد نهه ادد اهدفهدديشهاتدداهدف ادديأليهد سيسددألجهدفتددأهأل ددبه      

لهجه أىاهجداتهدفهىدد اهدفدألديايهطيىدجهعيف تهيهأىاهتىي شهدفهىىاشهدفىغألدةهأيه
تألدداهألتسدديتشهددئدداهد أهدديشهادئهدديهأددنهكألدد هألددتجهت دداألدهدفته ألددشهدفه لدد به أددنه

 ألتىدددي شهادددذدهدفأىدددشهاىددد داه هىددديادهدفته ألدددشه.اد ه كألأألدددجهدفتىددد شهألألدددههىدددي
اسدد هدفتأددي ضههعهدديهيألألدهدفهأياددلجهجددألنهاددذ هدفهىددياده هفلهىددد اهدفدألدديايه هعدد

ه. ألت  ه ه تيشهددئاهد أهيشه دإلطتأليدههنهجألىهيهجهيهألطاجهاااد هدفهىد ا
 

 قصة رائد أعمال 
 (الغرفة التجارية الصناعية ) 
هتهاهدفىزد ياأجادفههتهاه :هيشسجهددئاهد أإ

هجدفهعادشهدفي ألله:هسه هدفهىد اه
ه1/1/1032:هتيدألعهجاتهدفىىي 
ه ألدهعادشهي أللجعت:هت ىأل هدفهىد ا

 :العوائق التي تم مواجهتها بالمشروع
هجسأل فجهدفى األدف -
هد ألايهدفعيهلج -

 :كيف تم التغلب على العوائق
ه.ستعيىههجى شهدفكأيوشهدوست ادجدإل -
ه.ىههجيفك دداهدفسع األجستعيدإل -

 :نصائح لرواد األعمال
 .فلتى شهألألههةيجدهيهيجهأألىألكه دفها ااهدفها ه -
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 .جىددده دفهتيجعدإل -
 

ههيهااجهاسجيبهدفى يحهفهذدهدفدألياي؟تسبهدعألتكه:ههالمطلوب
ه------------------------------------------

ه

 تمويل رواد األعمال ومصادر أنواع  :أوالا 
 

  رياديتمويل المشروع ال  صعوبة مدي -1
 

 قاهوهألأىحهأنهاذدهه-دفكيألدههنهدفىجيبهد داهد أهيشهأياةههيهألتسيتشهههههه
 كألأألجهذفكلههدفدأليايأنههىيادهدفتى شهأل هدفته ألشهفهىد أههه-دفتسيعشه

ه هدفتسيعوشهدفتأهتىألد ههن هأاألا هدفعيج هدفتسيعش هاذد هألاأل هها فأهغأليبهإ قا
ه دسه هىياهدفهعل هيش هأن هإأت يا هفاأله ها  هفهىد أه هدفته ألش هدفتى ش د

ه.ج   اهأاألاههنهدفتع ألادشه دف أل اه دفتتاأليشهفلتى شهأل هاذدهدفته ألش
ه

هانههههه هأل  هدفىجيب هد أهيش هد دا ههن هكجألد هأاا هألعكا هدآلطدل هدف يىب   أ
تاهكجألده فأل هاهدد ههتيتيه هألسدد هإف ههدأليايدفتى شهأل هدفته ألشهفلهىد اهدف

هكهيهألعت ادهدفكيألدههنهدفىجيبهد داهد أهيشلههعكاألنهألأهىعجي ها ههستتأل،
تعتهاهجاد جههدأليايانه دىجهددئاهد أهيشه أهدفتى شهأل هته ألشهفهىد أههدف

اسيسألجهأل هاهدألنلهىطىألجهددئاهد أهيشه هايهكأيتتههإلكتسيبهي جهدفهه فألنه
جههنه يىبهلهىد اه هايه يذجألتههدإلستيهيدألدفدألياألجهفأكدةهدفهنه يىبله   اةه

ه.هآطد
ه

ههاأل  ألههههه هد أهيش ههىيادههدفىي تألند دا هت اج هان هدفهت قا هفأل ههن جعىه
ه أهه يشهدفىىي له هطجد  هفأل هفه ها  هفىطسهغألدهه ي  هجه دفته ألشهايهاأج
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 كذفكهوهألهكنهانهته شهاذ هدفهىيادهفهىد اه كدتههت لألاألهه غألدههاد سجه وه
ه.دألياألجه وهتهتلكهه  هيشهدفى يحتت  ده ألهيهطىيئسهدفأكدةهدإلجتكيدألجهدف

 

  رياديةأشكال ومصادر تمويل المشروعات ال -2
 

ت  اهطأليددشههتى أجهاهيجهد داهد أهيشهدفىجيبهدفه جلألنهأل هتعسأل ههىيدألاهههه
 ىعدضه ألهيهأللأهد سيفألبها هد ىكيشهدفىيئعجهه.دألياألجهقيئهجهألأها كيدههجتكدة

فأهاىههإهاهدإلىيدةههلدألياألجفلهىد أيشهدفهدفهتعيد هألألهيهفت  ألدهدفته ألشهدف،زج
ه.هىهيهد داهد أهيشهستأياةهإاىكيشهاطدىهألهكنهها هقاهت  اهاسيفألب

 

 ( Self Financing)التمويل الذاتي تمويل المشروع الريادي ب - 2-1
عنهألك نهاذدهدفهىادهفههد  ف ألجه أهجادألجهجهأل ىأهد داهد أهيشهدفىي تألنههه

ه هدفدألياي هدفهىد ا هأهش هه اندفتأكألد هدفته ألش ههن ها هدفهىد ا هدفطيس هيش
ذا  ,الكاملة للمشروع ههنهدفتأيرهأل ههلكألتهددئاهد أهيشهد  اشه ىههألهكن وا 

هاههددأيةه(هFriends & Family)األقارب واألصدقاء ب هذلك علي هتعذر علي
ألدهاذدهدفى اههنهدفته ألشههتيتي ه فكىههأياةههيهألك نههتا اد ه غهإتتهيشهانهألك ن

ه.كي ألي هفجاتهدفهىد ا
ه

 (  Bank Loans)القرو  البنكية تمويل المشروع الريادي من  - 2-2

 ألأتدضهلههاأهقد ضهت اههيهدفجى كهه يجشههعاشه يئاةهجسأل جها هتددكهألج هههههه
جهعاشهأيئاههدألياألجانهتك نهفهذ هدفجى كههسياهيشهفاأجهاىتيبهدفهىد أيشهدف

هف هدإلاددألج هدفىأ يش هفتغ ألج هلجىكدهزي هجعن هألادك هان هد أهيش هددئا ه ألأ اذ هل
ا هإ ،سههجسجبهتعذدههساداههدأليايدهدفهىد اهدفيدف د ضهقاهتك نهاتاهاسجيبهت
هه.يوشهدفدك اها هد زهيشهدوقتىياألجهتدفأ دئاه هاقسي هدف د ضه أه

ه
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 ( Bank Musharaka)المشاركة البنكية تمويل المشروع الريادي من -2-3

ههلجى كفهألهكنههههه هت اج هدفان هدفهىد أيش ه أ هدفهىيدكج هجيفاط شهدألياألجطاهج
ههإاددة  ألههألعطذهدفجىكه زتههنهدفهلكألجه قاهألىيدكهاألاي ه أههكىدألكه أهدفهىد ا

ه.ألتتهشهدفطسيدةه دفدجحهأل د هههطي ده هىىي هدفهىد اهك
ه

 ( Awards &rants)من برامج المنح و المساعداتالمشروع الريادي تمويل  -2-4

اه أهايهه تهاههعسسيشه األئيشهد تهيأألجه جددهمهتىه ألجههتى أجهت اجهت  ههههه
هىحه هسيأادشهفلهىيدألاهدفىغألدةله اذدهدفى اههنهدفته ألشهأياةههيهألك نهت ههه

فكنهدفتى شهألألههأياةههيهأل د ههجعضهدفتع ألادشه دفىع جيشه’كجألدد ه هىيسجي ه
ه.دش اد جهأيفألجههنهدفتىي  هجألنه يفجأهاذ هدفهىحه دفهسيأا

