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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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 مفاهيم ومصطلحات يف جمال ريادة األعمال واملشروعات الصغرية واملتوسطة
 

 أ. عمر مالعب   و  د. سهيل مقابله و   إيهاب مقابله إعداد: أ.د.

 

 قدمة امل

 نتائج سعععععياسعععععات التشععععع يلتعظيم  إلو تعزيز فعالية و   سعععععوا  علو حد   الناميةاملتقدمة و  تسعععععدو الدول  

Employment Policies    عام وسععععععياسععععععة التو ي  ال ات     بشعععععع لSelf-employment Policy    خاص   بشعععععع ل

 سععععععععععععوا  تععانععت هعع   املتطلذععات كتعل   وذلععم من خالل موععاولععة كوفة  تععافععة متطلذععات نجععا  هعع   السععععععععععععيععاسعععععععععععععات

 ب أو   Investment Climateومناخ االسعععععععععععتثمار   بالظروف االقتصعععععععععععادبة ال لية و   ة األعمال
أ
طر التشعععععععععععر عية األ

سوق   بجانبي الطلب والعرض فيكركذط  كلم التي    أو   Legislative & Institutional Frameworksة ياملؤسسو 

دعم كأسعععععععععع   املشععععععععععروعات املتناهية    وكنطوي سععععععععععياسععععععععععة التو ي  ال ات  علو ف رة .Labor Market العمل

بتشععععععععععععجيع  وغة  الح ومية ذات العالقة  الجهات الح ومية وقيام  MSMEsالصعععععععععععع ر والصعععععععععععع ة ة واملتوسععععععععععععطة

نشاطات  كأس    من خالل   أنفسهمعلو العمل لحساب   Entrepreneurs رواد األعمالو العاطلةن عن العمل  

  ، املجتمع املحليأو  /من أبنعععا  األسععععععععععععرة و  غة همو أنفسععععععععععععهم    بو فوا  بويععع   ،همكنعععاسعععععععععععع   ومشععععععععععععروععععات إنتعععاجيعععة

وج   Job Seekers و ائ  كوويليهم من باحثةن عن يعني  وه ا
 .  Job Creatorsدبن للو ائ  إلو مأ

وسععععياسععععة التو ي  ال ات     عام بشعععع ل   رفع كفا ة سععععياسععععات التشعععع يلومن أبرز مقومات ومرك زات   

العععععتعععععوععععععدبععععععد وجععععععه  بععععع ععععع ععععععة    :ععععععلعععععو  لعععععالسعععععععععععععععععتعععععثعععععمععععععار    Business Environment  اسعععععععععععععععععتعععععثعععععمععععععاريععععععةكعععععوفعععععر  معععععوعععععفعععععزة  

الصع ة ة املتناهية الصع ر و كأسع   وتشع يل وكطوير املشعروعات لتسعهل  عمليات     Local Investmentاملحلي

رفع كفا ة   ،الالزمة  Business Development Servicesكطوير األعمال وخدمات ل كوفر التموي  ،واملتوسعععطة

العععععععععتعععععععععععععععععععلعععععععععيعععععععععم العععععععععععععععععععالعععععععععي سعععععععععععععععععععععيعععععععععاسعععععععععععععععععععععات    Education & Higher Education Policies والعععععععععتعععععععععععععععععععلعععععععععيعععععععععم 

األعمععععال  ريععععادة  لالععععداعمععععة    األخرى   والسععععععععععععيععععاسعععععععععععععععات الح وميععععة   Credit Policiesاالئتمععععانيععععة اتوالسععععععععععععيععععاسععععععععععععععع 

 .  Innovation واالبت عار
 
من الت لعب علو الععدبعد  ومن أبرز مقومعات نجعا  سععععععععععععيعاسععععععععععععة التشعععععععععععع يعل الع ات  أب ععععععععععععا

الصععع ة ة واملتوسعععطة في جميع مراحل كأسععع سعععها  مرحلة الصععع ر و   املتناهية كواجه املشعععروعات التودبات التي

ومرحلة التقييم والتطوير(، إضعععععافة    ،مرحلة التشععععع يل ، نا  املشعععععروعو  مرحلة االسعععععتثمار ، ما قذل االسعععععتثمار  

ال فا ة الفنية و/أو اإلدارية ل ععمان كوفر   بمختل  أحجامها  املشععروعاتأصععحاب رواد األعمال و   مسععاندة إلو

، سعععععععععععيما كلم التي كركذط بصعععععععععععاحب املشعععععععععععروع والذ  ة الداخلية للمشعععععععععععروع ال نجا  ه   املشعععععععععععروعاتل الالزمة

   (.1الش ل رقم   أنظر
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 املشروعات املتناهية الص ر والص ة ة واملتوسطة  وكمةز  أبرز مقومات نجا : 1الش ل رقم  

 

واالسععععععععععععععععتعععععمعععععراريععععععة   العععععنعععععجععععععا   معععععقعععععومععععععات  معععععن  الععععععععععععدبععععععد  أن  الشعععععععععععععععع ععععععل  معععععن  الحععععع     Sustainabilityويعععععأ

معععركعععذعععطعععععع  لعععلعععمشععععععععععععععروعععععععات واملعععتعععوسععععععععععععععطععععععة  الصعععععععععععععع عععر والصعععععععععععععع عععةععع ة  بعععرواد األععععمععععععال    ةاملعععتعععنععععععاهعععيععععععة  كعععذعععةععع   بشعععععععععععععع ععععععل 

             و مسععععععععععععتوى ثقععععافاهم االسععععععععععععتثمععععاريععععة واالئتمععععانيععععةاملشععععععععععععروعععععات وقععععدرا هم الفنيععععة واإلداريععععة    هعععع   أصععععععععععععحععععابو 

Investment and credit Culture  نهم من إدارة مشعععععععععععروعا هم    م  املفت ض أن ك ون علو مسعععععععععععتوى بأ  من التي

من خالل  ،املجاالت السعععععابقةفي ب فا ة. و نا  علو ذلم، فإن بنا  قدرات رواد األعمال وأصعععععحاب املشعععععروعات 

  ، Technical Support  والعععدعم الفني    Business Development Services  (BDS)لاخعععدمعععات كطوير األعمععع 

في إبجعععععاد مشععععععععععععروععععععات قعععععادرة علو   بعععععدور  بعععععدعم يسععععععععععععععععاهم  االسععععععععععععتعععععدامعععععة ويزيعععععد من قصعععععععععععع  النجعععععا ، وهععععع ا 

 األعمعععال إلو العمعععل و/أو االسععععععععععععتثمعععار في هععع   املشععععععععععععروععععات املزيعععد من الذعععاحثةن عن العمعععل ورواد كوجعععه فرص

    فعععاليععة سععععععععععععيععاسعععععععععععععة التشعععععععععععع يععل الع ات  و عظم نتععائجهععا، كمععا يسعععععععععععععاهم في تعزيز التنميععة ال شععععععععععععريعة من بزيعد ممععا

Human Development    يز الععدور التنموي للمشععععععععععععروعععات املتنععاهيععة الصعععععععععععع ر والصعععععععععععع ة ة واملتوسععععععععععععطععة  وتعز

 واالقتصاد الوطني(. ،املجتمع املحلي، األسرة ،مختل  املستويات  الفرد علو

وفي ه ا اإلطار، نرى من ال عععععععععروري اإلوعععععععععارة إلو وجود قصعععععععععور وا ععععععععع  في مسعععععععععتوى املعرفة لدى رواد 

ال ثة  من املفاهيم واملصطلحات الهامة والحدبثة في مجال ريادة األعمال األعمال وأصحاب املشروعات حول  

دور املدارس والجامعات في تعزيز الثقافة االسععععععععععتثمارية   كواضعععععععععععى ه ا إلو ز عوثقافة العمل الحر ، ويم ن أن يأ 

الخطط العععدراسععععععععععععيعععة في معظم الجعععامععععات    حيععع  كخلو   Entrepreneurship Cultureل  وثقعععافعععة ريعععادة األعمعععا

وكختل  آليعات  عالذيعة العدول النعاميعة من مسععععععععععععاقعات و رامج كعدري يعة وفععاليعات كنمويعة تعمعل في هع ا االكجعا .  ب

  الصعععععععععععع ر و   بنعا  قعدرات رواد األعمعال وأصععععععععععععحعاب املشععععععععععععروععات املتنعاهيعة
 
  ف الختال الصعععععععععععع ة ة واملتوسععععععععععععطعة كذععا

وكقذل املخاطرةحب املذادرة 
اختيار الف رة االستثمارية 

املناسذة
إعداد دراسة جدوى واملة 

ومت املة
اكخاذ القرار االستثماري السليم

وضع خطة كنفي بة لتوويل 
الف رة إلو مشروع حقيق 

ة كنفي  مرحلة بنا  املشروع بصور 
علمية وسليمة 

لدى صاحب كوفر ال فا ة اإلدارية
املشروع والعاملةن فيه

االختيار السليم للعاملةن والتدريب 
املستمر 

اختيار املوقع املناسب
استمرارية كوفر السوق والقدرة 

علو الوصول إليه
الدعم الفني الالزم الحصول علو الالزمةكوفر املعلومات 

جميع مراحل عمر كوفر التمويل في 
املشروع  

كوفر مهارات تش يل وكقييم 
املشروع

اختيار الحجم األمثل للمشروع
واالجتماعي االستقرار االقتصادي
والسياس ي

رالتقييم املستمر لألدا  والتطوي
كوفر مهارات التعامل مع األزمات 

واست الل الفرص
حجم التمويل األمثلاختيار وجود تشر عات نا مة وموفز 

اختيار الش ل القانون  املناسبلا الشامهالذنية التوتية بمفهوم
متابعة السوق واملنافسةن بش ل 

مستمر
كذني االبت ار واالبداع في مختل  

النشاطات
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فإن من ، ل ا والريادبة  وثقافاهم االسععععععععتثمارية  كخصععععععععصععععععععا هم وخا ا هم وكفا  هم الفنية واإلداريةو  احتياجا هم

والعمععل علو    ،متععابعععة احتيععاجععا هم من املهععارات واملعععارف  علواملعنيععة    لجهععاتالواجععب وال ععععععععععععروري أن تعمععل ا

صعععععحاب املشعععععروعات ال بم ن أن أوهنا نشعععععة  إلو أن رفع كفا ة وقدرات رواد األعمال و كلذياها بشعععععتس الوسعععععائل.  

طلعب من جهعة واحعدة بعينهعا، بعل بوتعا  إلو كظعافر  جهود منظومعة مت عاملعة من املؤسععععععععععععسعععععععععععععات  أو    مؤسععععععععععععسعععععععععععععة  بأ

العععتعععمعععويعععلعععيععععععة  Financing Institutions  العععتعععمعععويعععلعععيععععععة العععحععع عععومعععيععععععة وغعععةععع   Non-financing Institutions وغعععةععع  

  قليميعة والعدوليعة، واملؤسععععععععععععسعععععععععععععات اإل   Business Development Centersكطوير األعمعال  مراكز و الح وميعة  

 املدارس والجامعات.قطاع ة إلو مؤسسة األسرة و إضاف

تعزيز مختل   دعم و   إلو  Arab Planning Institute (API)  سععععععععععععدي املعهعد العر   للتخطيط  وفي إطعار 

واملشععععععععععععروععات املتنعاهيعة    ععام والجهود الراميعة إلو دعم ريعادة األعمعال  بشعععععععععععع عل  جهود التنميعة في العدول العر يعة  

 أل خاص  بشعععع ل   واملتوسععععطةالصعععع ر والصعععع ة ة 
 
سععععد فجوة لمسععععاهمة في  همية اكخاذ الخطوات الالزمة ل، ونظرا

 ،في ه ا املجال  لدى العدبد من رواد األعمال والذاحثةن عن عمل في الدول العر ية   Knowledge Gapاملعرفة

اإلصعععععععدارات التثقيفية  يعمل مركز املشعععععععروعات الصععععععع ة ة واملتوسعععععععطة التابع للمعهد علو إعداد سعععععععلسعععععععلة من

الص ة ة واملتوسطة بهدف املتناهية الص ر و   روعاتشاملوجهة للذاحثةن عن عمل ورواد األعمال وأصحاب امل

 كتعل  بريعععادة األعمعععال التي  ال ععععععععععععروريعععة والهعععامعععة  املصععععععععععععطلحعععات واملفعععاهيم الحعععدبثعععةو كزويعععدهم بعععأبرز املععععارف  

مجموعة من املفاهيم  ضعر  يهدف ه ا اإلصععدار إلوخطوة أولو، كو . وكأسعع   وتشعع يل املشععروعات وكطويرها

ورواد    البمفهومها العام وريادة األعم Entrepreneurship املتعلقة بموضعععععوع الريادة  واملصعععععطلحات الحدبثة

 و نا  وإدارة وتشعععععع يل املشععععععروعات.، إضععععععافة إلو بعل املصععععععطلحات املتعلقة بتأسعععععع    خاص بشعععععع ل    األعمال

 وكا ز أهمية ه ا اإلصععععدار من 
أ
من  كم جمعها تشعععع يلة واسعععععة من املصععععطلحات التي  ت ب واحدكونة ب ععععع في ك

  وكذوي هامصعععادر مختلفة 
أ
علو  را  من رواد األعمال وأصعععحاب املشعععروعاتوعرضعععها بأسعععلوب بناسعععب قدرات الق

لتعظيم  اإلنجلةزبةاملصعععععععطلحات بالل ة  ال ثة  منكما كا ز أهميته من كركةز  علو عرض    .مختل  مسعععععععتويا هم

 فرص استفادة وريوة إضافية من الف ات املساهدفة.

