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ى أربعة جميع الشركات العالمية والمتوسطة والصغيرة تبنى عل

: اسس يتم قياس جميع العمليات اإلدارية والمالية

الموارد البشرية  1.

المالية 2.

المنتج 3.

التسويق 4.
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 إلدارة االستعداد هي Entrepreneurshipاألعمال ريادة

 وصولال بهدف بالمخاطر التأثر مع بالتزامن المشروعات وتطوير وتنظيم

.األرباح إلى

 قطري عن جديد؛ عمل بإنشاء المبادرة على األعمال ريادة وتعتمد 

 يف ُيساهم الذي المال ورأس والعمل، المتاحة، الموارد من االستفادة

.الربح على الحصول
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 قريةعب بطريقة المتاحة الفرص استثمار و اقتناص هي

 ابلق .الديمومة على ويحافظ شريحة أكبر يخدم فريد لمنتج

 ظروفال حسب توظيفه ويمكن المستمر والتطوير للتحسين

  .والبيئة المحيطة
يزيد الموسى# 

رواد األعمال 
2018/02/15 – 244العدد  
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 :أساسية أبعاد ثالثة الريادة لمفهوم

 معروفة فكرة تنفيذ أو مسبوقة، غري جديدة فكرة :اإلبداعية-

  .مألوفة غري بطريقة

 في سبقوال إبداعي، تطبيق إلى اإلبداعية األفكار تحويل :االبتكارية-

 .ذلك

 .التحدي من شيء فيها :المخاطرة-
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  المبذولة و المنظمة واألعمال الجهود من مجموعة المشروع

 زمن يف ، اإلنشائية العملية تنمية في يسهم خدمة أو منتج لتقديم

 محددة أهداف لتحقيق محددة معدات و وكوادر محددة وميزانية محدد

.المشروع وانتهاء اكتمال عند

سؤال قبل أن يبدأ المشروع كيف تصنع الخطر؟
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.  الشخص الريادي= مبادرة بالتحرك + دافعية داخلية + حلم 

 رقة،مش صورة أفضل، مجتمع أفضل، بحيـاة حلم من الريــادة تبدأ

 ولوقبــ والمثابــرة العمـل  ّدافعية لديهم أشخاص الحلم بهذا يؤمن

  ؤونيبد صناعتـهــا، على يعملــون وإنما الفــرصـة ينتظــرون ال التحــدي،

.لمهمح إلى للوصول المتاحة الموارد باستثمار والعمل والفعل بالتحــرك
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،يشك الناس فيما تقولقد 

لعندما تص. ولكنهم سوف يؤمنون بما تفعل 
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المشاركةتؤمن بنفسك وقدرتك على أن •

و لديك رسالة شخصية لخدمة مجتمعك أوتكون المجتمعي، دورك •

.  قضية تخدم الناس

. شغف وحب لهذه الرسالةلديك •

نقاط قوتك وهواياتك ومواهبك وشغفك نحو حاجة من توظيف •

مجتمعكحاجات 
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 العنف :مثل السابقة المجاالت كافة في والتثقيف التوعية حماالت•

 .العمال األقليات، المخدرات، التدخين، األطفال، عمالة ،الجامعي

 ليمالتع حق في المجاالت كافة في التأييد وكسب الحشد حمالت •

 ركةمشا الغابات، على الحفاظ العاملة، المرأة حقوق ،عوقني المجاني،

الهمم ذوي حقوق .الشباب

 ةالرعاي :مثل المجاالت كافة في الكفاءة ورفع والتدريب التأهيل•

 ابالشب تهيئة للشباب، المهني التأهيل الحياة، مهارات الوالدية،

 معونات، توزيع :مثل المجاالت كافة في خدمية - .العمل لسوق

 النظافة، حمالت
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 .اإلعداد مرحلة•

.اسمها وتحديد وصياغتها المبادرة فكرة•

 .بها يتعلق ما وكل االسم ويشمل :المبادرة ملف•

  .المبادرة ورسالة رؤية •

  .عمله وفريق المبادرة عن المسؤول تحديد :العمل فريق•

  .للمبادرة المجتمع احتياج أهمية •

  .المبادرة أهداف •

  .المبادرة وصف•
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المحاولة شرف بعد يكون المجد أعظم

 الذات على االنتصار هي االنتصارات وأقوى

 قيود بدون يكون حينما   العطاء اجمل و

يزيد الموسى#
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ً
إلستماعكم شكرا
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