ه

  (Loans Unnafe)القرو  الحسنة تمويل المشروع الريادي من  -2-5
هجعألدفهىد اهجوهتتهشه ههعسسجهت اجهقد ضهتسىجهجا نه  دئاهدفجى كه هجعضهدفهه

هإاي ألج هاأجيت هل ههلكألج هتى سههن هو هدف د ضهجعىهي هاذ   ى،تأليشه تتهألز
هىيتبهدفهىد ا هكيىشهأ هل ن هدس ههي هدف د ضهىغألدهتياة هاذ  ه قاهدفتهة هك ن  ج

ه.ألىعبهدإلأتهياهألألهيهكلألج
ه

 (Partnership)دعم مهني ب مرتبطةشراكة مالية تمويل المشروع الريادي ب -2-6
قيادد ه هىدألكهألك نهفاألههطجدةهههىألجهههنهط،شتمويل المشروع الريادي ألهكنهههههه

هأ،قيشه ه فاأله هجيف ها هدفهسيأاة ههأهلألجأل  هدفهىد ا هتأألا  أهىأ ه هدفدأليايل
ه.ألههقادةهأل هدفهىيدكجه أهته ألشهدفهىد افادف قشه

 ( Venture Capital)الجريء التمويلمن خالل  تمويل المشروع الريادي -2-7
هه
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هدإلههههه هدف ديت هستيهيد هدفته ألشها  ههيى اههن هدفأهتا هدفطألديهدهألىجه فته ألش
 فكىههألك نهاكجدهجيفت جه ألت لبههنهىيتبهدفهىد اهدفتىيزشهأنه زتهكجألده

هدف ههلكألج هاهىد ههن ههد اذ. هددفهىاد ههن هاىيك هفته ألش ه ا دداهتهيدسج ىدكيش
دفدأليايهههسيأاةهدفهىد افقادةههاألهجهطجدةه أ،قيشههتى أجه فهجهتطىىألنهفه
هد أهيش ه هه ددئا ه ههىألي اددأل ىألي ههيدس هج د  ه تس أل ألي هت لألاألج هغألد ها هجهتى أج

هه.عاهأااههنهسى دشجدفدألياألجهكلأليها ه زئأليهدفأكدةههجألاها ههجألعهإى يحهدفهىد اهيج
ه

 ( Bank Mudaraba)المضاربة البنكية ب تمويل المشروع الريادي -2-8
هههههه

ج دس جهتتجههلهغألدهاىهيدوستيهيدهدف ديتتىجههإفأهتاهكجألدهالمضاربة البنكية ههههه
ه هدفهستيهدألنه فأل دفجى ك هل هدفهيفألج ه ج يىبهدفىددكج هفلجىك هألقا هدفجىك ددئاهسيأا
اددأل هه ىأليه ههىأليهد أهيش ه.دهدف ديتدفهستيهه تس أل أليهيدس

ه

هه(Micro Loans)رالقرو  الصغيرة واألصغمن  تمويل المشروع الريادي-2-9
ه

دألياألجهىىيتههىد أيشهإلهد داهد أهيشفهسيأاةههدفجى كهألأتدضهانهت اههيههههه
ه ههلىغألدة هأياة ه ههتك نهي هدفت ج هفتغ ألجهىغألدة ه اد  هىغألدة ه يئاة جىسجج

ه.فألأهيشهدفجىكألجهد  يشهدإلاددألجىدفه
ه

 حاضنات األعمال من  تمويل أو دعم ورعاية المشروع الريادي -2-11
ههههه

ه (Business Incubators)هيشدفتياىهتتجىأههههه ه تدأأ هلدفهىد اا تتتان
ه ه هتقا هددتب هفههتا ا اج هدفهىد ا ه هىيتب هفلتأدغ هفتتأألز  هأل  تىغألشهدفتدكألز

ه.هتى أجهاددألجه  ىألجه تس أل ألجإطاهيشهلهج يىبهت األجهدفهىد اه دفتأدغهفه
ه

  (Angel Investing)التمويل الخيري من  تمويل المشروع الريادي 2-11
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ههنههههه ههتتدسه ئج ههألأدفهستيهدألن هد أهيشهسيأاة ههىيدألاهإلهد دا ىىيت
دفدجحها هدفعيئاهأل ههانهألك نهجها قجشهكها هاط،قأهإ تهيأأههدألياألجهىغألدة

فىيتبها هأألىأههيايههيفأه هفهستيهدهجت  ألدهاأجهداذدهتألاهأل  جههلستيهيددإل
هسيأاةهدف أياةههيهألك نهت جهاذدهدفته ألشهكجألدهىسجألي هج يىبهدأليايلهدفهىد اهدف

هد أهيشتس أل ألدف ههجأىألدف ههجاددألدإل هفددئا هأ،قهج هط،ش هدفهستيهدهن دفعهلألجههج
ه.ه يجشه زتههتا اههنههلكألجهدفهىد اهله ذفكهدفهتى أج هدف دسعجه

ه

 رياديعوامل إختيار مصدر التمويل المناسب للمشروع ال: ثانيا
 

أل ددبهألددأهددئدداهد أهدديشهقجددشهانهألتطددذهقدددددهدإلأتهددياهألددأههىدديادههعألىددجهههههه
هتددااةهأ دهددشها نهغألدادديههددنهدفهىدديادهفته ألددشههىددد أهلهانهألادداه ددأهإأتجدديد ه

ه.دفته ألشهدفهىيسبا ههىيادههىادهفه إطتأليده داتجهتتااه
 

 بدائل مصادر التمويل أسئلة أساسية بشأن -1
 

ه:ألأهددئاهد أهيشهانهألطااههىيادهدفته ألشهدفههكىجهفلتسيعوشهدفتيفألجههههه
ايهدفهىيادهت،ئجهىد  هيه ا شهدفتا  يشهدفى األجهفلهىد اه ه قد هدفسدأل فجه (1)

  قادةهدفهىد اهألأهدفسادا؟
ايهدفهىددديادهت،ئدددجهىدددد  هيهدغجدددجهددئددداهد أهددديشه دددأهدفسدددأل دةهألدددأههلكألدددجه (5)

اددة  دفهىد ا؟ه دس
 ايهدفهىيادهت،ئجهىد  هيهفطىيئسهاألكشهتكيفأل هدفهىد ا؟ (3)
ايهدفهىيادهألهكنهانهتع أهقاددهاكجدههنهدفهد ىجهفلهىد اهتسبهدفه دقد ه (0)

 دفتس أل ألجه دفجألعألج؟ه
ايهدفهىددديادهت،ئدددجهىدددد  هيههإهكيىألدددجهف ددد تهدفهىدددد اهدفدددأههىددديادهته ألدددشه (2)

 اطدي؟
ه
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 لي قدرة المشروع علي السداد وتأثيرها ع ستثماريةمراعاة التكاليف اإل  -2
أهدددددهه ددددأألسددددتأألاههىددددههدفهىددددد اه كيدددددههددددنهسددددىجههيسددددتيهيدهإىأددددي هإتهيددددشهههههه

ىىيتهدفهىدد اه دفتكيفأل هدوسدتيهيدألجتىهشهله هدفهىد ا كي دجه ه هألاهتكيفأل هتعسأل ه دس
هيهألىأ هأل هدفهىد اههىذهجادألجهدفتأكألده  هأهلألجهدوسدتيهيدهتتد ها دةهدفتىدغألشه

ه.دفعياألجهد  ف 
 

 وتأثيرها علي قدرة المشروع علي السداد الجاريةمراعاة التكاليف   -3
 

تىدهشهدفتكديفأل ها هاقدشله هسدىجهفأتددةهألسدتأألاههىدههدفهىدد اهه ديديىأدي هإتهيشهههههه
هد   ده دفهدتجيشلهدف ق اه دف يقج هتكيفأل ههستلزهيشهدفتىغألشلههنهقىألدةهد  شه

ه. دتاةتىغألشههفا دةه غألدايه
ه

 المشروعلتمويل األخري ل بدائمراعاة ال -4
لهأل بهألأهددئاهد أهيشهانهألعهشهلهىد افته ألشهدفههاهتعااه تى اههىيادههههه