، بت ععععععععععععمن الجز  األول بعل املفععاهيم واملصععععععععععععطلحععات نةجزئةن رئ سععععععععععععيمن    ر هعع ا اإلصعععععععععععععداويت ون  

الريادة  ،  الريادة املسععععععتدامة،  الريادة الذيئية،   الريادة االجتماعية وأوعععععع الها املختلفة  الريادةاملركذطة بمفهوم 

   ،الريععادة االسععععععععععععت اكيجيععة وغة هععا(،  القيععادبععة
 
من املفععاهيم واملصععععععععععععطلحععات ذات   ةإلو مجموعععة متنوععع   إضعععععععععععععافععة

املععفععععععاهععيععم   ،Creativity  واإلبععععععداع Innovation   تععععععاالبععتعع ععععععار العععععالقععععععة   بعععععل  الععثععععععانعع   الععجععز   بععت عععععععععععععمععن  بعع ععنععمععععععا 

املصععععععععطلحات املسععععععععتخدمة    واملصععععععععطلحات املركذطة بمفهوم االسععععععععتثمار واملشععععععععروع االسععععععععتثماري مع الت كةز علو

 . Business Progress Cycle مراحل كأس   املشروع وال رورية في تل مرحلة من 
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    الريادة يف جمال  ومصطلحات مفاهيم  .1

بمفهومهعععععععا الععععععععام  قعععععععدم هععععععع ا الجعععععععز  مجموععععععععة معععععععن املفعععععععاهيم واملصعععععععطلحات املتعلقعععععععة بالريعععععععادةبأ 

املركذطععععععععععة بتأسعععععععععع   املشععععععععععروعات املتناهيععععععععععة الصعععععععععع ر والصعععععععععع ة ة  مععععععععععع الت كةععععععععععز علععععععععععو مفهععععععععععوم ريععععععععععادة األعمععععععععععال

 "ذععععععععععععععادرينم"تلمععععععععععععععة  طلعععععععععععععع  علععععععععععععععيهم الععععععععععععععذعل والعععععععععععععع بن بأ  خصععععععععععععععائ  رواد األعمععععععععععععععالو  ومفهععععععععععععععوم واملتوسععععععععععععععطة

   "ريادبةن". أو

  الريادة مفاهيم 1.1

 والتوسعععععععععع باالنتشعععععععععار  بعععععععععدأ أنعععععععععه، إال منععععععععع  منتصععععععععع  القعععععععععرن املا ععععععععع يبعععععععععالظهور  مفهعععععععععوم الريعععععععععادة  أبعععععععععد

فعععععععععععي العععععععععععدول وصعععععععععععاندي القععععععععععرار وراسععععععععععع ي السياسععععععععععات  والذععععععععععاحثةن واملهتمعععععععععععةن فعععععععععععرادلععععععععععدى األ  متسعععععععععععارعبشعععععععععع ل 

واالهتمعععععععام بعمليعععععععة كنميعععععععة  ا املصعععععععطل  ، وقعععععععد كزابعععععععد االهتمعععععععام بهععععععع خعععععععالل العقعععععععود األر ععععععععة املاضعععععععيةالعر يعععععععة 

د  هعععععععععععععور وكذنعععععععععععععي سياسعععععععععععععة التو يععععععععععععع  الععععععععععععع ات  بعععععععععععععع  Entrepreneurship Developmentوكطعععععععععععععوير الريعععععععععععععادة 

 والفقععععععععععععععر  Unemployment الذطالععععععععععععععة تيمواجهععععععععععععععة مشعععععععععععععع لفععععععععععععععي املتذعععععععععععععععة  الح وميععععععععععععععة لسياسععععععععععععععاتل كردبعععععععععععععع 

Poverty.  مفهعععععععوم   عتاععععععع  و أ  .ومجاالكعععععععه و يعععععععان أبععععععععاد  هععععععع ا املفهعععععععوم وعععععععر  هعععععععرت كوجهعععععععات عدبعععععععدة فعععععععي قعععععععد و

 ثةععععععع  الحعععععععدب  عنهعععععععا التعععععععي بأ  الدارجعععععععةمعععععععن املفعععععععاهيم  الريعععععععادة
 
 واسععععععععا

 
 بعععععععةن  جعععععععدال

أ
 را  و القععععععع

أ
بسععععععع ب خصصعععععععةن املت

 ، فمععععععععععععنهم مععععععععععععن بر طععععععععععععه باملشععععععععععععروعاتفيهععععععععععععاسععععععععععععتخدم يأ التععععععععععععي  واملجععععععععععععاالت والقطاعععععععععععععات تعععععععععععععدد التخصصععععععععععععات

فععععععععي واإلبععععععععداع  والفعاليععععععععة واالبت ععععععععار  باإلنجععععععععاز ه ونعععععععع بر طالصعععععععع ة ة واملتوسععععععععطة، وآخععععععععرون  الصعععععععع ر و  املتناهيععععععععة

أو  إطعععععععار عععععععام بويعععععع  بفتعععععع ض وجععععععود الريععععععادة فععععععي أي عمعععععععلالقطععععععاعةن العععععععام والخععععععاص، والععععععذعل ب عععععععه فععععععي 

فعععععععي مجعععععععال  سعععععععتخدم مصعععععععطل  الريعععععععادةو أ   يفعععععععة ب عععععععل النظعععععععر ععععععععن املهعععععععام الو يفيعععععععة واملسعععععععتوى العععععععو يف .و 

، والقطععععععععاع غةعععععععع  الرسععععععععع ي والعمععععععععل الح ععععععععوم االقتصععععععععاد واإلدارة واملحاسععععععععذة والتخطععععععععيط واألعمععععععععال الحععععععععرة 

فعععععععععي مختلععععععععع   كععععععععع لم  سعععععععععتخدمو ، اإلنتاجيعععععععععة السعععععععععلعية والخدميعععععععععةكمعععععععععا يسعععععععععتخدم فعععععععععي مختلععععععععع  القطاععععععععععات 

فعععععععععي النشعععععععععاطات والفعاليعععععععععات اإلنتاجيعععععععععة وغةععععععععع  اإلنتاجيعععععععععة علعععععععععو ، واملسعععععععععتويات واملهعععععععععام اإلداريعععععععععة والو يفيعععععععععة

 .سوا  حد  

ا الععععععععام ال سعععععععيما فعععععععي هععععععع بمفهوم تعريععععععع  موحعععععععد للريعععععععادةفإنعععععععه معععععععن الصععععععععب الجعععععععزم بوجعععععععود ، وعليعععععععه 

واخعععععععععععععتالف خلفيعععععععععععععا هم وأسعععععععععععععلوب تععععععععععععععاملهم معععععععععععععع  واألطعععععععععععععراف ذات العالقعععععععععععععة عععععععععععععل حقيقعععععععععععععة كنعععععععععععععوع الجهعععععععععععععات 

 للجهععععععععات التععععععععي صععععععععدر عنهععععععععا التعريعععععععع  للريععععععععادة  هععععععععرت مفععععععععاهيم ومصععععععععطلحات عدبععععععععدة . لعععععععع ااملوضععععععععوع
 
 كذعععععععععا

 ملجعععععععال العمعععععععل قيععععععععد  املؤسسعععععععات الح وميعععععععة وغةعععععععع  الح وميعععععععة ..الععععععع ( ،املهتمعععععععةن ،الذعععععععاحثةن،  األفعععععععراد
 
وكذععععععععا

، الذوعععععععععععع  العل ععععععععععععي، اإلنتععععععععععععا ، العالقععععععععععععات العامععععععععععععة ،إدارة األعمععععععععععععال ،اإلدارة العامععععععععععععة ،الدراسععععععععععععة  التسععععععععععععوي 

 ملجال العمل واملهام...ال (االخت اع
 
 . ، وكذعا
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أ
الريعادة  عا  عن  وقعد أدى االهتمعام بمفهوم الريعادة إلو  هور الععدبعد من املفعاهيم واملصععععععععععععطلحعات التي ت

(. 2 هور كقسععععععععععععيمعععات وأنواع ععععدبعععدة للريعععادة، كمعععا هو مذةن في الشعععععععععععع عععل رقم  ل، إضعععععععععععععععافعععة إلو  ورائعععد األعمعععا

 الشععععععععع ل أن الريادة ل سعععععععععت مركذطة بتأسععععععععع   املشعععععععععروعات االسعععععععععتثمارية بأحجامها وقطاعا ها املختلفة ويذةن

  أب ععععع بإدارة وتشععععع يل وكطوير املشعععععروعات. ويذةن الشععععع ل  ك لم  بل كركذط    فوسعععععب
 
فقط أن الريادة ال كركذط  ا

والذيئية. وسعععععععععع تم فيما بلي    االجتماعيةبالجوانب  ك لم    ، بل كركذط  باملجاالت االقتصععععععععععادبة واملالية واإلدارية

بععععععالععريععععععادة   املععركععذععطععععععة  املععفععععععاهععيععم  بعععععل  الععذععيععئععيععععععة    Social Entrepreneurship  االجععتععمععععععاعععيععععععةعععرض  والععريععععععادة 

Ecopreneurship  مفصععععععل عن مفهوم ريادة األعمال   بشعععععع ل  ، ب نما سعععععع تم وععععععر  األنواع األخرى عند الحدب

 الص ة ة واملتوسطة.املتناهية الص ر و املركذطة باملشروعات 

Entrepreneurship refers to creation, building and distribution of something of value from 
practically nothing to individuals, groups, organizations, and society.   

  األكث   أنواع الريادة   : 2الش ل رقم  
 
 ويوعا

 

التوعععععدبعععععات   الريعععععادة االجتمعععععاعيعععععة  مفهومبن ث    إلبجعععععاد حلول  املتزابعععععدة والسععععععععععععدي    االجتمعععععاعيعععععةمن 

 بالجانب اإلنسععععععععان  ال ي ، التودبات له  
 
  . الخة ي و مع العمل التطوعي   هبلتق  فيويركذط ه ا املفهوم أب ععععععععا

طل  علو الريععادة االجتمعععاعيعععة   بويععع  كتموور    ،مشععععععععععععروع جععدبععدو/أو    وععععععععععععركععة  و/أو  مذعععادرة طالقعمليعععة إأنهعععا  ويأ

ي  االسععععتودا  أو السععععذ  فععععي ميععععدان مععععا، تععععإدارة  عععع ي  جدبععععد بأسععععلوب جدبععععد أو ابت ععععار  عععع •

. جدبد وإنتاجه بأسلوب جدبد 

اقتنععاص الفععرص االسععتعمليععة خلعع  القيمععة عععن طريعع  اسععتخدام املععوارد املتاحععة• ثمارية و

ععععععار واملخععععععع: ال امنعععععععة، ويت عععععععون مفهعععععععوم الريعععععععادة معععععععن ثالثعععععععة أبععععععععاد  رئ سعععععععية  عععععععي اطرة اإلبت ع

.واإلستذاقية

عمليععععة خلعععع  القيمععععة مععععن خععععالل اسععععت الل مجموعععععة مععععن املععععوارد اإلنتاجيععععة بشعععع ل أمثععععل•

.للوصول إلو األهداف املرجوة سوا  تانت ر وية أو غة  ر وية 

الريادة
Entrepreneurship

ريادة املشروعات الص ة ة
Small Business 

Entrepreneurship

ريادة األعمال القابلة 
للتطوير

Scalable Startup 
Entrepreneurship

ريادة الشرتات ال ذة ة
Large Companies 
Entrepreneurship

الريادة االجتماعية 
واملجتمعية

Social 
Entrepreneurship

الريادة الذيئية
Ecopreneurship
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اقعيععععة قععععابلععععة للتطذي  لواحععععدة أو أكث  من التوععععدبععععات و   بجععععاد حلول إ  أهععععدافععععه الرئ سععععععععععععيععععة حول   الق عععععععععععععععابععععاو

 من خالل مؤوعرات األدا  التي ال بد أن تع    االجتماعية  الريادة دا أقاس  والثقافية والذيئية. ويأ   االجتماعية

 حققاهععا،    التيأو الثقععافيععة    االجتمععاعيععةاألهععداف  
أ
 قععاس  وك

 
املذععادرات واملشععععععععععععروعععات   بمععدى كخفي   النتععائج عععادة

 Local Development والتنمية املحلية من وطأة الفقر وكوسععععععععععةن الرعابة ال ععععععععععحية  ذات الطابع االجتماعي

الفروقات   وال بد من اإلوارة إلو وجود بعل  .وغة ها من املؤورات التي كو مها طذيعة األهداف  وكراجع األمية

، حيععععع  بم ن القول أن العمعععععل Volunteerأو التطوعي    Charityبةن الريعععععادة االجتمعععععاعيعععععة والعمعععععل الخة ي  

 أن تععل منهععا  الخة ي والتا عععات والعمععل التطوعي وعععععععععععع ععل من أوعععععععععععع ععال الريععادة االجتمععاعيععة  
ّ
بوتععا  إلو ريععادة إال

 باملفهوم العام.

Entrepreneurship Development is the process of improving the skill set as well as the knowledge 
of the entrepreneurs through training, coaching, mentoring, business development services and 
technical support. 

