
ريادة األعمال 

ENTREPRENEURSHIP 



أولاً
تعريف االبتكار واالبداع وريادة األعمال•

اً ثانيا
تطورًونموًريادةًاألعمال•

اً ثالثا
ادأهميةًالريادةًوأثرهاًعلىًالمجتمعًوالقتص•

اً رابعا
العواملًالداعمةًلظهورًريادةًاألعمال•

اً خامسا
لالسلبياتًوالمخاطرًالمحتملةًلريادةًاألعما•

مقدمةًفيًريادةًاألعمالً



•

•

منظمة•

عمل•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


•

لكيفية تحويل الفكرة العظيمة 

تجاري عظيم

ةالحرص على االستمراريبطريقة فعالة 

ربح وتحقيق االستقالل المالي، 



:العواملًالداعمةًلظهورًريادةًاألعمال

.دالنتاجًالقوميًللبلدورًالشركاتًالصغيرةًفيًأهميةً-1

.شريةتوظيفًًالكوادرًالبأهميةًدورًالشركاتًالصغيرةًفيًً-2

زيةةادةًالجةةودةًوتخ ةةي أهميةةةًدورًالشةةركاتًالصةةغيرةًفةةيًً-3
.السعار

.ستمرالبتكارًوالبداعًالمأهميةًدورًالشركاتًالصغيرةًفيً-4

.العولمةظهورً-5

.التجارةًالخارجيةًوالقتصادًالحرالتشجيعًعلىً-6

.منًالسلعًوالخدماتتنوعًاحتياجاتًالناسً-7



نظمة المغير حيث أن معظم الشركات الجديدة سهل  شيئا  ريادة األعمال ليست 

.تفشل لسأس  دد جيدا  

مة وتختل  أنشطة ريادة األعمال بأختلف نوع النشاط الذي تتبعه هذه المنظ

رائد غالبا ما يعمل فيها ال)وتتراوح ريادة األعمال بين شركات فردية . الناشئة

 .وتعهدات بتوفير فرص عمل جديدة( بمفرده بدوام جزئي



(  ةالمشاريع الرائد)وتسعى العديد من مشاريع األعمال الجديدة 

المستثمرين أو لـ المال المخاطررأس للحصول على التمويل إما 

 .لبدء المشروع الجديدأو رأس المالوذلك إما لزيادة المشاركين

رواح عائد يتعن المشاركون يبحثون المستثمرون و فى العادة 

.باإلضافة إلى مزيد من المشاركة في العمل% 30-20بين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1


•

ئات الهيأعمالاتحاضن

العلمية

•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1




•

ابتكاراختراع

ونماذج عمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1


:Entrepreneurshipريادةًاألعمالً

نتيجةةةةةةًلةةةةة لنهًعمليةةةةةةًمنهجيةةةةةةً

منضةةةةبطةًفةةةةيًتطبيةةةة ًا بةةةةداع

فراداألوالبتكارًلتلبيةًاحتياجات

ال ةةةةةر تقتةةةةةن ًووالمجتمةةةةةعً

.المتاحةًفيًالسوق

رجالًاألعمالًيربطونًأفكارهمًا بداعيةًفيًمشروع

هادف



:Innovationارــالبتك

القةةةةدرةًعلةةةةىًتطبيةةةة ًالحلةةةةولً

 ًا بداعيةةةًللمشةةكوتًأوًال ةةر

ادًوًفةراأللتعزيزًأوً ثراءًحياةً

وً لةةةنًعةةةنًالمجتمةةةعًالمحةةةيطً

.جديدةتقديمًأفكارًطري ً



-:المرتبطة بمفهوم ريادة األعمالوالنظرياتتطور المفاهيم 

المخاطرة•

أولديه ) •

(لديها

•

و المال و يسعىالوقت والجهد من 

.لضمان نجاحها



•

-:فمثالا •

يوتيوبجوجلأمازون

ياهوو

•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88!




.توظيفًاليديًالعاملة-1

اقلًالمنافسةًفيًانتاجًالمنتجاتًوالخدماتًبأفضلًجودةًو-2

.سعر

.رفعًمستوىًالدخلًلدىًالفراد-3

.زيادةًمعدلًالناتجًالمحليًالجماليًللدولة-4

.توازنًفيًميزانًالمدفوعات-5

.زيادةًالمعرفةًوالتنميةًالبشرية-6

أهميةًالريادةًوأثرهاًعلىًالمجتمعًوالقتصاد



الزم نكون ايجابيين و نسعى ألهدافنا 

شوف معاى الفيديو ده و قولى رأيك•











السلبيات والمخاطر المحتملة لريادة األعمال

.منًالدخلوًحالةًعدمًالتأكدًعدمًالتيقنً-1

.كاملبالبال ردًاوًفقدانًمدخراتهًخطرًفقدانًالستثمارًالخا ً-2

.الشاقساعاتًالعملًالطويلةًوالعملً-3

.جاحهـأقلًجودةًفيًالحياةًًحتىًيتمًتأسيسًالمشروعًون-4

.التوترمستوياتًعاليةًمنً-5

.الكاملةالمسؤوليةً-6



؟ارًالشركاتــما اًتنهـلالمشروع؟لًــما اًي شـل

.أخطاءًإدارية-1

.نق ًفيًالخبرة-2

.عدمًالرقابةًالمالية-3

.ضعفًجهودًالتسوي -4

.ال شلًفيًوضعًخطةًاستراتيجية-5



؟اتارًالشركــما اًتنهـلالمشروع؟لًــما اًي شـلتابعً

.النموًغيرًالمنضبط-1

.عدمًاختيارًمكانًأوًموقعًمناسب-2

.ضعفًمراقبةًالمخزون-3

.صحيحلبشكعدمًتسعيرًالسلعةًاوًالخدمةً-4

ألنًالشخ ًقدًيكونًفىًاألصلًلًيتسمً-5

."األعمالائدر"بص اتًًوًسماتً



.بعم المستهدفوالقطاعالعملًمجالًعلىًتعرفً-1

.خطةًعملًواضحةضعً-2

.إدارةًالمواردًالمالية-3

.فهمًالقوائمًًوالتقاريرًالمالية-4

.التعلمًكي يةًإدارةًالمواردًالبشريةًعلىًنحوًفع-5

.وًخدمتنتميزًفيًسلعتنً-6

.دائماةإيجابيوًعوقاتًموقفًعلىًظًفحا-7



كمل معاى كدة الفيديو و قولى رأيك





مع خالص تمنياتى لكم 

جميعاً بالنجاح و التوفيق

يا رواد األعمال ،،،،

ايمان وديع عبد الحليم

استاذ ادارة األعمال المساعد

المدير التنفيذى لمكتب ريادة اأِلعمال