ه:ألأهتتىألشهاكجدهقادههنهى ي هدف  ةه ت ىبهغيفجألجهى ي هدفاع ه أهكشههن
ه

ه.دفهيشهدفىطىأها هفألقيدبه دفهعيد ه د ىاقيت (1)
ه.هعسسيشهدفته ألشهدفجى كه هدف د ضههنه (2)
 .يهدألندفته ألشههنههست (3)
 .دفته ألشها هدفاأجههنههددكزه هعسسيشهههىألج (4)
 .دفته ألشها هدفاأجههنه هيشهطألدألج (5)

ه

 إلى مصادر التمويلالريادي متى تتقدم بفكرة مشروعك حدد  -5
ههتددد  دهفاألدددألأىددداهيهدفدألددديايهت ددداجهجأكددددةههىدددد اهألانهفددئددداهد أهددديشهألهكىدددكهههههه

إىىديتهجه ألجهدفهجددةهفتأكألدهإ يجيشهاقأل جهأنهاسئلجههتااةهتتعل هجيفأدىجهدوستيهيده
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هألدددأهددئددداهد أهددديشهانهألتىددد دهت  ألدددهههىدددادهدفته ألدددشهإفألدددهدفدألدددياىله ههههىدددد أ
ه:دفتيفألجد سئلجه

هاشهألهكىكهت األجهتعدأل ههطتىدههأألاهأنههىد أكهدفه تدح؟ (1)
 اشهفاألكههعل هيشهاقأل جهكي ألجهأنهدفهىتمهدفذىهس  هت اهه؟ (2)
 اجهإفألهههىت يشهدفهىد ا؟اشهفاألكهت ىأل هاقأل هفل  ياهدفس ق هدفذىهسأل  (3)
 اشهاىشههتعكاهانهاىيكه لبهت أل  هأل ههىت يشههىد أك؟ (4)
اشهدف يئهألنهأل هدفهىد اهفاألهجهدفهعد جهدفعلهألجه دفطجدةهدفعهلألجهدفت هتت د د ه (5)

 هاه جألعجهىىي هدفهىد ا؟
وىكهانهإأاداهت دألدههطتىدهألتاهنهدإل يججهألد هادذ هدفتسديعوشهدفعىددهههههه

دفت ددديئ ه دف يددديئ هسدددألك نههتأدددزد هف هددديشهدفددداأجهدفأىددد ه دفهددديف ههعألددداةهجي دقددديجه ه
ه.هه دفدغججه  هاأجههىد أهددئاهد أهيشه دإلاددىهف،ىىيشهإفأ

 التفاو  مع مصادر التمويل: اا ثالث
أددياةههدديهت د ددههأاألدداههددنههتدديوشهدفتأددي ضهددنهدفهتعدديد هألألددههانهغيفجألددجهههههه

هد دد ةهها هت لددشههددنهدف ددادةهألدد هدفع دئدد هدفتددأهقدداهتتدد شها نهتت ألدد هد ادداد هدف
ه.تت أل هيهجيفهست ىهدفهدغ به أله

ه

أيهددجهله  ددأهه دديشهدفتأددي ضههدداههتىددألدهىهدديذجهدفههيدسددجهدفعهلألددجهفلتأددي ضه ههه
دفدئألسددددأهدفددددذىهأل لددددشههددددنههإفدددد هانهدفعدددديئ هدفت أل ددددأههىدددديادهدفته ألددددشهطيىددددجهل

دتتهديوشهدفى ديحه دد هدفتأدي ضهألتهيددشه د هىطىدألجههددنهألتأدي ضهذدتددهههدنهتألدداه
اددكددديشه تىددد ددشهه تيفتدددههدفىأسدددألجه هد ىتدددههذاىألدددجه دا اه ههيفاألدددهههدددنههأدددياألجه دس

طدددد،شههددتددددشهأهلألددددجههههيددددشههىددددادهدفته ألددددشا عيفددددهه دىعكددددي هكددددشهذفددددكهألدددد ه
 .دفتأي ض

ه

 جوهر عملية التفاو  علي رائد األعمال أن يدرك بأن األهداف المشتركة تمثل -1
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حاااول القياااود والعقباااات والتحاااديات  ولااايس اإللتفااااف المشاااتركة,اإللتفااااف حاااول المصاااالح  
 هدنهدفط دعهانهألهدتجه ألدكدزه,  عملية التفاو نجاح يتمثل جوهر  ,والمخاطر والمشكالت

كشه د ههنها دد هدفتأي ضهأل ههىكلتهها ههىك،تههدفطيىجه ألدا دهت فهديله
هه.ا نهدفىردهإف ههىيفحهدف د هدآلطد

 تفاو لعملية ال العامة الخصائصعلي رائد األعمال أن يدرك  -2

ههجألددىهجهدفت دىددشهتت لددبهاادداد هأدداةها هاددا هفدداألهجهاكيدددها ه د ددينهأل  دداه (1)
 .هجألىهجه ألهيهدطت، ه   اهإتتهيشهدغج

هد طددهدف دد هإقىدياههدنهتهكىدجهقداددشهفاألدههجدعنه د هكشهفاىهقىيأجهت  ا (2)
هأيافجههىيفحهتت  ههداألجهىتيئمهفتت أل ه دفت ي بهدفهد ىجههنهقادهإلجادت
 .دف د ألنهفك،

دفتأددي ضه  دد اهههى  ددجههىددتدكجهجددألنههىدديفحها دددد هدفتأددي ضها ههألت لددب (3)
 .دفتاألأل هفهى  جهدإلطت، هجألىههيهفلت ىشهإف ها اشهدفىتيئمهفل د ألنههعي

لهقيجه دفت يئ ه دفتسيجيشهدفهى  ألجوهتت ق هأهلألجهدفتأي ضهأل هه داهد ده (4)
 .دس تهيأألجهفتأي ضه  دىبهإقتىياألجه سأليسألجه هتألاهألتاهنهد

فتزدهيشهأل بهإتتددههيهه إف هقددددشلهتتت شهأي ضهه ا أيشهدفت (5) إتأيقيشه دس
 .يه دإلفتزدجهج

 

 اإلعداد والتحضير الجيد للتفاو كد من علي رائد األعمال التأ -3

 :التاليةساسية األتساؤالت وذلك من خالل ال

هجى دةهاقأل جه؟ههيذدهتدألا؟هاشهتجهتتاألاهد ااد  (1)
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ه؟شهأنهجعضههيهتدألادف هاىههاىهفاألكهدوستعاداهفت األجهتىيزوه (5)
ههيها هد  ف أليش؟ه كأل هألتجهتدتألبهد ااد ؟هه (3)
ه؟كأل هستعدضهه يفجك؟ه هيها ه سيئلكه اا دتكه  هدفتعيألدهه (0)
 هيذدهألدألاهدف د هدآلطد؟هاشهفاألكهت قعيشهاقأل جهأنهاااد ه؟ه (2)

 مع مصادر التمويل بناء تصور واضح قبل الدخول في التفاو  رائد األعمالعلي  -4
ه.دفت هتدألاهتت أل هيههنهط،شهدفتأي ضهدفهكيسبهتتاألا (1)
ه.ه ا أيشها هقايأليها هه يوشهدفتأي ضهدفت هسألتجههىيقىتهيهتتاألا (5)
ه.هيهفاىهدف د هدآلطدهفهعد جه دتهيههسألتجدفتسيعوشهدفت هتتاألاهه (3)
ه. أهأهلألجهدفتأي ضهدفى ي هدفتيسهجه د طدىهغألدهدفتيسهجتتاألاه (0)

 

 و  مع مصادر التمويل للتفا يانفسأن يتهيأ رائد األعمال  علي  -5

ه.قادهكي ههنهدفي جه  هىأسكه   هقاددتكه   هاااد ك (1)
ه.جعنهدفتأي ضها هد سل بهد  اشهفتت أل هدفىتيئمهدفهستها جهيه تىع (5)
ه.أل هجألىجههنهتلكهدفع دئ هدفت هت لشههنه دسهى يحهدفتأي ض (3)
ه.دفتعيألده دإلقىياه فاألكهقىيأجهت أل ألجهجعنهفاألكهههيددشه ذبهدوىتجي ه (0)
 .دفهتتهلجهأتددايشهدإلهىيقىيشه هفلهازد ي (2)
   بموضوع التفاو  كامل علم أن يكون علي رائد األعمال  علي  -6