 

بالذ  ة والحفاظ عليها وتل ما بركذط املركذطة  الريادبة  أما بالنسععععععععععععذة للجهود واالسععععععععععععتثمارات واألف ار 

آخرون برون أهمية إبرازها   أن ، إالاالجتماعيةالريادة مفهوم درجونها كوت  املتخصصةن بأ  ، فإن ال ثة  منبها

.  Environmental Entrepreneurship  الريادة الذيئية    هور مصعععععطل أدى إلو  ال ي  منفصعععععل، األمر بشععععع ل  

الف عرة إلعو الخرو  بف رة مذت رة تععال  ق عية اجتماعيعة معينعة بويع  بعؤدي كنفيع  هع  •

(. جتمععععالفعععرد واألسعععرة وامل علعععو مختلععع  املسعععتويات ( اقتصعععادي أو اجتمعععاعي أثعععر كنمعععوي 

يعادة الف عات ويم ن أن كأخ  ه   الف رة التوجه الر حعي لتوقع  اإلسعتدامة فعي التنفيع  وز 

.  املستفيدة

د املتاحعععة الوصعععول إلعععو ف عععرة مذدععععة خالقعععة قابلعععة للتطذيععع  كنطعععوي علعععو اسعععتخدام املعععوار •

.لحل مش لة متج رة في املجتمع

الريادة االجتماعية

Social Entrepreneurship

قواععععععد وأصعععععول و سعععععتخدمالشعععععخ  الععععع ي يعمعععععل علعععععو استشععععععار املشعععععاتل اإلجتماعيعععععة •

ععار الحلعععول وكنظعععيم وإدارة املشعععروعات إلحعععدا  الت يةععع  االجتمعععاعي املطلعععوب،        الريعععادة البت ع

.والرائد االجتماعيSocial Activistوهناك فرق بةن الناوط االجتماعي 

رائد العمل  االجتماعي 
Social Entrepreneur
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االقتصعععععععععععععاد و   Sustainable Entrepreneurshipالريععادة املسععععععععععععتععدامععة    الريععادة الذيئيععة بمفهوم ويركذط مفهوم

العععععععععخ عععععععععععععععععععععرا و   Green Economy  األخ عععععععععععععععععععععر  األخ عععععععععععععععععععععر   Green Enterprises  املشعععععععععععععععععععععروععععععععععات  والعععععععععرائعععععععععد 

Green Entrepreneur.  إدارة املوارد ال شععرية    :أهمها،  كتعل  باملوضععوع كما  هرت مصععطلحات إدارية جدبدة

واملو   األخ ر    Green Jobsوالو ائ  الخ را      Green Human Resources Managementالخ را   

Green Employee     الععععععععخ ععععععععععععععععععععرا الععععععععخ ععععععععععععععععععععرا     Green Careersواملععععععععهععععععععن    Green Buildingsواملععععععععذععععععععانعععععععع  

 وغة ها. Green Marketingاألخ ر  والتسوي 

 

 

وية أو غة  مصطل  يعا  عن مذادئ ريادة األعمال التي بتم كطذيقها إلنشا  مشروعات ر •

ة بوي  ك ون ر وية تساعد في التعامل مع املشاتل الذيئية بأنواعها وأو الها املختلف

 
 
 وفنيا

 
.ه   املشروعات قادرة علو االستدامة ماليا

الريادة الذيئية

Ecopreneurship

اكه ال كركز مصطل  يشة  إلو رائد عمل بمفهومه السائد إال أن نشاطاكه وأهدافه ومشروع•

ية كتعل  بومابة فقط علو كوقي  األر ا ، بل تسدو بش ل  رئ س ي إلو كوقي  أهداف بيئ

.الذ  ة وال حة العامة

رائد العمل الذيئي
Ecopreneurs

عية سلوك إبداعي لفرد أو مؤسسة تعمل في قطاع معةن بنظر إلو الجوانب االجتما•

.والذيئية تأهداف رئ سية وكمةزة كنافسية

التنمية االلتزام املستمر من قذل الشرتات بالتصرف بش ل أخالقي واملساهمة في•

 لم االقتصادبة مع كوسةن نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم واملجتمع املحلي وك

.ةاألجيال القادم

الريادة املستدامة

Sustainable Entrepreneurship

Social Entrepreneurship is an approach by start-up companies and entrepreneurs in which they 
develop, fund, and implement solutions to social, cultural, or environmental issues.  
Social Entrepreneurs are those who take on the risk and effort to create positive changes in 
society through their initiatives. 
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Ecopreneurship is to create businesses that solve environmental problems or operate 
sustainably. Ecopreneurs are entrepreneurs whose business efforts are not only driven by profit, 
but also by a concern for the environment and aim to solve a specific environmental problem 
through sustainable business. Sustainable Entrepreneurship is the process of sustaining a level 
of entrepreneurial development as to create a paradigm shift in economic activity such that 
national GDP, job growth, capital investment, technology advancement, and quality of life is 
unmatched, unsurpassed, and unequalled. 

الريعععععادة   بةن مفهوم  كقعععععارب كذة   إلو أن هنعععععاك  والريعععععادة الذيئيعععععة   االجتمعععععاعيعععععةوكجعععععدر اإلوععععععععععععععععارة هنعععععا 

 ،ن ل ل ه   املفاهيم اركذاط وا ععع  بعدد آخر من املفاهيمأوالريادة املسعععتدامة من جهة أخرى، كما  جهة من

 والريادي األخ ر واملشروعات الخ را . والريادة الخ را  االقتصاد األخ ر   :أهمها

 

ون أن كعؤدي يهدف إلو الحّد من املخاطر الذيئيعة وإلعو كوقيع  التنميعة املسعتدامة داقتصاد•

.إلو حالة من التدهور الذيئي

االقتصاد األخ ر
Green Economy

احعععل دورة االلتعععزام املسعععتمر معععن قذعععل الشعععرتات بالتصعععرف بشععع ل أخالقعععي خعععالل مختلععع  مر •

.حياة املشروع واملساهمة في التنمية بمفهومها الشامل املستدام

الريادة الخ را 
Green Entrepreneurship

ة بيئيعة أو الشخ  ال ي بقوم بتأس   وتش يل مشعروع اسعتثماري بهعدف معالجعة مشع ل•

اجي علو ععدم الشخ  ال ي بورص في جميع سلوكياكه وقراراكه املتعلقة بمشروعه اإلنت

.كرك أبة آثار سلذية علو الذ  ة واملجتمع

الريادي األخ ر
Green Entrepreneur

وعععد  عمليعععات كأس سعععها أو تشععع يلها وكطويرهعععا أي•
أ
كعععأثة  سعععلبي قائمعععة املشعععروعات التعععي ال ك

.كذة  علو الذ  ة أو االقتصاد أو املجتمع

املشروعات الخ را 
Green Businesses
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The Green Economy is the economy that aims at making issues of reducing environmental risks 
and ecological scarcities, and that aims for sustainable development without degrading the 
environment. Green Entrepreneurship can be defined as the continuing commitment of 
business to behave in an ethical way and contribute toward economic development while 
improving the quality of life of the workforce, their families, and the local and global community, 
as well as future generations. A Green Entrepreneur is someone who starts and runs an 
entrepreneurial venture that is designed to be green in its products and processes from the very 
moment it is set up. A Green Business describes a company that does not make any negative 
impact on the environment, economy, or community. 

العععريععععععادة   بعععةعععن مصععععععععععععععطعععلععع   بعععر عععط  العععقعععيععععععادة  معععجععععععال  فعععي  املعععخعععتصععععععععععععععةعععن  بعععععععل  أن  إلعععو  اإلوععععععععععععععععععارة  وكعععجععععععدر 

Entrepreneurship  ومصععععععععععععطل  القيععادة Leadership     عر
فن من الفنون التي  أنهععا "   فوا القيععادة علوحيعع  يأ

وا  سععععع   ل ابة كوقي  هدف مشعععععت ك فيما بينهم  األفرادكوفةز مجموعة من  كم نه من والتيبتمتع بها الشعععععخ  

 أو بخ  مؤسعسعاهم". ومما يعزز ه ا التعري  التشعابه  
 
تان الهدف مركذط بالشعخ  نفسعه أو باألفراد جميعا

للعالقععععة السعععععععععععععععابقععععة  . ونتيجععععةEntrepreneur  وصععععععععععععفععععات رائععععد األعمععععال  Leaderال ذة  بةن صععععععععععععفععععات القععععائععععد  

 Entrepreneurial Leadership   مصععععععععععععطلحعععات جعععدبعععدة مثعععل القيعععادة الريعععادبعععة القيعععادة والريعععادة،  هرت بةن

 والريادي االست اكيجي.Strategic Entrepreneurship  االست اكيجية والريادة

 

Entrepreneurial Leadership is a mindset that focuses organizations on turning problems into 
opportunities that create economic and social value.   The Entrepreneurial Leader takes 
responsibility for their actions and those actions must be more proactive than reactive since they 
think about achieving organizational outcomes in an innovative way and working with a diverse 
group of people and resources to achieve these goals.  

 Vision   ، الرؤيععععةCommunication Skillsومن خصععععععععععععععععائ  القيععععادة الريععععادبععععة مهععععارات االكصععععععععععععععععال  

  Shares successالععنععجععععععا    ومشععععععععععععععععععاركععععععة   Self- confidenceبععععععالععنععفعع    والععثععقععععععة  Supportiveلععنععجععععععا   ا دعععم

 Continualاملسعتمر  والتعليم  Perseverance والعزيمة  Honestyة  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع واألمان والتطور  للنمو مناخ وخل 

Education. 

لعم معن كنظيم مجموعة من األفراد لتوقي  هدف مشت ك باستخدام السعلوك الريعادي، وذ•

ععار واالسعععتفادة معععن الفعععرص واملعععوارد خعععالل كوسعععةن مسعععتوى كوملهعععم للمخعععاطر وتعزيعععز االبت ع

.سيةاملتاحة وكومل املسؤولية الشخصية وإدارة  عملية الت ية  في الذ  ة املؤس

القيادة الريادبة
Entrepreneurial Leadership
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إععادة تعري  النطعاق ( 1كوقي  ععدد من األهعداف أهمهعا:    سععععععععععععاععد كذني الريعادة اإلسععععععععععععت اكيجيعة فيو 

دعم أو   ضعععمان(  2   ،من مجال املنافسعععة الحالية إلو مجال أوسععععفي الخرو    الشعععركةأو    املشعععروع   يسعععاعدال ي 

  املؤسعععسعععةأو  للمشعععروعاملوق  التنافسععع ي 
 
   موليا

 
( دعم 4،  رونة في اإلسعععت اكيجيةاملمسعععتوى   ( تعزيز 3 ،  وعامليا

  . املشععععععععععععروع أو الشععععععععععععركععةو نععا  هي ععل وثقععافععة جععدبععدة في  (  5 الت نولوجيععا الحععدبثععة،  و القععدرات ال شععععععععععععريععة  بنععا   

الرغذة في االسعععتجابة  ،  التنظيم الريادي ،  الرؤية، املخاطرة، عناصعععر الريادة االسعععت اكيجية فتشعععمل االبت ار أما

مهام الريادي . وكت عمن ريادة املةزة التنافسعيةو  ، شعري رأس املال ال،  املرونة، للتطورات الت نولوجية السعر عة

اختيار التصععععععععععور االسععععععععععت اكيجي   ،كودبد الذدائل اإلسععععععععععت اكيجية املتاحة واملفاضععععععععععلة بينها ما بلي:  االسععععععععععت اكيجي

  الشععععععععععركة نا  رسععععععععععالة ورؤية وأهداف و   الشععععععععععركةأو  للمشععععععععععروعاألف ععععععععععل  
ّ

املفاضععععععععععلة بةن  ،قبشعععععععععع ل مذدع وخال

وضععععععععععع اإلسععععععععععت اكيجية موضععععععععععع التنفي  من خالل  هي ة   ،املشععععععععععروعاالسععععععععععت اكيجيات املتاحة بشعععععععععع ل يعزز ريادة 

 . واكخاذ القرارات املناسذة، كقييم اإلست اكيجية، التنفي  والتقييم والتطوير ةاملناسذة لعمليالظروف 

Strategic Entrepreneurship refers to actions planned for seeking competitive advantage, which 
accelerates entering new products, processes, technological advancements, and markets by new 
ventures and incumbents.  Strategic entrepreneurs are those who are doing business 
as entrepreneur with using several strategic to run his/her business. 