ه.إتذدهانهتتأي ضه  هى تهوهتعد هه ألاد ه (1)
ه.دفعلجهجيفه ا اهألعألىكهأل هدإلأاداهدف ألاهفلتأي ض (5)
 .أل هدفعدضهدف ألاهألسيأاكههدفهعد جهجيفه ا اه دإلأاداهدف ألا (3)

تتددجفههتأزهههي ضدقتىيأكهجه ا اهدفتأ (0) ه.،ستهياهإفألكهجإىغيته دس
ه
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تفاو  يرف مع من يع أنرائد األعمال  علي  -7
 لدي مصادر التمويل

دفىدددي هتتأدددي شه ليييكل اييير طلازيييو حيييوط ط   ط ييي ط  ههههه
هدددداهدطددددت، هي ددددي تهجههفلتأددددي ضقدددداددتهجه دسددددتعادادتهجه
اددكيتهجهله  : ألستأياههنهذفكههيهألل   أألهجه دس

 ه.ه،ئهجهفلتأي ضههعهدفد سيفألبههاأطده هيدفهأي ضهدآلهألأتعد ه (1)

ىهيهفهت ىألأكه (5) ه.تك نهه ج و هأىا فل د هدآلطدهوهألك نهج ىاهت ألألههه دس
 .عليها والسيطرة نفسك مراقبة على تدرب  (3)
 .إىتجههإف هه دااهدإلستاددجه (0)
 .جيفتأي ضهألادهقاتتسيتشهفتست احهإذدهسهعشههنهدف د هدآلطدههيه (2)

ه

 والوساطة اإلستشارةو رة خااإلستينسي  علي رائد األعمال أن ال  -8
  وال ندم من استشار ،ما خاب من إستخار      

 

 !!!ستىألد؟ت دفتسيعشهدفه د حهاىيههنه      
 

ه.دفىي هكشه قجشها وهىأسك (1)
ه. دفطجدةهدفهعد جهذ ىههنهاقيدجك (5)
ه. دفطجدةههدفهعد جهذ ىههنهاىاقيتك (3)
ه. دفطجدةهدفهعد جهذ ىههنههعيد ك (0)
ه.دداألنفهىيادهدفته ألشهه علألألنهأه،ت (2)

 

يهإذدهداألددشه يئدداةهذفددكه تعكدداشههددنهقادتددهه سددأل ه ىددأليهاهتدداطشهانه ألهكىددكههههه
ه.ألأهدفتعيألده دإلقىياهفل د هدآلطد

ه
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  جيداا  هنفسويهئ  تفهمعلي رائد األعمال أن ي  -9

ه: ألتت  هذفكههنهط،شههددأيةههيهأللأههههه
 االتزان العاطفي والتوافق النفسيترسيخ  9-1
ه:ذفكههنهددئاهد أهيشألت لبه هههههه
ه.دوفتزدجهجيفه ا أألجه  هاددسجهد تاداه دف قيئاه تتلأللهي (1)
 .ت ىبهدف ق اه  ههتي وشهدوستأزدزه دإلييدةههنهدف د هدآلطد (5)
 

 المنطق والموضوعيةاإللتزام ب 9-2
 

ه:ذفكههنهددئاهد أهيشألت لبه هههههه
ه.ي  هتعد هأل هإتتألي يشهدف د هدآلطده  دغجيتهه هطدف (1)
 .هىلتجهدف د ألنفتعيهشههاهدف د هدآلطدهأل هإأتجيدهاىههىدألكهألسع ه (5)
ه

 بالنفسالمتوازنة الثقة الموضوعية  9-3
ه:ذفكههنهددئاهد أهيشألت لبه هههههه

ه.جىيتهأ،قيشههنهدف اه دفتأياجههاها دد هدفتأي ض (1)
 . هدفتأي ضه ا ددت  دهجأليىيشهتيدألطألجههتىلجهأنه (5)

ه.فاىها دد هدفتأي ضت يايشه دإلاددسجهدإلهكيىأليشهه (3)
 والحوار مهارة التحدثتنمية  9-4

ه:هيهألل هط،شههن دفت ددهفتتااهدىه هههيددشهألانههفددئاهد أهيشههألهكن
ه.دإلت ي هدفسلج هها جى دةهوهتيألدهاد اهدإلأتددضهإأدضههيهتدألاه (1)
ه."هجىعجه"هدستطاجهىألغهدفتسيعوشهدفت هتا اهدف د هدآلطدهفإل يججه (5)
ت ىبهه ي عجهدفهتتااهجى دةهألىتمهأىهيهى اههنهدفت تده دف اشه تعد ه (3)

ه.جعه هأل ها ههدف  ةه ى ي هدفاع هفاىهدف د هدآلطد
ه.إستطاجهدفتعجألددشه د فأيرهدفهىيسججهدفهعيدةهدفه  زة (0)
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ه.نهدإلستهياه كنهههألعهإلست جيشهدفداىهدآلطدإتدسهأل هتس (2)
 مهارات التأثير واإلقناعتنمية  -9-5

ه:دفتعيألده دإلقىياههنهط،شههيهألل ىه هههيددشهألانههفددئاهد أهيشههألهكن     
ه.ت  دهدفهعل هيشه دفجأليىيشهأنهه ا أيشه قايأليهدفتأي ضه (1)
هه.ف ادةهأل هإقىياهعيدد ه فاألكهدهأل علكدفأل رجهدفذاىألجه دإلىىيشهدفهستهدله (5)
هكيىألجه (3) ه.دفتعيألده  هدآلطدألنههتسياجه أدفجادئشههأدضدفهد ىجهدفذاىألجله دس
ه.قادتكهأل هدفتعيألدهتىهأتعجألددشه  هكه اسل جكه  هدفت دده  دأل جه (0)
هالتفاوضيةمهارات تحديد القوة تنمية  -9-6

 دد هأهلألددجهتأددي ضها نههددئدداهد أهدديشإنههددنهد ط دديتهدف  ادألددجهانهألدداطشهههههه
تتاألدداها  ددههدف دد ةه ى ددي هدفاددع هفاألددهههددنه هددجله انهألكدد نهفاألددههقددادهكددي ههددنه

تهيددشه دددسه) ى ددي هدفاددع ه(هتهيددشهقألدد اه تهاألددادش)دفهعل هدديشهأددنها  ددههدف دد ةه
ه.  هأهلألجهدفتأي ضههىيادهدفته ألشد سيسألجهفاىه(ه هزدألي

 

 وهأل تىدددددهه دددديشها  ددددههدف دددد ةه ى ددددي هدفاددددع هألدددد هدف  دىددددبهدفأىألددددجهذدشهههههه
ىهديهتهتداهفتىدهشهأىيىددهقداهألجدا ههدنهدإل دتجي هدفهجيىدهجه اد أيشهدفتأدي ضله دس

دفردديادهإىهدديهغألدددههددعيدةه دد هأهلألددجهدفتأددي ضله هيدديشهذفددكهألهكددنهانهتىددهشهاددذ ه
ه:أل ههيهألل هفته ألشدفعىيىده ألهيهألتعل هجعهلألجهدفتأي ضههاههىيادهد

ه.دفهدكزهدفهيف  (1)
ه.دفتعيه،شهدفسيج ج (5)
ه.دفتعيقادشهدفتيفألج (3)
ه.قتىيايدددهدإلدإلست  (0)
ه.دفتكت،شهدإلقتىياألج (2)
ه.دفهىي سجه دإلتتكيد (6)
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 مهارات التوظيف الجيد للمعلوماتتنمية  -9-7
 :لمعلومات من خالل مايلىالتوظيف  رائد األعمال ويمكن تنمية مهارات

هه.ااد ي جههيتااهدفت قألشهدفهىيسبهفت األجههيهفاألكههنههعل هيشههاهدج  (1)
ه.ت رألأهيهأىاهدفتي جهإفألهيفهنهدفهعل هيشهدتتأرهفىأسكهادئهيهج ادههعألنه (5)
 التعاونالثقة و مهارات إنشاء العالقات وكسب تنمية  -9-8

هه:هنهط،شهتعي ندفدفع،قيشه كسبههجىيتتىهألجهههيددشهفددئاهد أهيشه ألهكنههههه
ه.هنهقجألشهدإلستس،جها هدفطا اههفأل قج شهه تدتيشهدف د هدآلطدله (1)
ه.قألجه ي ي جهدف د هدآلطدهىأليغجهه تدتيتكهجهيهألت،تجههاه (5)
هددته ه تدتيشهد  دد هد طدىله جيفه ا أألجهأىاهدإلأتددضهآإتتددجه (3)
 