عا  عن ك امل منظور الريادة • الذوع   يجي واملنظور اإلست اك( الذو  عن الفرصة مفهوم يأ

عرص، كودبععععد الفعععع: وقععععد كععععم كودبععععد سععععتة عناصععععر للريادبععععة اإلسععععت اكيجية و ععععي(. عععععن املةععععزة

ة  هععرت النمععو، اإلبععداع، ك نعع  املخاطعععرة، املرونععة، ووضععو  الرؤيعععة، إضعافة  إلععو أبععاد جدبععد

  عععععععي
 
 ععععععععن اله: معععععععؤخرا

 
ي عععععععل املعععععععوارد، القعععععععدرات، اإلسعععععععت اكيجية، الريعععععععادي، والذ  عععععععة، ف عععععععال

.التنظي ي

الريادة اإلست اكيجية

Strategic Entrepreneurship

والقعععدرة شعععخ  متمةعععز لدبعععه القعععدرات واملهعععارات والقابليعععة علعععو كومعععل املخعععاطرة املدروسعععة•

اإلداريععععة علععععو است شععععاف الفععععرص والتخطععععيط السععععليم السععععت اللها، كمععععا بمتلععععم القععععدرات

ي أو علعو واإلبداعية التي كم نه من النجا  وكوقي  األهداف سوا  علو املستوى الشخصع 

.مستوى املؤسسة

الريادي االست اكيجي

Strategic Entrepreneur
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،  املصععععععععععطلحاتمععععععععععن عععععععععععرض بعععععععععععل  االناهععععععععععا بععععععععععد 
 
أصععععععععععذ  مععععععععععن املركذطعععععععععة بمفهععععععععععوم الريععععععععععادة عمومععععععععععا

علعععععععععو ععععععععععدد معععععععععن الحقعععععععععائ  التعععععععععي كتعلععععععععع  بمفهعععععععععوم ومجعععععععععاالت الريعععععععععادة بمفهومهعععععععععا الععععععععععام. التأكيعععععععععد ال عععععععععروري 

الريعععععععادة مفهعععععععوم ععععععععام بنطعععععععوي علعععععععو ال ثةععععععع  معععععععن املفعععععععاهيم الفرعيعععععععة الشعععععععا عة ( 1  :ومعععععععن أبعععععععرز هععععععع   الحقعععععععائ 

، فقععععععععععععط مشععععععععععععروع معععععععععععععةن بععععععععععععامتالك الريععععععععععععادة بععععععععععععركذط مفهععععععععععععوم ال ( 2  ،فععععععععععععي جميععععععععععععع التخصصععععععععععععات واملجععععععععععععاالت

كععععععععععععركذط ال ( 3  ،تعلعععععععععععع  ب افععععععععععععة مراحععععععععععععل دورة حيععععععععععععاة املشععععععععععععروعببعمليععععععععععععة كأسعععععععععععع   املشععععععععععععروع بععععععععععععل  بععععععععععععركذط وال

و يفعععععععة معينعععععععة، فهنعععععععاك أو  مععععععععةن قطعععععععاعأو  مسعععععععتوى تعلي عععععععي مععععععععةنأو  عمعععععععر مععععععععةنأو  الريعععععععادة بجعععععععن  مععععععععةن

العالقعععععععععات العامعععععععععة وريعععععععععادة فعععععععععي إدارة ريعععععععععادة فعععععععععي ريعععععععععادة فعععععععععي اإلدارة وريعععععععععادة فعععععععععي التسعععععععععوي  وريعععععععععادة فعععععععععي اإلنتعععععععععا  و 

 فعععععععي مجعععععععال عملهأاملذيععععععععات، كمعععععععا بم ععععععن لعععععععألب إدارة العععععععاملةن و 
 
 وللعععععععوزير أن ب عععععععون ريادبععععععا

 
، معععععععان ب عععععععون ريادبععععععا

 وه ععععععععععع الل ويم عععععععععععن
 
ال كعععععععععععركذط الريعععععععععععادة باملفعععععععععععاهيم والنشعععععععععععاطات االقتصعععععععععععادبة ( 4  ،معععععععععععزارع أن ب عععععععععععون ريادبعععععععععععا

  ،واإلداريعععععععععععععة والتطوعيعععععععععععععة والخة بععععععععععععة واإلنسعععععععععععععانية والذيئيععععععععععععة االجتماعيععععععععععععةلق عععععععععععععابا افوسععععععععععععب، بعععععععععععععل كتعععععععععععععدى 

 والت نولوجيععععععععععععععاصععععععععععععععطل  الريععععععععععععععادة فععععععععععععععي مجععععععععععععععال األدب واإلعععععععععععععععالم والسياسععععععععععععععة وا عععععععععععععع  مل  هععععععععععععععور  هنععععععععععععععاك (5 

 وغة ها.  اإلنسانية والعلوم

Entrepreneurship is living a few years of your life like most people will not, so that you can spend 
the rest of your life like most people cannot". Entrepreneurship is neither a science nor an art, it is a 
practice.   

 ورواد األعمال وخصائصهم ريادة األعمال 2.1

أدى التنعععععععععععععوع فعععععععععععععي املجعععععععععععععاالت والقطاععععععععععععععات والتخصصعععععععععععععات التعععععععععععععي بعععععععععععععتم فيهعععععععععععععا اسعععععععععععععتخدام مصعععععععععععععطل  

والعمليعععععععة التععععععي تسعععععععدو إلععععععو تعزيعععععععز الريععععععادة إلععععععو إر عععععععاك لععععععدى العععععععذعل، كمععععععا أدى إلعععععععو تشععععععتت الجهعععععععود الذوثيععععععة 

سععععععععع   أبمفهومهعععععععععا املعععععععععركذط بتأو  بمفهومهعععععععععا الععععععععععامأو  االجتمعععععععععاعيأو  الريعععععععععادة سعععععععععوا  بمفهومهعععععععععا االقتصعععععععععادي 

وعات املتناهيعععععععععة الصععععععععع ر والصععععععععع ة ة واملتوسعععععععععطة. لععععععععع ا، سععععععععع تم الت كةعععععععععز فعععععععععي هععععععععع ا الذنعععععععععد علعععععععععو مفهعععععععععوم املشعععععععععر 

والصععععععععععععععع ة ة واملتوسعععععععععععععععطة،  ر املتناهيعععععععععععععععة الصععععععععععععععع الريعععععععععععععععادة املعععععععععععععععركذط بالنشعععععععععععععععاطات اإلنتاجيعععععععععععععععة واملشعععععععععععععععروعات 

 بق عععععععابا الفقعععععععر والذطالعععععععة، أال وهعععععععو مفهعععععععومأواملعععععععركذط 
 
الصععععععع رى  املشعععععععروعاتريعععععععادة أو  ريعععععععادة األعمعععععععال ب عععععععا

ت عليععععععععععععععععه العععععععععععععععععذعل ريععععععععععععععععادة الشعععععععععععععععععرتا بطلعععععععععععععععع  معععععععععععععععععا أو Entrepreneurship SMEs الصعععععععععععععععع ة ة واملتوسععععععععععععععععطةو 

Entrepreneurship Corporate، كوععععععععععععععت مفهععععععععععععععوم أمععععععععععععععع الت 
 
كيععععععععععععععد علععععععععععععععو أن هعععععععععععععع ا املفهععععععععععععععوم بنععععععععععععععدر  كمامععععععععععععععا

 ( 2عام كما هو مو   في الش ل رقم   بش ل  الريادة 
 
 .ال ي كمت اإلوارة إليه سابقا
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 من مراحل االستثمار   واحدة مرحلةأو  ال كركذط بخطوة تشة  التعريفات السابقة إلو أن ريادة األعمال

باختيار  الريادة واالبت ار كذدأ  بل    ،واملتوسععععععععععطةالصعععععععععع ة ة  املتناهية الصعععععععععع ر و املشععععععععععروعات  مراحل دورة حياةأو 

الف رة، ومن  م الذد   كنطوي عليها ه  الف رة االسععععععتثمارية وكقييمها لذيان مدى الفرصععععععة االسععععععتثمارية التي  

 بعملية أب نا  وك
 
 التش يل و س   املشروع االستثماري مرورا

 
عدارة عمليات اإلنتا  واملذيعات والتسوي  وصوال

التسععوي     الريادة في مجال وأسععلو ب نقد بمتلم مشععروع معةوعلو سعع يل املثال،  إلو عملية التقييم والتطوير .

هور القدرات واملهارات   التسععععععاع مجاالت   ةونتيجو التعامل مع السععععععوق وه  ا. أو الريادة في أسععععععلوب التوز ع أ

 االركذعاط    ى الريعادبعة، بعد
 
 واالبت عار   اإلبعداعبةن مفهوم الريعادة وععدد من املفعاهيم األخرى أهمهعا   ال ذة  وا ععععععععععععحعا

 (.3، أنظر الش ل رقم  واملخاطرة وغة ها

 موور مفهوم الريادة واملشروعات املتناهية الص ر والص ة ة واملتوسطة   في   : بعل املفاهيم واملصطلحات التي كدور  3الش ل رقم   

 

Business Entrepreneurship refers to the concept of developing and managing a business venture 
to gain profit by taking several risks. Business Entrepreneurship as the combination of innovation, 
initiative and willingness take risks required to create and operate new businesses. 

ة عمليعععععععة كأسععععععع   مشعععععععروعات اسعععععععتثمارية جدبعععععععدة وابت اريعععععععة أو كطعععععععوير مشعععععععروعات قائمععععععع•

. اري واست الل نقاط القوة والفرص املتاحة لتطوير ه   املشروعات بأسلوب ابت  

مالعم ابت ار نظم وممارسات جدبدة داخعل املشعروع معن قذعل بععل الععاملةن كوعت إوعراف•

.مواردأو مدبر املشروع لتوسةن األدا  االقتصادي له عن طري  االست الل األمثل لل

لذيععععععععة املذععععععععادرة فععععععععي كصععععععععميم وكنظععععععععيم املشععععععععروعات الجدبععععععععدة أو القيععععععععام بأنشععععععععطة فريععععععععدة  لت•

ذنعععععي احتياجعععععات األعمععععععععععال معععععن خعععععالل اكتشعععععاف الفعععععرص واسعععععت اللها بعقليعععععة اسعععععتذاقية وك

.املخاطرة املحسو ة لتوقي  األر ا  من خالل التأكيد علو اإلبداع واإلنتاجية

ريادة األعمال
Business Entrepreneurship

الريادة

االبت ار
واالبداع كومل 

املخاطرة

دورة حياة 
املشروع

األف ار 
والفرص 
ةاالستثماري

مقومات 
النجا 

ال فا ة 
والفاعلية

األسذقية 
والتمةز

حل 
املش الت 
وعدارة 
األزمات

است الل 
الفرص 
ونقاط 
القوة
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Innovation is the process of turning a new concept into commercial success or widespread use. 
Invention is the creation of a new idea or concept. Creativity is the act of turning new and 
imaginative ideas into reality.  Creativity, invention, and innovation are all interrelated and 
necessary for growth to occur. 

 

 

ة إنتععععععا   عععععع ي  جدبععععععد خععععععالل فتعععععع ة  زمنيععععععع•

 ة معينععععة نتيجععععة كفاعععععل الفععععرد مععععع الخاعععع

بطععرق التععي بمتل هععا، ومععن خععالل كف ةعع  

 عععععععععن التف ةعععععععع  الروكي
 
نععععععععي جدبععععععععدة بعيععععععععدا

عار فععي والتقليععدي، ويم ععن أن بظهععر االبت  ع

صعععععععععععععععورة مادبعععععععععععععععة تاملنتجعععععععععععععععات التقنيعععععععععععععععة 

سععععععععععلعة  والعلميععععععععععة الجدبععععععععععدة واملمةععععععععععزة 

 املن(مذت ععرة
 
تجععات ، إال أنععه يشععمل أب ععا

(. خدمعععععععة مذت عععععععرة فعععععععي صعععععععورة خعععععععدمات 

عععععار فععععععي أسععععععال يب ويم ععععععن أن ب ععععععون االبت ع

اإلنتعععععععععععا  أو اإلدارة فعععععععععععي أي مرحلعععععععععععة معععععععععععن 

.مراحلها

االبت ار
Innovation

بم اإلكيعععان بجدبعععد أو إععععادة كقعععدبم القعععد•

مععع والتعامععلو إبت اريععةبصععورة جدبععدة أ

.فعععععةاألوعععععيا  املألوفعععععة بطريقعععععة غةععععع  مألو 

لعععو و ععععرف اإلبعععداع أب عععا بأنعععه القعععدرة ع

ك عععععععوين وإنشعععععععا   ععععععع ي  جدبعععععععد، أو دمعععععععج 

اآلرا  القدبمععععععععة أو الجدبععععععععدة فععععععععي صععععععععورة 

جدبععععععدة، أو اسععععععتعمال الخيععععععال لتطععععععوير 

اجععععات وك ييعععع  اآلرا  حتععععس تشععععذع االحتي

.بطريقة جدبدة

ا  عمليعععععة معرفيعععععة كعععععؤدي إلعععععو كوليعععععد نتععععع•

.جدبد بتص  باملرونة واألصالة

اإلبداع
Creativity

خي  عاععع  الحعععدود الوطنيععععة، وقعععد تشععععمل التصعععدبر والتعععع  رائعععد األعمععععالعمليعععات بقعععوم بهععععا •

. وفت  م تب مذيعات في بلد آخر

ععار  وكقيعععيم  واسعععت الل الفعععرص عاععع  الحعععدود الوطنيعععة لخلععع  سعععلع• وخعععدمات اكتشعععاف وابت ع

.مستقذلية

ريادة األعمال الدولية
International Entrepreneurship

يعععععة أنشعععععطة كجاريعععععة جدبعععععدة ومذت عععععرة خعععععار  أو عاععععع  الحعععععدود الوطنشعععععخ  بقعععععوم بتأسععععع  •

.ويقوم بتش يلها وكطويرها

رائد األعمال الدولي أو العامل 
Global Entrepreneur or International Entrepreneur
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International Entrepreneurship means the discovery, enactment, evaluation, and exploitation 
of opportunities across national borders to create future goods and services.  When an 
Entrepreneur goes to other countries to run and operate their business, then it is known as 
International Entrepreneurship.   

املتعلقة بتعريفه، اآلرا     ، فهناك اختالف في Business Entrepreneur رائد األعمالأما بخصععععععععععوص 

حسععععععععععععابعه في مشععععععععععععروععه الخعاص أي ل  فذعل الخا ا  لعديهم تعري  واسععععععععععععع، والع ي يشععععععععععععمعل أي شععععععععععععخ  يعمعل

   ،الشععععععععععععخصعععععععععععع ي
 

سععععععععععععتقال املفهوم   علو االبت ععار والقيععادة. ول ن    عملععه  بنطوي   بويعع   أو الشععععععععععععخ  العع ي يعمععل مأ

 بقوم بععاسععععععععععععت شعععععععععععععاف ف رة اسععععععععععععتثمععار أن رائععد األعمععال    املتعععارف عليععه لععدى ال ععالذيععة
 
يععة وكقييمهععا اقتصعععععععععععععادبععا

، ومن ثم بقوم بت
 
 و يئيعا

 
خعاطر املبعأخع  علو ععاكقعه  اسععععععععععععتثمعاري بويع   مشععععععععععععروعهع   الف رة إلو  ر يطو واجتمعاعيعا

اف  كعععأسعععععععععععع سععععععععععععععه و نعععا   وتشعععععععععععع يلعععه وكطوير  وأول  الل عععة الفرنسععععععععععععيعععة ينوعععدر هععع ا املصععععععععععععطل  منو   .التي قعععد كر

 ريادي أو   عمالأطل  مصععطل  رائد  صععل ريتشععارد تانتيلون. بأ الفرنسعع ي األ -االقتصععادي األبرلندي  هو  عّرفه من

افقة خاطر امل  مع األخ  بعةن االعتذار تافةجدبد  اسعععتثماري  علو الشعععخ  الراغب بإنشعععا  مشعععروع ادر(مذ املر

وال بد من اإلوعععععععارة إلو أنه علو الرغم من وجود بعل الفروقات بةن مفهوم  . له ا املشعععععععروع في مختل  مراحله

ومفهوم   Business Womanأو سععععيدة األعمال   Business Manرائد األعمال من جهة ومفهوم رجل األعمال 

من جهعة أخرى ، إال أن هنعاك أوجعه تشعععععععععععععابعه كثة ة في الخصعععععععععععععائ    Managerومفهوم املعدبر     Leader القعائعد

، والقعائعد قعد  واملهعا
 
 جيعدا

 
ف عار ريعادبعة كم نعه  أقعدرات و   مبمتلع م وآليعات العمعل، فعالريعادي بم ن أن ب ون قعائعدا

من إدارة فريقه. وقد أدى ه ا التقارب والتداخل في الخصعععععععععائ  إلو  هور مصعععععععععطلحات مثل الريادة القيادبة 

 والريادة االست اكيجية.

 

An Entrepreneur is a person with an idea, skills, and courage to take any risk to pursue that idea, to 
turn it into reality. The Manager is the person who manages the operations and functions of the 
organization. Managers need to have both leadership and entrepreneurship qualities to be 
successful. A Businessman walks on the defined path, but an entrepreneur believes in making his 
own path, which becomes a guideline for other businessmen. 

ادي الشعععخ  الععع ي بقعععوم بتطعععوير نمعععوذ  عمعععل ملشعععروع مععععةن، ويقعععوم بجمعععع رأس املعععال املععع•

 مسؤولية نج
 
.احه أو فشلهوال شري الالزم لذد  ه ا املشروع، و عمل علو تش يله متوّمال

. ارمالم أو مدبر مشروع استثماري بدبر نشاطه عن طري  الخوض باملخاطرة واالبت•

رائد األعمال
Business Entrepreneurship

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
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وقذل االنتقال إلو مناقشععععععععععععة خصععععععععععععائ  رائد األعمال، نرى من ال ععععععععععععروري التميةز بةن مفهوم تل من 

العععععداخليعععععة     Business Entrepreneurshipريعععععادة األعمعععععال     Intrapreneurshipومصععععععععععععطل  ريعععععادة األعمعععععال 

 كمععا ال بععد من .  Intrapreneurومععا بطل  عليععه رائععد األعمععال الععداخلي     Entrepreneurمن  رائععد األعمععال وتععل

 .   Fake Entrepreneurshipمفهوم رائد العمل املزي   إلو اإلوارة

 

يعععادة معععزيج معععن مهعععارات ريعععادة األعمعععال واإلدارة، ل عععن االخعععتالف الرئ سععع ي هعععو أنعععه فعععي حالعععة ر •
.ل هاألعمال الداخلية، ال بتومل الريادي املخاطرة ألنه مو   في املشروع ول   ما

الريادة الداخلية
Intrapreneurship

لخلعع مشععروع قععائمعمليععة كطععوير أعمععال أو منتجععات أو خععدمات أو عمليععات جدبععدة داخععل •
. قيمة وكوليد نمو جدبد في األر ا  من خالل التف ة  والعمل الريادي

ثععععل رواد مفهععععوم يعاعععع  عععععن دعععععم العععععاملةن فععععي مشععععروع أو وععععركة معينععععة للتف ةعععع  والتصععععرف م•
ذوي الرؤيعة األعمال ضمن حدود الهي ل التنظي ي للمشعروع، حيع  بعتم تشعجيع املعو فةن
ات أو خعدمات واملهارات ال حيوة علو كودبد الفرص وكطوير األف ار التي كعؤدي إلعو منتجع

.جدبدة مذت رة أو حتس خطوط أعمال جدبدة

ريادة  الشرتات
Corporate Entrepreneurship

ة داخعععل الشعععخ  الععع ي يعمعععل داخعععل املشعععروع أو الشعععركة ول نعععه بتعععولو كنفيععع  ف عععرة فردبععع•
طرة املشععععععروع ولعععععع   بال ععععععرورة أن ب ععععععون مالععععععم املشععععععروع أو مععععععدبر  وال بتومععععععل تععععععل املخععععععا

.الناجمة عن املشروع بل جز  جز  منها

رائد األعمال الداخلي 
Intrapreneur

و آخععر الشعخ  العع ي ال بمتلععم الخصععائ  األساسععية لرائععد العمععل وينتقععل مععن مشععروع إلعع•
ب قعد ك ععون ويفتقعر إلعو الجدبععة والشع  ، كمعا بقععوم بنشعر نصعائ  خاط ععة مذنيعة علعو كجععار 

.وهمية

(  املزي  رائد العمل الوه ي 
Fake Entrepreneur
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An intrapreneur is a person who works within the company but has taken on an individual 
project by himself and become responsible for turning an idea or vision into a successful final 
product. Intrapreneurship as it is often referred to, is the concept of supporting employees to 
think and behave like entrepreneurs within an existing organizational structure. Corporate 
Entrepreneurship is a process used to develop new businesses, products, services, or processes 
inside of an existing organization to create value and generate new revenue growth through 
entrepreneurial thought and action. Fake entrepreneurs are known for bouncing from idea to 
idea. As a result, none of these ideas come to fruition. 

   توثمععة تسعععععععععععععاؤال 
أ
رائععد األعمععال لععدى  كتوفر    بجععب أنات التي  طر  هنععا حول املهععارات والقععدرات والخا  ك

لو أف ععععععععععععل النتائجر وهل هناك ضععععععععععععرورة لتوفر جميع ه   الخصععععععععععععائ ر هل بتم بنا  قدرات رائد إللوصععععععععععععول  

م التدريب أم كالهمار. كتطلب اإلجابة علو ه   األسععععععع لة بالتفصعععععععيل جهود بوثية  أاألعمال من خالل التعليم 

كتوفر  بجب أننه بم ن عرض ملخ  بذةن أهم الخصععععائ  التي  أ، إال اإلصععععداره ا خارجة عن أهداف كذة ة 

 لل ثة  من املتخصصةن برائد األعمال
 
كؤدي إلو تعث هم  بوي  األعمال، وما  ي األخطا  التي بقع بها رواد وفقا

 ، كما سععععععععع تم عرض بعل النصعععععععععائ  التي من وعععععععععأنها تعزيز من أجل العمل علو كفاديها  وخسعععععععععارة مشعععععععععروعا هم

ومن أبرز ه   الخصععععععععائ  هو .  يعمل فيهأو   رائد األعمال ورفع كفا كه وكفا ة مشععععععععروعه ال ي بمتل هقدرات  

 .(4، أنظر الش ل رقم  خاطرة واإلصرار واملثابرة والش   والصا  والتف ة  خار  الصندوق املالتوجه لتومل 

 رواد األعمال بعل الخصائ   : 4الش ل رقم  

 

 إلو مفهوم رائد األعمال الوه ي
 
وأوععرنا إلو أنه ال  ،Fake Entrepreneurshipاملزي   أو   أوععرنا سععابقا

كععأسعععععععععععع    أو    منتجععات وهميععة  بععإبجععادقععد بقوم  كمععا إنععه  بمتلععم ال ثة  من خصعععععععععععععائ  رواد األعمععال السعععععععععععععابقععة،  

نعه قعد بقعدم معلومعات  إالخعدمعة التي بقعدمهعا ، كمعا  أو    خصععععععععععععائ  وهميعة للسععععععععععععلععة  إبراز أو    مشععععععععععععروععات وهميعة

للمؤسعسعات التمويلية وغة  التمويلية. ول ن ول   كت ع  الصعورة، ال بد أو  للعمالأو    ةنلوهمية سعوا  للمسعاه

ال ثة ون عنععدمععا بنععاقشععععععععععععون خصعععععععععععععائ  رواد األعمععال ومواصععععععععععععفععا هم،    فيهععا  بعل األخطععا  التي بقعمن بيععان  

ب ون وععععاب وه  ا، إال أن  بجب أنأو   في كخصعععع  معةنأو   ب ون غني بجب أنن رائد األعمال  أفالذعل برى 

 ه ا ل   بال رورة صحيو
 
 .األعمال( بعل املفاهيم واألخطا  الشا عة عن رائد 5يذةن الش ل رقم  و . ا

صرار علو اإل 
استمرار النجا 

ةاملذادر حب العمل و 
اقتناصالقدرة علو 

الفرص
صرار واملثابرةاإل 

الذو  عن أبة 
معلومات كلزم 

للعمل

االهتمام بالجودة 
والنوعية

الفاعلية

التخطيط املنظم االلتزام بالعمل
القدرة علو حل 

املش الت
الثقة بالنف  الحزم االقناعالقدرة علو 

القدرة علو كوفة  
ملللعب  ة مناسذة

مهارات التواصل 
الفعال 

مهارات القيادة كومل املخاطرة
و املرونة والقدرة عل

الت ي 
الصا  والتفاؤل  الش   الطمو 

االست الل األمثل
للموارد

التف ة  خار  
الصندوق 

أخالق الريادة االبداع واالبت ار كومل املس ولية استثمار الفشل
السدي لتطوير 

ال ات
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 األعمال مفاهيم خاط ة عن رائد : 5الش ل رقم  

 

 Startup Businessesة الناوععع  املشعععروعاتانتشعععار مفهوم ريادة األعمال وزيادة عدد    من غموعلو الر 

ال كتم ن من الصعمود لفت ة طويلة، وت ل  أبوابها   املشعروعاته    بعل بشع ل كذة  في السعنوات األخة ة، فإن 

ألسذاب داخلية وأخرى خارجية، و س ب أخطا  إدارية قد يعتا ها الذعل أخطا  بسيطة إال أنها ذات أثر كذة   

التعرف علو أبرز مقومععات   رواد األعمععالعلو  . ولتالفي الوقوع في مثععل هعع   األخطععا  بنذ ي  علو حيععاة املشععععععععععععروع

ت املتناهية الصعععع ر والصعععع ة ة واملتوسععععطة ومواولة كوقيقها ومعرفة أسععععذاب التعث  ومواولة  نجا  املشععععروعا

رواد األعمععال أخطععا   قصعععععععععععع  النجععا  وأسععععععععععععرارهععا وحععاالت التعث  و   االسععععععععععععتفععادة منكالفيهععا، كمععا ال بععد لهم من  

بذةن   إل  ( بعل6الشعععععععععععع ععععععل رقم  اآلخرين.  كؤدي  والتي  رواد األعمععععععال  لععععععدى بعل  الشعععععععععععععععععا عععععععة  تعث  األخطععععععا   و 

، بعل الحقائ  التي بجب علو رواد األعمال مراعا ها والعمل في إطارها إذا أرادوا 
 
مشعععععععروعا هم. ونعرض أخة ا

 (7كوقي  أهدافهم ورفع كفا ة مشروعا هم، أنظر الش ل رقم  

 إلو تعث  املشروعات الص ة ة واملتوسطةاألخطا  الشا عة لدى بعل رواد األعمال التي كؤدي بعل : 6الش ل رقم  

 

بولد بموهذة بال حدود امر م
األهم العنصرملال هو ا

رائد األعمالنجا  ل
ذادر وابامل بومل وهادة جامعية

بنج  لوحد  عذقري ويفهم ب ل   ئ عاطل عن العمل  
 
هدفه الر   املادي دوما

اتل يستطيع حل جميع املش

دون مساعدة

ة عدم متابعة مالحظات العمال  سوا  اإلبجابي

أو السلذية

لعمل اإلفراط في التو ي   وعدم اختيار فري  ا

املناسب

أجيل االستمرار بالتخطيط ل ن دون كنفي  وك

"التسوي "األولويات 

اقعية وغة   انعدام الرؤية أو كذني رؤية غة  و

منطقية
عدم مواكذة كوقعات وكف يالت العمال  تمر عدم متابعة السوق واملنافسةن بش ل مس

جات ضع  عمليات التسوي  وعدم فهم االحتيا

الدقيقة للسوق والعمال 
التسعة  الخاطئ

رجل االعتماد علو اإلدارة التقليدبة وأسلوب ال

One Man Showالواحد 

عدم االستفادة من أف ار اآلخرين وأخطائهمعدم التقييم املستمر ألدا  املشروعوعالخلط بةن أصول رائد العمل وأصول املشر 

عدم االهتمام بالجودة وعدم كقدبم منتجات 

ذات قيمة استثنائية

طر  اختيار الوقت الخاطئ الفتتا  املشروع أو 

املنتج
سو  اختيار امل ان واملوقع الدقي 

التنازع علو اإلدارة بس ب كث ة املال ةن
كجاهل وضع مةزانية التسوي  ضمن دراسة

الجدوى 

عدم إعطا  العقود الوقت ال افي للدراسة 

ونق  الثقافة القانونية

يادي عدم كذني بعل املشروعات واألف ار ألن ر 

آخر سذقه إليها

التعنت والعناد عند اكخاذ القرارات اإلدارية

والفنية
غ فيهالتفاؤل غة  املا ر وغة  املدروس واملذال

كو ي  األقارب واألصدقا  ب ل النظر عن

األدا  واإلنتاجية
الت دد املفرط عند اكخاذ بعل القرارات

اهل عدم املفاضلة بةن الذدائل املتوفرة وكج

مؤورات الجدوى 

العمل بدون خطة عمل ولو بسيطة
 ة  خار  التف ة  بأسلوب كقليدي كذدبل للتف

الصندوق 
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 حقائ  بجب علو رواد األعمال مراعا ها والعمل  في إطارها :7 الش ل رقم