 التفاو  مطلب لنجاح البدائل التفاوضية  تجهيز -11
جاد ددجهكجألدددةهألدد هقددادةههدداههىدديادهدفته ألددشهألت قدد هى دديحهأهلألددجهدفتأددي ضهههههه

ألىهدديهفتت ألدد هدفهىدددي اهدفجددادئشهفلهأياددلجه ألهددديهج أدددضهألدد هتتاألددداههددئدداهد أهدديش
ه.دفهىتدكجه  هتا اهدف أل اهدفت أل ألجهدفت هتتكجهأهلألجهدفتأي ض

أل هتتاألاهدفجدادئشهدفه،ئهدجههدنهطد،شهههىه هقادتألانههأهيشد فددئاهه ألهكن     
ه:إييدةهدفتسيعوشهدفتيفألجه دإل يججهألألهي

ههيذدها عشهفك هألستهدهدفتأي ضهإذدهد ضهدف د هدآلطدههيهاقتدتهه؟ (1)
هاسيأاهدف د هدآلطده  هإطتأليدهتشهألت  هدفهىلتجهدفهىتدكج؟كأل ه (5)
ه؟تتدكه يدهدسهكأل هتست ألاهانهتادكهت  هيشهدف د هدآلطده ه (3)
هكأل هتتااهه يوشهتىيزوتكه تا اايهط،شهأهلألجهدفتأي ض؟ (0)
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 التمويل مصادر إعتراضات مع رائد األعمال للتعامل مهارات -11 
 

 التفاو  الناجحفي عتراضات االاإلستفادة من  -11-1
ألهكددنهدإلسددتأياةههددنهإأتددددضهدف ددد هدآلطددده دد ه  دىددبهأاألدداةه ددأهأهلألددجهههههه

ه:دفتأي ضهااههيههيألل 
إأتددددددضهدف ددددد هدآلطدددددهافألددددشهألدددد ه األتددددهه أزهددددههألدددد هجدددداتهدفتأددددي ضه (1)

ه. داتهيههه تدىههأل هدستهددد 
شهإذدهدسدددت عشهكهأدددي ضهىدددي حهانهتتعيهدددشهجى ددديحه  عيفألدددجههددداهإأتددادددي (5)

دف دددد هدآلطدددده دددإنهد هددددهألىتهددد هج جألعدددجهدفتددديشهإفددد هكسدددبهي دددجهدف دددد ه
ه.دآلطده دفت ىشهإف هإتأي ههعه

إذدهفددجهتددتهكنهكهأددي ضهىددي حههددنهدفتعيهددشهجى دديحههدداهإأتددادديشهدف ددد ه (3)
ه.دآلطده إىههألىت شههنههدتلجهدإلأتددايشهإف ههدتلجهدفىكه دفتذد

 التمويلمن مصادر  أسباب اإلعتراضاتتفهم واستثمر   -11-2
ه

ألألدددددكهكهأدددددي ضهىدددددي حهانهتجتدددددداهأدددددنهد سدددددجيبهدفت أل ألدددددجهدفكيهىددددددجه ددتهههههه
دإلأتدداددديشهدفتددد هألجددداألهيهدف دددد هدآلطدددده ددد هدفتأدددي ضلهأدددياةهألكددد نههدددنهادددذ ه

ه:د سجيبههيهألل 
ه

ه.دغججهدف د هدآلطده  هانهألىعدهجعىهها هدفهعيده  هسألدهدفتأي ض (1)
 .دفههكىجههدغججهدف د هدآلطده  هانهألتىشهأل ها اشهدفهزدألي (5)

ه.دغججهدف د هدآلطده  هانهألىعدهجعىههسي جه كسبهدفكيألدههىك (3)
ه.دغججهدف د هدآلطده  هدفىع دهجعىههد ق ىه (0)
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ه.دغججهدف د هدآلطده  هإجددزهاىهه ياجه  داه ألدألاهإيجيشهىأسه (2)
 مع مصادر التمويلمقابالت إجراء الرائد األعمال في مهارات  -12

 

 ؟كيف تجرى مقابلة تفاوضية ناجحة 
ه. ألهيهألل هه ه أجههنهدفىىيئحه  هكألأألجهإ ددتهه يجلجهتأي األجهىي تج

 اإلعداد المسبق للمقابلة( 1) 
 ه.ط  ههيهت اهانهت  فه
 ه.تااهدفغدضههنهدفه يجلجه  هىكشه داحه جىأليغيشههتااة
 ه.دكتبهجعضهد سئلجهدفت هت اهانهتل ألهيه هيها هت دفألهي

ه

 سأل الطرف اآلخرإ( 2)
 

 (هىعدددجه و)هغل دددجهجيىددددةله   دددههاسدددئلجهذدشهإ يجددديشههاسدددئلجهجىددد دة  دددهه
ه. ذفكهإذدهاداشهانهت  ههيه  هإت ي ههعألن

 ألهديه)هاسئلجهجى دةهغألدههجيىدةله   ههاسئلجهذدشهإ يجديشههأت تدجه  هه 
ذدهاداشهانهتتعدد ه(هإجادتهداى  ذفكهإذدهكىشهغألدههتعكداههدنهدإل يجدجله دس

ذدهاداش انهتتىددددشهألدددد ههألدددد ههىدددديأده دىأعدددديوشهدف ددددد هدآلطدددددله دس
ه.هعل هيشهكيألدةه إلستألايحهد ه دههنهدف د هدآلطد

ه

 عكس إجابات الطرف اآلخرإ (3)
 

أهددشهكهدددآةهإل يجدديشهدف ددد هدآلطددده ذفددكهفكدد هتتعكدداههىهدديهإجهعىدد هاطدددهه
اىهاىدكهت ىداه"هه:هيديشهذفدك فك هتيجتهيله فك هتىد عههألد ههزألداههدنهدفتتدااله

ه؟افأل هكذفكه…ها هاأت اهاىكهت ىاهكذده…هكذده
ه

 استثمرها في التفاو  مع مصادر التمويلاألسئلة و  يفوظت -13
 :ذلك بغرض        
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هههه.إطتجيده هجهدف د هدآلطد -
ه. ذبهدإلىتجي  -
ه.إرهيدهدإلاتهيجهجيف د هدآلطد -
ه.دفتى شهأل ههعل هيش -

ه.إطتجيدهىتجهدفهعل هيش -
 من مصادر التمويل اإلجابة على أسئلة الطرف اآلخر -14

ه:يفىىيئحهدفتيفألجألهكنهدإلستدىياهج
ه.تأهجههغزىهدفسعدشهقجشهدإل يججله نه هجهدفهغزىهألتااههاه نهإ يجتك (1)
ه.ه قأكهألاع أاجه ههكهه نطذه قتكه  ه هجهدفسعدشلها نهتدجلهه (2)
 :إذدهكىشهوهتدغبه  هدإل يججه ،ترهه (3)

وهتجا ههتهدجي ههنهدإل يججه هذدهألاع هه قأكهلهكهيهاىههألأتحهدفجيبهه-ههه
ه.فألل عهإف ههتيىدتكهجي سئلجفل د هدآلطده

ه.يجعنهدإل يججهغألدههت د دةهفاألكهدآلنه تعاهجت  ألدايهوت هدفداألهكىكه -
هه.وترهانهدفسعدشهدفهجيىدهألست  بهإ يججههجيىدة (4)
 :قجشهدإل يججهأل هدفسعدشه كدهجسدأجهه (5)

هاشههنهت هدف د هدآلطدهت  ألههاذدهدفسعدشه؟ -
هاشهسألستعهشهدفهعل هيشهج دأل جهجىيتةه؟ه -
هألتتهشهدفىددتجه؟اشهس -
 اشهسعىاجهأل هدإل يججه؟ -
 مع مصادر التمويل امة إلستخدام األسئلة فى التفاو إرشادات ع -15
هألع  ه (1) ها  هدف د هدآلطده  هتدجههنهدإل يجج هدفت هتاا ت ىبهد سئلج