 

   االستثمار واملشروع االستثماري هيم  ومصطلحات يف جمال مفا .2

ب املتعلقة  واملصطلحات  املفاهيم  من  مجموعة  الجز   ه ا  و بقدم  املتناهية  االستثمار   املشروعات 

الص ر والص ة ة واملتوسطة، حي  بناقش تعري  ه   املشروعات وخصائصها ومفهوم املشروع االستثماري  

املشروع  ب أعام، و عرض    بش ل    Business Life Cycle  ومراحل دورة حياة 
 
ب ل   ا املركذطة  املفاهيم  بعل 

ك مراحل  من  املشروع  أمرحلة  االستثمارية  ابتدا   س    الف رة  است شاف  القرار  ثم    وكقييمها  من  اكخاذ 

  
 
 التقييم والتطويرعملية  إلو    عملية التش يلباالستثماري، ثم بنا  املشروع، مرورا

 
. ويقدم ه ا الجز  أب ا

 . وخدمات كطوير األعمال بإدارة املشروعات ومسائل التمويل والدعم املؤسس يالعدبد من املفاهيم املتعلقة 

 وأنواع املستثمرين املشروع االستثماري  1.2

 في دعم جهود التنمية االقتصعادبة   Investmentبلعب االسعتثمار 
 
 كذة ا

 
 Economic  واالجتماعيةدورا

and Social Developmentودعم املوازنة  في زيادة اإلنتا  والتشععععععععععع يل  - املثالعلو سععععععععععع يل   - ، حي  يسعععععععععععاهم

  وتعزيز مسععععععععععععتوى االحتيععععاطيععععات     Trade Balanceواملةزان التجععععاري    للععععدولععععةGovernment Budget   العععععامععععة

، كما يساهم في Economic Diversification والتنو ع االقتصادي  Foreign Reserves العمالت األجن ية من

  االسععتثمار  ويقسععم. بمفهومها الشععامل واملسععتدام في عملية التنميةPrivate Sector  الخاصتعزيز دور القطاع 

  Real Investment وهو ما بطل  عليه االسععععععععععععتثمار الحقيق  االسععععععععععععتثمار االقتصععععععععععععادي   :أهمها  ،إلو عدة أنواع

و/ السععععععععععععلع والخععععععدمععععععات ألهععععععداف ر ويععععععة  كنمويععععععة(أ إنتععععععا     Social Investment   االسععععععععععععتثمععععععار االجتمععععععاعي،  و 

 تعزيز التنميعة ال شععععععععععععريعة    Human Capitalاالسععععععععععععتثمعار في رأس املعال ال شععععععععععععري ،  (االجتمعاعيعةالتنميعة    تعزيز

 .Financial Investment  واالستثمار املالي  ،واإلنتاجية(

Financial Investment is different from Economic Investments. Whereas economic investments are 
tied to a tangible increase in capital stock, financial investments refer to an allocation of resources 
to assets are expected to yield some sort of dividend. Instead of being tangible objects or the 
means of production, financial investments are things like stocks, bonds, or real estate ventures.        

ل   هناك نجا  مستمر أو فشل مستمر
قد بتولد الفشل من النجا  والنجا  

من الفشل
املخاطرة املطلو ة  ي املخاطرة املدروسة

ال بد من استشارة رواد األعمال اآلخرين 
واالستفادة من قص  نجاحهم أو تعث هم

 
 
 ول نه ل   مستويال

 
النجا  ل   سهال الوقوع بالخطأ ل   نهابة املطاف

هاألف ار الجدبدة كزيد من فرص النجا  ونتائج مهم وثمةنالوقت مورد 
 إبجب الت كةز علو 

 
بجادالحلول أوال

ول   علو املشاتل 

ذو  عن التمةز واالستمرارية لا
بجاد الف رة فقط بل في إالريادة ل ست في 

كوويلها إلو مشروع حقيق  قابل لالستمرار
األهم من النجا  هو املحافظة عليه
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(  Public Sectorالعام عام  القطاعالسعتثمار اال : أنواع  ي و ثال ويقسعم االسعتثمار  حسعب املل ية إل

من خالل الشراكة بةن القطاعةن   ( واالستثمار املختلطPrivate Sector خاص  القطاع الخاصالستثمار  اال و 

Public-Private Partnership (PPP) أو حسععععععب الذعد الزمني لعملية التأسعععععع     . ويم ن كقسععععععيم االسععععععتثمار 

 Short-termجعععل  واسععععععععععععتثمعععار قصععععععععععععة  األ   Long-term Investment  إلو اسععععععععععععتثمعععار طويعععل األجعععلدورة اإلنتعععا   

Investmentكجاري ، زراعي،  صععععععععناعيرى لالسععععععععتثمار  حسععععععععب القطاع  ، وهناك العدبد من التقسععععععععيمات األخ  ،

منطقة  سعععععععععوق    السعععععععععوق  ونطاق  الت نولوجيا( أو  كثي  االسعععععععععتخدام للعمالة   وأسعععععععععلوب اإلنتا (  خدم . ال و 

 وهو موضعععععوع  باملفهوم االقتصعععععادي  ويتأثر حجم االسعععععتثمار    .وغة ها من املعابة  خارجي(سعععععوق  مولي و سعععععوق  و 

هعععععع ا اإلصعععععععععععععععععدار( في  املثععععععال  بعععععععدة عوامععععععل أهمهععععععا  اهتمععععععامنععععععا  سعععععععععععع يععععععل  الفععععععائععععععدة  :علو    Interest Rateسعععععععععععععر 

ومناخ االسععععععععععععتثمار ومسععععععععععععتوى االسععععععععععععتقرار االقتصععععععععععععادي واالجتماعي    Business Environment  األعمال و   ة

  (.8والسياس ي، أنظر الش ل رقم  

 : أبرز موددات االستثمار8الش ل رقم  

 

حصول علعو الت حية بمنفعة حالية بم ن كوقيقها من إوذاع اساهالت  حالي من أجل ال•

.منفعة مستقذلية بم ن الحصول عليها من اساهالك مستقذلي أكا 

د معن التخلي عن اسعتخدام أمعوال حاليعة ولفتع ة زمنيعة معينعة معن أجعل الحصعول علعو مزيع•

ألمععععععوال ك ععععععون بمثابعععععة تعععععععويل ععععععن القيمععععععة الحاليعععععة لالتعععععدفقات النقدبعععععة فععععععي املسعععععتقذل

ب الت عععخم املسععتثمرة، وكعع لم تعععويل عععن االنخفععاض املتوقععع فععي القععوة الشععرائية بسعع 

.مع إم انية الحصول علو عائد مقابل كومل عنصر املخاطرة

االستثمار

Investment

ك فععي االمتنععاع عععن جععز  مععن االسععاهالك الحععالي مععن أجععل الحصععول علععو املزيععد مععن االسععاهال•

.املستقذل

االدخار

Saving

التقدم العل ي والت نولوجي معدل العائد علو االستثمار ( الت لفة سعر الفائدة 

الوعي االدخاري واالستثماري االستقرار االقتصادي والسياس ي درجة املخاطرة 

وقوانةن االستثمارالتشر عاتالنظام ال ريبي كوفر السوق املالية الفعالة 

روادة القرارات االستثمارية التوقعات النظام االقتصادي 

مستوى الريادة والتوجه لالبت ارممارسة األعمالسهولةكوفر التمويل
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The biggest and most influential difference between saving and investing is Risk. Risk implies 
future uncertainty about deviation from expected earnings or expected outcome. Risk measures 
the uncertainty that an investor is willing to take to realize a gain from an investment. 

 

 

 An Investment Project is an organization's plan to use available resources to achieve future 
performance and objectives. 

نععععععععععععوع املنععععععععععععتج  :أهمهععععععععععععا ،ويم ععععععععععععن كصععععععععععععني  املشععععععععععععروعات االسععععععععععععتثمارية حسععععععععععععب عععععععععععععدد مععععععععععععن املعععععععععععععابة  

، ( وأسععععععععععععلوب اإلنتععععععععععععا   كثيعععععععععععع  االسععععععععععععتخدام للعمالععععععععععععة أو كثيعععععععععععع  االسععععععععععععتخدام لعععععععععععع الت(ةخدمعععععععععععع  أو  سععععععععععععلعة

 (. 9أنظر الش ل رقم   ،خاص(، وغة ها من املعابة املل ية  قطاع عام أو قطاع 

 : أنواع وكقسيمات املشروعات االستثمارية9الش ل رقم  

 

ة للوصععول ف عرة موععددة السعتخدام بعععل املعوارد االقتصععادبة بطريقعة معينععة ولفتع ة زمنيعع•

الي  ععن الت عع ( امل اسعب بأنواعهعا إلعو هعدف مععةن أو ععدة أهعداف علعو أن كزيعد اإلبعرادات 

(.املذاورة وغة  املذاورة بأنواعها 

ية جدبدة أو من املوارد االقتصادبة لتستخدم في خل  طاقة إنتاجاقت ا  بتخصي  قدر•

.لحصول علو منافع معينةلإعادة كأهيل طاقة إنتاجية قائمة أو كوسيعها 

نعة لعدى منشأة تعمل علو إنتا  السلع أو الخدمات أو تسعويقها إلوعذاع حاجعة أو رغذعة معي•

.ية املتاحةأفراد املجتمع ، بهدف كوقي  الر   من خالل استخدام املوارد املادبة وال شر 

املشروع االستثماري 

Investment Project

الحجم 
مشروعات نشاطات إنتاجية و  

(متناهية الص ر وص ة ة ومتوسطة

الذعد الزمني لعملية االنتا  
مشروعات قصة ة األجل  

(ومشروعات طويلة األجل

نوع املنتج 
مشروعات سلعية 

(ومشروعات خدمية

الش ل القانون 
(ال ..مؤسسة فردبة أو وركه 

أسلوب اإلنتا 
كثي  االستخدام للعمالة أو كثي  

( االستخدام ل الت

عالقة املشروعات مع بع ها 
بدبلة أو م ملة لذع ها  الذعل

(و مستقلةأ

املل ية
(قطاع عام وقطاع خاص 

عمر املشروع
(قصة  ومتوسط وطويل األجل 

القطاع
(صناعي وزراعي وكجاري وخدم  

التوز ع املتذعو أسلوب الذيع 
(الذيع بالجملة او املفرق او كالهما 

هي ل السوق ال ي يعمل فيه
و منافسة احت ارية او أمنافسة  

(احت ار القلة او االحت ار التام

نطاق السوق والحصة السوقية 
(أو خارجي/سوق مولي و 
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ول ن ثمة سععععععؤال بظهر هنا، هل كختل  ه   املشععععععروعات عن بع ععععععها الذعل من حي  الخصععععععائ  

مثععل هعع   األسعععععععععععع لععة إلو دراسعععععععععععععات كطذيقيععة وكوليليععة والحجم والتوععدبععات واالحتيععاجععاتر كوتععا  اإلجععابععة علو  

كتعععأثر  بنوع املشععععععععععععروع التي  ق ععععععععععععععابعععا  الت ة ات و نعععه بم ننعععا كلخي  أهم املأ خعععارجعععة عن نطعععاق هععع   الورقعععة، إال

أبرز ه   املت ة ات حجم رأس  (. ومن10الشعععععععع ل رقم    كما هو مذةن في،  وكقسععععععععيمات املشععععععععروعاتاالسععععععععتثماري  

املنعافسععععععععععععة   ونوع حعّدةو   Market Sizeواالحتيعاجعات غة  التمويليعة وحجم السععععععععععععوق   Initial Investment املعال

Strength & Type of Competition   الععتعع ععععععالععيعع إال   Costs’ Structureوهععيعع ععععععل  هعععععع أن  ،  املععتعع ععةعع ات      أهععم 

 .Risk   املخاطرةو  Rate of Return العائد علو االستثمار  هو

Whether an industry or firm is capital or labor intensive depends on the ratio of capital vs. labor 
required in the production of goods and services. While capital intensive is more expensive and 
requires a higher capital investment, labor intensive production requires more labor input and 
requires higher investment in training and education of employees. 

   همت ة ات وق ابا كتأثر  بنوع املشروع وكقسيماك: 10الش ل رقم  

 

 

 

تا   نوع املنتج وطريقة اإلن

نوع خدمات الدعم الفني 
املطلو ة

االحتياجات غة  "
"   التمويلية

نوع وحجم السوق وحجم 
اإلبرادات 

ة الف ة املساهدفة وآلي
التسعة   

حجم رأس املال املطلوب

ه مصدر التمويل وك لفت
سهولة الحصول علو 

التمويل الالزم
أسلوب اإلنتا  وأنواع 

الت الي 
مصدر املواد األولية 

وك لفاها
القدرة علو التنذؤ 

باملستقذل

نوع العمالة وحجمها 
ومستوى املهارة

الي  التأثة ات الذيئية وك  
الحد منها

اختيار موقع املشروع وما
بت كب عليه  

عمر املشروع
عملية إعداد دراسة 
الجدوى وكفاصيلها 

وك اليفها

طريقة أدا  العمليات 
التش يلية واإلدارية 
ية واملحاس ية والتسويق
والقانونية وغة ها

خصائ  العاملةن 
وخا ا هم وأجورهم

االحتياجات التش يلية الطاقة اإلنتاجية 
املساحة والتجهةزات 
افقات املطلو ة واملو

العائععععععد العععععع ي بوصععععععل عليععععععه صععععععاحب رأس املععععععال مقابععععععل كخليععععععه عععععععن االسععععععتمتاع بمالععععععه•

.ثمن كومل عنصر املخاطرة أو عدم التأكد، وهو ولفت ة زمنية معينة

عائد االستثمار
Return on Investment
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A Rate of Return (RoR) is the net gain or loss of an investment over a specified period, expressed 
as a percentage of the investment’s initial cost. The tradeoff between Risk and Return is the 
principles theme in the investment decisions. Investors take a risk when they expect to be 
rewarded for taking it. Higher Levels of Return are required to compensate for increased levels 
of risk. In other words, the higher the risk undertaken, the more ample the return – and 
conversely, the lower the risk, the more modest the return. 

 

 لعععععععععععرغذاهم 
 
ويختلععععععععععع  املسعععععععععععتثمرون حسعععععععععععب درجعععععععععععة كقعععععععععععذلهم للمخعععععععععععاطرة، ويم عععععععععععن كقسعععععععععععيمهم وفقعععععععععععا

واسعععععععععتعدادهم لتومعععععععععل مخعععععععععاطرة الذعععععععععد  بمشعععععععععروع اسعععععععععتثماري جدبعععععععععد إلعععععععععو ثعععععععععال  ف عععععععععات رئ سعععععععععية، كمعععععععععا هعععععععععو 

بعععععععععةن حجعععععععععم املخعععععععععاطرة التعععععععععي بتوملهعععععععععا  اإلبجابيعععععععععةاإلوعععععععععارة إلعععععععععو العالقعععععععععة  كجعععععععععدر (. و 11مذعععععععععةن بالشععععععععع ل رقعععععععععم  

 عائعععععععد أرادذا معععععععا إجعععععععم العائعععععععد املتوقعععععععع معععععععن املشعععععععروع، فععععععع صعععععععاحب املشعععععععروع وح
 
 مركفعععععععع  ا

 
فعععععععال بعععععععد معععععععن كومعععععععل  ا

 مخاطرة مركفعة من خالل كذني أف ار ومشروعات ابت ارية غة  كقليدبة.

 : أنواع املستثمرين حسب درجة  كقذلهم للمخاطرة 11الش ل رقم  

 

االسععععتثمار وكأسعععع    نععععاجم عععععن إجععععرا  عمععععل مععععا موتمععععلتعذةعععع  يشععععة  إلععععو خطععععر مسععععتقذلي•

.العمل لم ، ويركز مفهوم املخاطرة علو اآلثار  السلذية املت كذة علو القيام ب(مشروع

ل فتعععع ة بقصععععد باملخععععاطرة فععععي حالععععة املشععععروعات الصعععع ة ة واملتوسععععطة ك بعععع ب العائععععد خععععال•

سعععتقذل االسعععتثمار  ممعععا بعععؤدي باملسعععتثمر إلعععو الشععععور بععععدم التأكعععد وععععدم اليقعععةن حعععول م

.مشروعه أو العائد املتوقع

املخاطرة
Risk

املخاطرة و متجنذ

ن و ن املحابدو املستثمر ن عن املخاطرةو الذاحث
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Risk Lover is a person who is willing to take more risks while investing to earn higher returns. When 
it comes to taking risk for earning returns, different people have different attitudes. Some are risk 
lovers, some risk averse and some are neutral towards risk. 

  املشروع االستثماري  ل عمر مراح 2.2

مراحل صععععذة ودقيقة متعارف عليها ببمر املشعععروع االسعععتثماري ب ل النظر عن حجمه ومجال عمله 

بةن املتخصععععععععععععصععععععععععععةن في هعع ا املجععال، وكنطوي تععل مرحلععة منهععا علو عععدد من اإلجرا ات والخطوات التي كتطلععب  

لععععععدى   واملعععرفععععععة  املعهععععععارات  معن  معععةعن  األععمععععععالمسعععععععععععععتعوى  املعراحععععععل  عي:    رائععععععد  وهعععععع    املشعععععععععععععروع.  أو صععععععععععععععععععاحععععععب 

تشعععععععععععع يعل، ومرحلعة التقييم والتوسععععععععععععع والتطوير، االسععععععععععععتثمعار، ومرحلعة االسععععععععععععتثمعار، ومرحلعة ال قذعل معا مرحلعة

 (.12الش ل رقم   أنظر

Business Life Cycle is a cyclical representation of the stages an average business goes through 
from seeding to decline and renewal. Business Life Cycle is a natural way of business progression 
and shows the gradual and slow and steady different stages through which business progress. 
Usually, it is divided into four stages – Introduction Stage, Growth Stage, Maturity Stage and 
Decline Stage. 

وأر عععا  قليلعععة،املسعععتثمر الععع ي ال برغعععب فعععي كومعععل مخعععاطر كذةععع ة وير ععع س بتوقيععع  م اسعععب•

نت قليلعة، مهما تاةموتملةبمعنس أنه بنج ب لالستثمارات اآلمنة و ب تعد عن أي مخاطر 

 Risk Free Investmentsويوجععه اسعععتثماراكه إلعععو االسعععتثمارات الخاليعععة معععن املخعععاطر 

.الودا ع الذن يةت 

مستثمر متوف 

Conservative Investor

كوقيعع  أر ععا  وم اسععب املسععتثمر العع ي برغععب فععي كومععل درجععة كذةعع ة مععن املخععاطر فععي سعع يل•

.كذة ة

املستثمر امل امر

Risk Lover

كوقيعع  قععدر متوسععط املسععتثمر العع ي برغععب فععي كومععل قععدر متوسععط مععن املخععاطر فععي سعع يل•

.من األر ا  وامل اسب

املستثمر املحابد

Neutral Investor
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 مراحل دورة حياة املشروع االستثماري :  12  الش ل رقم

 

 Pre-investment Phase مرحلة ما قذل االستثمار .1

( كف ة  رائد األعمال بدخول عالم 1:   الهامة من مراحل كأس   املشروع ما بلي  كت من ه   املرحلة

لهعععع   ألف ععععار ومععععدى    Investment Ideas  األعمععععال  وكوععععدبععععد بعل األف ععععار االسععععععععععععتثمععععاريععععة وإجرا  كقييم أولي 

والعائلية والدبنية   االجتماعيةوخصععععععععائصععععععععه ومهاراكه، مع األخ  بعةن االعتذار األبعاد   تهانسععععععععجامها مع طذيع

وغر لة األف ار االسعتثمارية  واختيار كلم   Study   Pre-feasibility( إعداد دراسعة جدوى أولية 2له   األف ار، 

 
أ
( إعداد دراسعععععععععة جدوى كفصعععععععععيلية ألف عععععععععل األف ار 3عا  بشععععععععع ل مذد   عن فرص اسعععععععععتثمارية حقيقية،  التي ت

 ( اكخاذ القرار االسعععععععععععتثماري 4وكودبد معابة  املفاضعععععععععععلة بينها،   تعا  عن فرص اسعععععععععععتثمارية  واملشعععععععععععروعات التي

Investment Decision   ووضععععععععععععع خطعة عمعل Business Plan    ع أي الذعد  بعمليعة  كنفيع بعة إلنشععععععععععععا  املشععععععععععععرو

اقع  (.13، أنظر الش ل رقم  االستثمار و نا  املشروع وكوويله إلو و

 

 مرحلة ما قذل االستثمار: 13الش ل رقم  

 

مرحلة ما قذل االستثمار

Pre-investment Phase

مرحلة االستثمار

Investment Phase

مرحلة التش يل

Operation Phase

مرحلة املتابعة والتقييم 

والتطوير

Evaluation & 

Development Phase

السععععععوقية املرحلععععععة التععععععي كذععععععدأ باختيععععععار الف ععععععرة االسععععععتثمارية وكقييمهععععععا مععععععن تافععععععة النععععععوا ي•

، وكنتهععي باكخععاذ والتسععويقية والفنيععة والتمويليععة واملاليععة والذيئيععة والقوميععة واالجتماعيععة

 
 
.القرار االستثماري سوا  بالذد  باملشروع أو رف ه تليا

مرحلة ما قذل االستثمار
Pre-investment Phase

التف ة  ريادة وحب املذادرة و 
إنشا  مشروع ب

كودبد بعل األف ار 
االستثمارية

غر لة االف ار والدراسة 
األولية

جدوى الإعداد دراسة 
تفصيلية ال

كودبد معابة  املفاضلة 
واكخاذ القرار االستثماري 
وكودبد أف ل مشروع 

وضع خطة عمل إلنشا  
اقع راالنتقال إلو مرحلة االستثمااملشروع وكوويله إلو و l
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املسعععععععععععععععائععععل التي بجععععب إكمععععامهععععا كظهر العععععدبععععد من د دراسعععععععععععععععة وكوليععععل هعععع   املرحلععععة وحيثيععععا هععععا و نعععع وع

  Investment Ideaواملفعععععاهيم ذات العالقعععععة ومن أهم هععععع   املفعععععاهيم الف رة االسععععععععععععتثمعععععاريعععععةاملصععععععععععععطلحعععععات  

 Investment  ومصععععععععععادر األف ار وخرائط االسععععععععععتثمار   Investment Opportunityاالسععععععععععتثمارية  والفرصععععععععععة

Maps   وعملية كقييم املشعروعاتProject Evaluation     ودراسعة الجدوى Feasibility Studyوخطة العمل  

Business Plan   ونموذ  العمععععل التجععععاري  Business Model Canvas  مثععععل مصععععععععععععطل     وغة هععععا من املفععععاهيم

العععععفعععععرص   ومصععععععععععععععععطعععععلععععع    Entrepreneurial Processومصععععععععععععععععطعععععلععععع     Opportunity Identificationكعععععوععععععدبععععععد 

Moonlighting. 

، حيع  يعا  األول عن ف رة  بختل  مفهوم الف رة االسععععععععععععتثمعاريعة عن مفهوم الفرصععععععععععععة االسععععععععععععتثمعاريعة 

إلقامة مشععععععععععروع معةن علو أمل أن بوق  ه ا املشععععععععععروع عائد اقتصععععععععععادي واجتماعي مقذول. ويتم اكخاذ القرار  

تي تشعععععة  نتائجها إلو االسعععععتثماري للذد  بتنفي  املشعععععروع بعد إجرا  عملية التقييم من خالل دراسعععععة الجدوى ال

، فإن ه   الف رة تعا   إبجابيةغة  مجدي، فإذا تانت نتائج كقييم الف رة االسععععععععععتثمارية أو    ن املشععععععععععروع مجدي أ

 
أ
رصععععععة حقيقية ال بد من اسععععععت اللها. وعليه، فإن ل   تل ف رة اسععععععتثمارية تعا  عن فرصععععععة اسععععععتثمارية، عن ف

لرائد األعمال    ناستثمارية. وكختل  مصادر األف ار االستثمارية التي بم ب نما تل فرصة استثمارية  ي ف رة  

 Investment االسععععععتثمارية خرائط االسععععععتثمار  األف ار ومن أبرز مصععععععادر   (.14، أنظر الشعععععع ل رقم  ليهاإاللجو   

Maps  التي تشععععععتمل ل   فقط علو قائمة الفرص االسععععععتثمارية املتاحة، بل كت ععععععمن خطة مدروسععععععة لتوويل

ومن مصعادر األف ار االسعتثمارية املذادرات الفردبة والشعخصعية التي كركز ه   الفرص إلو مشعروعات حقيقية. 

كتال م مع ه   القدرات،  علو اسعععت شعععاف القدرات الريادبة لرائد العمل والعمل علو اقت ا  أف ار اسعععتثمارية  

وقععععد  هرت في هعععع ا اإلطععععار العععععدبععععد من املذععععادرات مثععععل "مهععععارات  مشععععععععععععروعي" و" هوابتي مشععععععععععععروعي" وعععععائلتي 

 مشروعي" وه  ا.

Opportunity Identification is the process by which an entrepreneur comes up with the 
opportunity for a new venture. Moonlighting refers to Working on your own part time after your 
regular job . 

 أهم مصادر األف ار االستثمارية: 14الش ل رقم  

 

كوفر  املواد  األولية إحالل الواردات 
السوق فيفجوة الطلب 

والخارجياملحلي
مهارات وقدرات الريادي 

الت ا  أو العادات 
أو التقاليد

هوابات الريادي مؤسسات بيع األف ار
مؤسسات تشجيع 

االستثمار
زيارة املعارض الدولية هور  مش لة ما

خرائط االستثمار
مقت حات ملشروعات 

قدبمة لم كنف 
األهداف والخطط 

التنموية
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Window of Opportunity is the period when the environment is favorable for entrepreneurs to 
exploit a particular new entry. 

ك ععععععععععون وععععععععععاملة ل افععععععععععة القطاعععععععععععات  بجععععععععععب أنقععععععععععد بفهععععععععععم الععععععععععذعل أن خععععععععععرائط فععععععععععرص االسععععععععععتثمار 

ععععععععععداد خارطعععععععععة اسعععععععععتثمارية لقطعععععععععاع إحيععععععععع  بم عععععععععن  ،وت طععععععععع  تامعععععععععل االقتصعععععععععاد، إال أن هععععععععع ا الفهعععععععععم خعععععععععاطئ

قطععععععععععععععاع أو  معععععععععععععععةن  علععععععععععععععو سعععععععععععععع يل املثععععععععععععععال، خارطععععععععععععععة فععععععععععععععرص االسععععععععععععععتثمار لقطععععععععععععععاع الصععععععععععععععناعات التوويليععععععععععععععة

افيععععععععععععة معينععععععععععععة سععععععععععععوا  تانععععععععععععت  الصععععععععععععناعات الذالسععععععععععععتي ية(، وقععععععععععععد تعععععععععععععد خارطععععععععععععة اسععععععععععععتثمارية ملنطقععععععععععععة ج ر

منطقععععععععة معينععععععععة بفتعععععععع ة زمنيعععععععععة أو  إقلععععععععيم. كمععععععععا بم ععععععععن ر ععععععععط الخارطععععععععة االسعععععععععتثمارية لقطععععععععاع معععععععععةنأو  مدبنععععععععة

                 وكععععععععععععععععععععععركذط منتجيععععععععععععععععععععععة إعععععععععععععععععععععععداد الخععععععععععععععععععععععرائط االسععععععععععععععععععععععتثمارية بمفهععععععععععععععععععععععوم هععععععععععععععععععععععام هععععععععععععععععععععععو العناقيععععععععععععععععععععععد معينععععععععععععععععععععععة. 