ه.هعل هيشهغألدهاقأل ج
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تعكاههنه   اهإدتجي هجألنهد سئلجه دت ي هدفهأي ايشلهتت هوهألتدتبهأل هه (5)
ه.ألألدهإت ي هدفتأي ضه  هغألدهىيفتكسعدفكهتغ

تت  ههنهانهدفسعدشهألسيأاكه  هدفسأل دةهأل ه  هدفهأي ايشهتت هوهه (3)
ه.ألىتمهتعيألددشهسلجألج

يجهإل يججهدف د هدآلطدهأنهتعكاهانهفاألكهتى دهه،ئجهأنهدإل يدهدفعه (0)
ه.جهفألسشه أهىيفتكهدف د هدآلطدهإ يجهع ألكلهتت هوهألدفسعدش

ه.دف د هدآلطدهدفد ضههندإلىت ياها ههت ىبهانهألتدكهسعدفكها د اه (2)
 

غيهاجها هاااد هغألدههاىأليتت ىبهد سئلجهدفت هترهدههىهيهاىهيهتتهشهه (6)
 .دفىكه دفدألججهفاىهدف د هدآلطدهدفتأهقاهتيألد داتجله

ألألكهانهتتسنهإطتأليدهكلهيتكه تتااهىجددشهى تكهجهيهألت،ئجههاهه يشهه (7)
هإستطا هذفك هألت لب ه قا ه ت قألته ه ىأليغته ها هدفسعدش هجعضهدفه  وش دج

هتعاألاكها ه هدف د هدآلطدهفإلتأي ههعكها  هدفت هتا ا دفعجيددشهدفهعف  ج
هه.تعكألاههيهت  فه

 خالصةال 
دف ددددددشهدفسددلألهجه ددأهه دديشهدفته ألددشهفهدديهتييألدادديهدإلأل دديجأهألددأهتألدديةه (1)

 .دفهىد اهدفدألياي
ااهألددددجهتعددددد هددئدددداهد أهدددديشهجددددعى داهدفته ألددددشهدفهك ىددددجهفهألكددددشهته ألددددشه (2)

 .دفهىد ا
ادددد دةهإاددكهددئددداهد أهددديشهجهعددديألألدهتتاألددداهاألكدددشهدفته ألدددشهدفهىيسدددبه (3)

 .فلهىد ا
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فكددشههىددادههددنههىدديادهدفته ألددشهطىيئىددهه أل ددبهدفهأياددشهجألىهدديه (4)
 دطتألددددديدهدفهىيسددددددبههىهدددددديهفلهىددددددد اهدفدألددددديايه  دددددد هأ دهددددددشهدفه يدىددددددجه

 . دفهأيالجهجألىهي
 .ألشتىهألجهدف اددشهفتتاألاهأ دهشهدفه يدىجه دفهأيالجهجألنههىيادهدفته ه (5)
هنهدفاد ديه دفهأألاهإكتسيبهددئاهد أهديشهههديددشهدفتأدي ضهدفىدي حه (6)

 . تعلجهكأل هألستيهدايه أهكسبهي جه اأجههىيادهدفته ألش
 
 

 (وجماعية فردية) أنشطة إثرائية. 
 

- :أى اإلجابات تراها أقرب إلى الحقيقة مع العبارة التالية -1
 :ا دألشهه يجلجهىي تجههاههسع شهفاىه هجهدفته ألشههههه

ه

دأتجدهانهاذدهى ه جألع ه هت قاه. 
تهيشهدفته ألشهتدتبهجعىتيبهدفهىيدألاه تألسدهفهجهد ه ده. 
اذدهى هفجهاكنهات قعهه. 
ه.ت اههسع فألجهى يحهدفه يجلجهأل هىيتبهدفهىد اهدفىغألده

ه

صاااحب مشااروع فااي تفاوضااه مااع مصااادر التموياال يسااتخدم العبااارات   -5
ه:التالية

ه
ه

ه 
ه

 
 

 

 (فردية وجماعية)تطبيقات عملية ههههههه

 ....دهدفه ا اها  أهاذقدددىيهه……إى هاأد ه (ا)

 ه...  هجهىرديه أهاذدهدفه ا اه…هنه دقاهطجددتأه إنه (ب)

ه………ادألاهانها احهفكه (ج)
 هيداألكه أهاذ هدفعجيددش؟
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تااهاتاهد داهد أهيشههنهدفذألنهتعد هجها هتسهاهأىهجله  هاهأىههقادده -1
  :هله  احكي أليههنهدفهعل هيش

 .ااجهاسجيبهى يته -
 .جى دةهىتألتجههكأل هدست ياهته ألشههىد أ -
 .كدوستأياةههنهاذدهدفىه ذجه أهإاددةهاه دشههىد أهإهكيىألج -

عداد الخطط اإلستراتيجية د) - 2 مصاطفى . من كتاب التفكير االستراتيجى وا 
 (م2111أبو بكر 

  سل كهه= ااهاااد هاقشههنهدفهتيحههنهدوهكيىأليشه دفه دداه (1)معادلة
 .ألستت هدفهسيتفجه هدفهتيسججهأوهاط،ق

  ه اددداهااددداد ه ددد هتدددا اهدفهتددديحههدددنهدفهددد دداه دوهكيىألددديشه (2)معادلة=
ه. دفكسش دفطه شه ههطأألدهههىأهألاأجهدفتددغسل كه

  هه اددداهااددداد هاكجدددددههدددنهدفهتددديحههددددنهدفهددد دداه دوهكيىألدددديشه (3)معادلة=
ه.دفدألياةه دف ألياةهسل كهدأليايهإجتكيديهألت  

 ؟المعادالت الثالث  هذه ماذا نستفيد من: لمطلوب ا
 مشروعك الريادي

ادددداهتىدددد دهفهألكددددشهته ألددددشههىددددد أكهدفدألدددديايه هدددديذدهتأعددددشهه
 .فكسبهي جه اأجههىيادهدفته ألشهدفهستها ج

 
 
ه

   
ه
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 المراجع
 

 العربية المراجع :أوالا 
 

 دفادد (ج5414)د أهيش  قألج اط، أليش هته ال هى أ  جكدل اج  (1)
 .سكىادألجدإل عألجلدف يه

 (.ج5415)  د أهيش دفتألية  أ دفأعيش دفتأي ضههته ال هى أ  جكدل اج  (5)
 دإلستددتأل ألج  دفط   ستددتأل  دإل هته الدفتأكألد هى أ  جكدل اج  (3)

 .سكىادألجدإل دف يهعألجل دفادد (ج5449)
 دفهاطش – دفىغألدة  دفهىد أيش د أهيش دألياة هته ال هى أ  جكدل اج  (0)

 .دوسكىادألج دف يهعألج دفادده(ج5413(ددفت دفعهش فأإ
اددة دفدألياةه(ج5448)هطل  ج،ش دفسكيدىجل (2)  ادد د أهيشل هىرهيش  دس

 . دفىىد فل جيأج دفهسألدة
ه (6) ههته ا ههى أأ هجكدل هاج  هاتهال هدفأدسه(ج5413)دفهتألهألال هل هدفهىىاشهدفىغألدة ل

 . دفتتاأليشلهدفهىتايهدإلقتىياي
 (ج5414)هىيىد جىش   يت ألدكلدفهج دفدتهنل أجا جن اتها دفىهألهدىل (7)

 .دفدأليض د أهيشل دألياة
 فته ألش  دأا ىه ذج :دفهطي د دفهيش دا  (ج5415)سعا هتها دفىيىدل (8)

 فاددسيش سيجك كدس  هن هاأ ج جتا دفههلكجل    دفدألياألج دفهىد أيش
 .دفسع األج دفهيفألجل د س د 
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 فدألياةد (ج5446)ههتها دفستيد أجا دفعل ل ىيفحل  هعج  يألز دفى يدل (9)
اددة  .أهين  دفت زألال فلىىد دفتيها ادد دفىغألدةل د أهيش  دس

 .دفدأليض دفعجألكينل هكتجج د أهيشل    دفي دة دألياة جل(5445)ايهألشل (14)
 .دفدأليضلهكتججه دألدهلهىد أكه وهتتدااهدجاإل(5414)ىجألشلىلجأ (11)
هقد جدددجهفلىىددددهلهددددنهأاددد،شههطدددكهل(5449) ددديد ههتهددداهلدفسددد ألادن (15)

 .دفدأليضل دفت زألا
 .دفدأليضلهكتججدفى ديهلجادادإل(ه5414)لألألدفتهياي (13)

 المراجع اإللكترونية :ثانياا 
ه

 .دألياة ه قا (1)
http://www.riyadah.com.sa 

 .شد أهي دألياة    دفتهألز هدكز ه قا (5)
htt://e2center.com/portal 

  :إألسش د هألا قاجه ه د أهيش دألياة أل  دفتادألب ىأتج (3)
htt://amideast.org/ar/our-work/elt/2347هه 

 هن تتهألله  ألهكهن هتتد ل هىد ا هاألد /دوتتدد ألج دفهىيدألا إاددة جدىيهم
 htt://forum.zyzoom.net/threads/116376 .ه قا
 .دفهئ ألج ىىا   إىادددش (0)
 .دفجىدألج دفه ددا تىهألج ىىا   إىادددش (2)
 .دألجدفت ي دفغد  ه ل  إىادددش (6)
 .دفجىكهد الأهدفت يدي إىادددش (7)
ه

هاألجنبىة المراجع :لثاا اث

http://www.riyadah.com.sa/
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لحق م    ال

ه ألجههههه ه يهعج هد هجت  ج هد دا ه هجاأج ه ،جهي ههن ههىيدألعهجهدسهأهيش تتاين
هججاداهدفهعد أه دفتأهتطاجهدف لجأهيشه دإلد هفججتكيددتهجه ذفكههنهط،شه كيدسه ه

ه.فهذدهدفغدضهاىىئشأهيشههنهط،شهدفهددكزه دفتياىيشهدفتأهد داهد 
 بداع المعرفيعمال واإلوكالة األ. 

تسهجه أههلجتاىه كيوشه يهعجه ألجإجاداهدفهعد أهاأه دإلد أهيشه كيفجهههههه
هه هجألئج ههنهط،شهجىيت ه اااد هي ه ألجج ه يهعج هد تت أل هدسيفج هفدألياة أهيشهتأزة

ه:له تها هدفأجتكيده دإلجادا إل
ه
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جتكدديدهفدداىهىىدددهي ي ددجهدفدألددياةه جىدديته تىهألددجهههدديددشهدإلجدداداه دف ددادةهألدد هدإل (1)
اددةههىد أيشهددئاةهجى يح  .دفىجيبه تهكألىهجههنهإىىيته دس

تعزألدددزه هددد اهىدددىيأجهدفهعد دددجه جىددديتهتيادددىيشهد أهددديشهدفى أألدددجه دفتدددادئ ه (5)
تتادينهدفعىيىددهدفت دىشهدفأعيشههاههعسسديشهد أهديشهإلدفعلهألجه دفت ىألجه ه

 .قتىياألجه دقعألجإ دفهىد أيشهدفدألياألجه ته ألشهىتيئمهدفجت اهإف هت جأل يشه
طتدددداه تتأألددزهتدسددألعههسددع فألجهدف يهعددجه تعزألددزها دادديه ددأهإاددةهجددددتدشهدإل (3)

دفهجدددددداأألنه دفهجتكدددددددألنه اأههددددددجه  دددددد ههعدددددديألألدهألهألددددددجه ههىألددددددجه دأتجدددددديددشه
 .دقتىياألجدستيهيدألجه

 

 عمالاأل ريادة مركز
أهدديشهألدد هتهكددألنهدفعىيىدددهدفدألياألددجههددنهت فألدداها كدديدهألعهددشههدكددزهدألددياةهد ههههه

إجتكيدألجه تت أللهديهإفد ههىديدألاهإجادأألدجههدنهطد،شهىىددهي ي دجهدفعهدشهدفتدده تىهألدجه
ههدددديددشهدف ألددددياةه دألددددياةهد أهدددديشهجهدددديهفدددداىهدفهدكددددزههددددنهإهكيىألدددديشهجىدددددألجه  ىألددددجه

ه.تأل ألج ىددكيشهإستدد
 عمالاأل ريادة مركز هدافأ
ىىدهي ي جهدفعهشهدفتده جىيتهدفههيددشه دف اددشهدإلاددألجه دف ألياألجهفاىه ،به (1)

 .دف يهعجه هىس جألهي
تىهألجهههيددشهدإلجداداه دوجتكديدهفداىه د،به  يفجديشهدف يهعدجهفتهكألدىهجههدنه (5)

 .ت فألاها كيدهإجادأألجهإجتكيدألجهدألياألج
اددةههىىداشههإأاداها ألديشههتعيقجدجههدنهد دا (3) د أهديشهدف ديادألنهألد هتعسدأل ه دس

 .دألياألجهجى يح
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جىدديتهدفسددل كهدإلأل دديجأهفدداىهدفىددجيبههددنهدف ىسددألنهت ددي هدفعهددشهدفتددده اأددجه (0)
د  كدددديدهدإلجادأألددددجه دفعىيىدددددهدفدألياألددددجه تز ألدددداايهجيفهعد ددددجه دفطجدددددةه دفههدددديدةه

 .فتىهألجهقاددتهيهدفتىي سألجه أهس  هدفعهش
دقتىدياأليشهدفهعد ددجه جىديتهدفه تهداهدفهعد ددأههدفتعدألد هجهأهد جه آفألدديشهت جألد  (2)

 . هت لجيشهدفتت شهىت هدفتعلألجهدفت جأل أهدفهىتم
 

 عمالاأل ريادة مركز اختصاص
       

تىأألذهدفجددهمه دفدا ددشهدفتي ألأألدجه دفتادألجألدجهدفهتطىىدجه دأهىىددهي ي دجهدفعهدشه (1)
نهد داهإلأدداداها ألدديشههتهألددزةههددهدفتددده جىدديتهد حهدفهجدديادةه دإلجدداداه دوجتكدديد

ه. ددئادشهاأهيشهدفهست جش
دفتعددددي نههدددداهدف تددددادشهذدشهدوطتىدددديسه دفع،قددددجههددددنه كدددديوشه أهدددديادشه (5)

اددألجهتىهأهدفدغجدجه دف دادةهفداىه د،به  كلأليشهدف يهعجهفت  ألدهجألئجهتعلألهألجه دس
  يفجيشه هىس جأهدف يهعدجه دأهت فألداهد  كديدهدإلجادأألدجهدإلجتكيدألدجه تت أللهديه

ه.إف ههىيدألاههىت ج
 تددادددألجهدفت يدألدددجه تتأألدددزهدف ددد،به دف يفجددديشههأهددد جهدفهعسسددديشهدإلهتدسدددألع (3)

 .فههيدسجهد أهيشهدفت يدألجهدفدألياألجههنهط،شهاذ هدفهعسسيشهدو تدداألج
تىهألدددددجهههددددديددشهدفجتددددداهدفعهلدددددأه دفاددسدددددجهدفهألادىألدددددجهفددددداىه ددددد،به  يفجددددديشه (0)

األددجهدف يهعددجه هىسدد جألهيه ددأهه دديوشهدألددياةهد أهدديشه دفههدديددشهدإلاددألددجه دف ألي
اددةهدفهىد أيشهدفىغألدةه دفهت س ج  .إلىىيته دس

ت ددداألجهطددداهيشهدفهىددد دةه دإلدىدددياهفل ددد،به دف يفجددديشه دددأهه ددديوشهههيدسدددجه (2)
اددةهدفهىيدألاهدفدألياألج  .دألياةهد أهيشه دس

دفهىددديدكجه دددأهدفهدددعتهددشه دفههد يىددديشه دفأعيفألددديشهدفتدددأهتددداأجهدوطتددأدددديشه (6)
 . د  كيده دفهىيدألاهدفدألياألج
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دتىددديوشه يألددددجهفجىدددديتههىر هدددجهأ،قدددديشههأألددداةههدددداهدف هدددديشهإىىددديتهىددددجكجه (7)
 .دفددأألجه دفادأهجهفأل كيده دفعىيىدهدفدألياألجههنهدف ،ب

دفت دىددشههدداهق يأدديشهد أهدديشه هعسسدديشهدفه تهدداهفتدد  ألده دددسهدفتددادألبه (8)
 . دفتعلألجهف ،به  يفجيشهدف يهعجه أهدف دقاهدفعهلأ

جألدددد هدفأكدددددهدف ألدددديايهدفدألدددديايهت دددداألجهدفجددددددهمه دفهىدددديدألاهدفى أألددددجهفتىهألددددجه ت  (9)
دفت جأل أهفاىه ئيشهدفه تهاهجهيهألاأجهط  ه جددهمهدفتىهألدجهجيفهاألىدجهدفهىد دةه

 . ألطاجهدفزدئدألنههنههعتهدألنه ت يج
ه

 ةعمال في جامعة طيبحاضنات األ
 تددد  دهجألئدددجههل.....دوستىددديديلهدف ددديى ىألهت ددداجهدفددداأجهدفل  سدددتأهادددأه هدددج      

دف األداهدفهجتكددةهه كديد كديدهدف ه تدجه د دفدذألنهفداألهجهد دفهىيسدججهفلهجديادألنههدفعهش
ه.قشهط  دةدف يجلجهفلت جأل ه تسداههنهىه ايه اأهد 

هتياىيشهدفت ىألجهههه هدفهجاأألنهفتعسأل ه ت  ألدهىىيأج هجتتأألز هدفتياىج  ت  ج
هج هدفهاألىجل ههى  ج ههست ى هاأجهيألأ ه دأل  هأن ه دسهدفت رأل  هإف  إلاي ج

جدىيهمهجيادهفتياىيشهدفت ىألجله اتاهجددهمههفتعي نههاه ذفكهجي.هدفهىيدألاهدفت ىألج
ه.هاألىجهدفهلكهأجاهدفعزألزهفلعل جه دفت ىألج

 

 ةهداف حاضنات جامعة طيبأ 
 كدددددديدهدفت يدألددددددجهدف األدددددداةلهىددددددتيبهد اتدددددد  ألدهدفجألئددددددجهدفهىيسددددددججهفلهجتكدددددددألنه ه (1)

ه. فأه أهتعسأل ه ىه هاأهيفهج هسيأاتهجهألأهت ي زهدفهدتلجهد 
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 دفهجدديادةه ددأهه دديشهدفت ىألدديشهدفهطتلأددجه تىدد ألاهأهلألدديشهى ددشههجتكدديدتتأألددزهدإل (5)
ه.دفت ىأليشه دفت  ألده ت  ألىهيه تعزألزهدستطادههيههتلألهي

أل دددياههىي دددذهتسددد أل ألجهه،ئهدددجهتددداأجهدفهىددديدألاهدفهتتادددىجه دددأهإدفهسددديأاةه دددأه (3)
ه.دفهدتلجهدو فأ

ه.ستيهيدألجهدف األاةدفهسياهجه أهت  ألدهه  هيشهىه هدفأدسهدإل (0)
 .طل ه دسه رألأألجه األاةهذدشهقألهجههاي جدفهسياهجه أه (2)

  معايير قبول االحتضان
ه.جتكيدهجىأهأل هدإلهانهألك نهدفهىد ا (1)
ه.انهتك نه كدةهدفهىد اهقيجلجهفلت جأل  (5)
انهألكددددد نهددئددددداهدفعهدددددشهقددددديجهجت ددددد ألدهط دددددجهدفته ألدددددشه فاألدددددهههعد دددددجهجيفسددددد  ه (3)

ه.دفهىي سج
ه.جانهألك نهاىيكهتىيغجهجألنهاأايتهدفأدأل ه فاألهجهطلأألجهإاددأل (0)
ه.انهألك نهددئاهدفعهشهقاه ى ه دىجهدفى يحهفهىد أههج ا ح (2)
ه.هنهدفسع األألنه%21هانهألك نهدفهىد اهجىسججهوهت شهأن (6)
ه.ت  دهىه ذجها فأهفلهىد ا (7)
 

 بداع مركز الموهبه اإل
ه دإلههههه هدفه اجه ههدكز ه دفهجاأألنههف إهجاداألها  هدفه ا جألن ه اأج دكتىي 

هدفه يوشهدفع ه أه هألا هإأل ياه دفهتهألزألن ه ذفكههنهط،ش ه دفي ي ألج ه دفأىألج لهألج
جألئجهألهألجه جتيألجههىيسججهفتىهألجهقاددتهجهجتىهألجه تىأألذهجددهمهإيددئألجههتى أجه أه
ههاه هجيفتعي ن ه تدج ألج ه جتيألج هدستىيددشهألهألج هدفهدكز هأل  د هكهي هدفتعي ن إ يد

هدفأعيفأليشه ه أ هدفهىيدكج ه كذفك هذدشهدفع،قج ه دفعيفهألج دفهتلألجهدف هيشهدفهتلألج
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هجهي دفا ف ه دإلجادا هدفه اجج هه يش ه أ هدفههلكجههألج هتك هج هت  ألهيش هها ألت د  
 .دفعدجألجهدفسع األجه أهدأيألجهدفه اججه إلجاداه دفتهألز

 

 بداع والتميزواإل ةهداف مركز الموهبأ
ت األجهجددهمهت أ ألجهإأ،هألجهفىىدهي ي جهدواتهيجهجيفه اججه دإلجاداه دفتهألزه (1)

ه.جيفه تها
هدف يهعأدكتىي (5) هدفه تها ه أ ه دفهتهألزألن ه دفهجاأألن هدفه ا جألن ه  ذب  . 

  .دأيألجهدفه ا جألنههنهط،شهجددهمهإيددئألجههتى أج
هدإل (3) ه دإلجاداهت األج هدفه اجج هه يش ه أ ه دفتدج ألج ه دفجتيألج هدفعلهألج ستىيددش

 . دفتهألز
هدفه ا جألنه ه تى ألا ه ت  ألد هفدأيألج هدفهىيسجج ه دفجتيألج هدفعلهألج هدفجألئج ت  ألد

ه.هجاأألنه دفهتهألزألن دف
ه طيد ألي ه (0) هادطلألي  هدفع،قج هذدش هدف هيش هها ه دفىددكج هدفتعي ن ههجاا ه.تعىألش

دفهىيدكجه أهإقيهجه تىرألجه تا دهدفهعيدضه دفهعتهددشه دفىا دشه دفا ددشه
 . أهه يشهدفه اججه دإلجاداه دفتهألز

 

 ةالفكري ةيوحدة الملك
هدفهلكألههههه هد يف كهجدفتيجعهجدفأكدألهجتعهشه تاة جاداهدفهعد أهأل هأهيشه دإلفج
دفهكيتبهه أهتس أللهيه دأل هأنهفأل دداهدفهتى أجهدإلجادأألجهد  كيدهتهيألج

هإف ه هدوقتىياألج هى شهد أهيشهذدشهدف ألهج ه هنهيج ه أهدفا شهدفهعىألج دفهطتىج
ه. تاةهتياىيشهد أهيشه ت األجهدوستىيددشهدفأىألجهدفطيىجهجيفهلكألجهدفأكدألج

 

 ةالفكري ةلكيهداف وحدة المأ
 



 

 278 

تسهألشهتس ألشهجددتدشهدوطتدداهفهىس جأه يهعجه ألججه دفه د ىألنه أه (1)
ه.دفهاألىجهدفهى دة

ه.اهألجهتهيألتهيا هت أ ألجهأنهدفهلكألجهدفأكدألجه ههت األجهجددهمهتي ألأألج (5)
ه. دد هدفههتهجهجيفهلكألجهدفأكدألجد ف ه هألاهإستىيددشهت األجهدإل (3)
ى داهعهعل هدديشهدفطيىددجهجددأألددجهدفجتدداهأددنهدفتددادألبه دد،بهدف يهعددجهألدد هكأل (0)

ه.دفهىى دةهسيج ي هدفهلكألجهدفأكدألجه ه
طددىهفتجدياشهدفأكدألدجه دأهدف يهعديشهدفسدع األجهد دفت دىشههاه تادشهدفهلكألدجه (2)

ه.دفتىسأل ه أهه يشهدفهلكألجهدفأكدألجدفطجددشه ه
ه.ت  ألدهدفأكدهدوجتكيديههسيأاةهدفجيتيألنه أهدف يهعجهأل  (6)
ه.عجهذ يهدوىتيجهدوجادأأت األجهدف  دئزهدفتى ألعجهفهىس جأهدف يه (7)