 .Industrial Clustersالصناعية  

عار التعععمليععة• عار االسععتثمارية املتاحععة مععن أجععل اختيععار قائمععة األف ع ي كنسععجم مععع كقيععيم لألف ع

بالععادة ويعتم. وكنسجم ك لم مع حاجة السوق وهي له،طذيعة رائد األعمال وخصائصه

ععععععار التعععععععي كعععععععم اختيارهعععععععا بععععععععد عمليعععععععة التولالتفصعععععععيليةإععععععععداد دراسعععععععة الجعععععععدوى  يعععععععل لألف ع

.واملفاضلة

غر لة األف ار

Filtering Ideas

سعععواق مواكيعععة واأل االسعععتثمارية و عععروف االسعععتثمار الفتععع ة الزمنيعععة التعععي ك عععون فيهعععا الذ  عععة•

م ألصعععععحاب املشعععععروعات ورواد األعمعععععال بويععععع  تشععععع ل فرصعععععة حقيقيعععععة للعععععدخول إلعععععو ععععععال

.األعمال واكتشاف مصادر جدبدة للدخل أو دخول أسواق جدبدة

ناف ة الفرص

Window of Opportunity 

و قطعاع معععةن، وثيقعة كو عع  قائمعة األف ععار والفعرص االسععتثمارية ال امنعة فععي بلعد أو مدبنععة أ•

عععار والفععععر  ص إلععععو باإلضععععافة إلععععو تافععععة متطلذععععات ومقومععععات نجععععا  عمليععععة كوويععععل هعععع   األف ع

اقععععع يععععة وكوعععدد الوثيقععععة الجعععدوى االقتصععععادبة والقوم. مشعععروعات حقيقيععععة علعععو أرض الو

.ه   الفرص، كما كودد التوز ع الج رافي لالفرص االستثمارية ال امنةواملالية لقائمة 

اذ قعععععععرار دليعععععععل ج رافعععععععي وتشعععععععر دي وإجرا ععععععع  للمسعععععععتثمر املحلعععععععي واألجنبعععععععي يسعععععععاعد فعععععععي اكخععععععع•

.االستثمار

االستثمار خريطة

Investment Map
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An Industrial Cluster is a geographic concentration of interconnected firms, suppliers, and 
institutions in a particular field. It has the potential to affect competition by increasing the 
productivity of the companies in the cluster s, driving innovation, and stimulating new businesses 
in the specific field. 

وقد أصععععععععذوت سععععععععياسععععععععات و رامج العناقيد الصععععععععناعية تعمل علو الت كةز علو فرع من فروع صععععععععناعة  

معينة  من الصعععععناعات التوويلية إلو الصعععععناعات ال  ائية ثم الصعععععناعات الزراعية علو سععععع يل املثال( بوي  

يسعععععععععععععاعععد علو كوععدبععد احتيععاجععات هعع ا الفرع  مت ابط، وهعع ا  و كصععععععععععععذ  املشععععععععععععروعععات امل ونععة لععه نظععام مت ععامععل  

  مشععععععروعات والعقذات التي كواجهه. إضععععععافة ملا سععععععذ ، فإن نمو الفرع ال ي كم الت كةز عليه سععععععيعمل علو  هور 

من خالل   جدبدة ذات عالقة، األمر ال ي يساعد في كنو ع القاعدة الصناعية و عزز مذدأ التخص  والت امل

 .Forward & Backward Linkagesالروابط األمامية والخلية 

نهعععا كنسععععععععععععجم مع اهتمعععامعععاكعععه أبععععد كوعععدبعععد مجموععععة من األف عععار االسععععععععععععتثمعععاريعععة التي برى رائعععد العمعععل  

 .  واحتياجات السوق، ال بد من الذد  بعملية التقييم

 

افيععععة موليععععة أو إقليميععععة أو عامليععععة ملجموعععععة مععععن املؤسسععععات واملشععععروع• ات كجمعععععات ج ر

 املركذطعععععة واملتصعععععلة بذع عععععها العععععذعل فعععععي مجعععععال مععععععةن، األمعععععر الععععع ي بجعلهعععععا كمثععععع
 
ل نظامعععععا

 من األنشطة الالزمة لتشجيع ودعم التنافسية بمستويا ها املخت
 
. لفةمت امال

م بإنتعا  مجموعة من املشروعات التي كتمركعز فعي قطعاع مععةن وموقعع ج رافعي موعدد، وكقعو •

هة، كمعا أنهععا وكوز عع مجموععة معن املنتجعات املت ابطعة أو املت املعة، وكواجعه كوعدبات متشعاب

.كمتلم في ال الب نف  الفرص

العناقيد الصناعية
Industrial Clusters

ل أو املشععروع عمليععة وضععع املعععابة  الالزمععة التععي بم ععن مععن خاللهععا التوصععل إلععو اختيععار الذععدب•

 إلعو املناسب من بةن عدة بدائل مقت حة وال ي ب من كوقي  األهداف املحددة واست
 
نادا

.  أس  علمية

ا ملقعاب   طريقة أو عملية للتعرف علو مدى النفع ال ي س توق  من خالل املشروع وفق•

ملشعروعات كمعا تسعاعد علعو املفاضعلة بعةن ا. ماليعة، اقتصعادبة، اجتماعيعة، بيئيعة، وقوميعة

.والذدائل املتوفرة

كقييم املشروعات

Project Evaluation
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Evaluating a Project means performing a rigorous analysis of completed goals, objectives, and 
activities to determine whether the project has produced planned results, delivered expected 
benefits, and made desired change. The valuation of a business is the process of determining the 
current worth of a business, using objective measures, and evaluating all aspects of the business. 

و ععععي كععععوفععععرهععععععا  مععععن  بععععععد  وععععععععععععععععروط ال  ثععععمععععععة  فععععععإنععععععه  دقععععيعععع ،  بشعععععععععععععععع ععععععل  الععععتععععقععععيععععيععععم  عععععمععععلععععيععععععة  كععععتععععم   :وحععععتععععس 

املعرفة التفصعععيلية ملتطلذات ومسعععتلزمات املشعععروع من املرحلة األولو  (  2مراحل املشعععروع،   جميع معرفة (  1 

القدرة علو كودبد حجم  (  4قابلية مسععتلزمات املشععروع للقياس بالقيمة النقدبة،   (  3حتس املرحلة النهائية،  

لو ع  االطالع  (  6القععدرة علو قيععاس مخرجععات واملشععععععععععععروع بععالقيم النقععدبععة،    (  5اإلنتععا  وإم ععانيععة كصععععععععععععريفععه،  

( كوفر املعلومات  7املشععععععععععععروعات والفرص االسععععععععععععتثمعارية الذعدبلعة للمسععععععععععععاعدة في عمليعة املفعاضععععععععععععلعة واالختيعار،  

وعععععمولية مسعععععتويات التقييم لتشعععععمل التقييم علو مسعععععتوى تل من االقتصعععععاد والقطاع   (8والذيانات الالزمة،  

افيعععة عن    Project Evaluationمصععععععععععععطل     ختل وي  وصععععععععععععععاحعععب املشععععععععععععروع.  واملجتمع املحلي  واملنطقعععة الج ر

ر وية املشعععععععععععروع ب نما بركذط الثان  أو  ، حي  بركذط األول بعملية كقييم عائد Valuation Projectمصعععععععععععطل  

 بعملية كودبد القيمة السوقية للمشروع.

Feasibility Study refers to an analysis that takes every relevant factor of a project into account -
legal, economic, technical, and scheduling considerations- to determine the possibility of 
completing the project successfully. 

، بعععل تشععععععععععععمعععل كقييم فقط   وكجعععدر اإلوععععععععععععععارة إلو أن عمليعععة التقييم ال كركذط بعععاملشععععععععععععروععععات الجعععدبعععدة

دراسعععععععععة الجدوى أحد أوععععععععع ال عملية كقييم االسعععععععععتثمار   (. وتعتا 15   الشععععععععع ل رقماملشعععععععععروعات القائمة، أنظر  

عندما كركذط ه   العملية باملشعععععروعات الجدبدة. و سعععععود لدى الذعل مفهوم خاطئ لدراسعععععة الجدوى حي  

ويوجد نوعان من دراسعععة الجدوى دراسعععة  املشعععروع. ر ا أإبرادات وك الي  و دراسعععة كذةن يعتا ها الذعل بأنها 

 .Feasibility Study  ودراسة الجدوى التفصيلية  Pre-feasibilityالتمهيدبة أو جدوى األولية ال

 مجاالت عملية كقييم املشروعات : 15الش ل رقم  

 

كقييم مشروع 
:  جدبد

دراسة جدوى 

ل كقييم إعادة كأهي
:  مشروع قائم

دراسة جدوى 
إعادة كأهيل 

مشروع

عملية كقييم 
مشروع كوسعة 

:  قائم
دراسة جدوى 
كوسعة مشروع

كقييم كوسيع نطاق 
السوق وفروع 

جدبدة

كقييم أدا  املشروع 
القائم
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وكت ون دراسعععععععة الجدوى التفصعععععععيلية من عدة دراسعععععععات كفصعععععععيلية ت ط  مختل  جوانب املشعععععععروع، 

، Marketing Analysis ثم التسعويقية Market Analysisأت  في مقدمة ه   الدراسعات الدراسعة السعوقية يو 

 بالدراسععععععععععة الفنية
 
 إلو القرار االسععععععععععتثماري،   Funding Analysisوالتمويلية   Technical Studyمرورا

 
وصععععععععععوال

ر هل ويم ن القول أن هناك جدل بدور حول كرك ب ه    (.  16أنظر الشععععععععع ل رقم  
 
الدراسعععععععععات وأيها ب ون أوال

 
أ
ر هل بم ن أن تسذ  الدراسة التمويأم أعد الدراسة الفنية ثم السوقية ن

 
ية وك لفة لن الدراسة السوقية أوال

علو ه   التساؤالت وغة ها بوتا  إلو كفصيالت دقيقة وفهم وامل ل ل  اإلجابةالتمويل الدراسة الفنيةر إن  

 دراسة من ه   الدراسات وحيثيا ها، وه ا خار  عن نطاق ه ا اإلصدار وس تم مناقشته في إصدار قادم.

 دراسة الجدوى التفصيلية للمشروعات االستثماريةخطوات إعداد :  16 الش ل رقم

 

• 
أ
اعع  مععن جععرى للتأكععد مععن أن مخرجععات املشععروع أكمجموعععة مععن الدراسععات املتخصصععة التععي ك

عات أو مدخالكعه أو علعو األقعل مسعاوية لهعا، أو أن للمشعروع جعدوى أكاع  معن غةع   معن املشعرو 

. الذدائل

ثماري دراسععة وععاملة ل افععة جوانععب املشععروع تسععدو إلععو كودبععد مععدى صععالحية مشععروع اسععت•

، قانونيععععععة، تسععععععويقية، ماليععععععة، بيئيععععععة، إنتاجيععععععة، اقتصععععععادبة مععععععن عععععععدة جوانععععععب ومجععععععاالت 

. لتوقي  أهداف موددة(اجتماعية، وإدارية

دراسة الجدوى 
Feasibility Study

لتعي بم عن كقرير أو دراسة أولية كمثل الخطعوط العامعة معن تافعة جوانعب املشعروع املقتع   وا•

فصعععيلية أو معععن خاللهعععا التوصعععل إلعععو قعععرار إقامعععة املشعععروع و التعععالي االنتقعععال إلعععو الدراسعععة الت

.عدم القيام باملشروع والذو  عن مشروع آخر

معوقعات لو التأكد من عدم وجود مشعاتل أو إدراسات سابقة للدراسات التفصيلية  هدف •

 التععالي السععة  تعيعع  كنفيعع  االقتعع ا  االسععتثماري، و ..(قانونيععة، فنيععة، اقتصععادبة،  جوهريععة  

 في الدراسات التفصيلية 
 
.والتي تعتا  م لفة وكوتا  إلو جهد كذة قدما

دراسة الجدوى األولية
Pre-feseibility Study

دراسة وكوليل السوق 

Market Analysis

الدراسة التسويقية

Marketing Analysis

الدراسة الفنية

Technical Study

الدراسة التمويلية

Funding Analysis

الذيئيةالدراسة 

Enironmental Study

عيةالدراسة االقتصادبة واالجتما

«القومية»

املاليةالدراسة 

Financial Analysis

القرار االستثماري 

Investment Decision
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بعد االناها  من إعداد دراسعععععععععععة الجدوى وكودبد مؤوعععععععععععرات الجدوى للمشعععععععععععروع، بذدأ النظر في عملية  

الدراسععة   و عتمد القرار االسععتثماري علو نتائج(.  رجدي م غة  مأ أجدي  اكخاذ القرار االسععتثماري  هل املشععروع مأ 

ب ون مجدي   بجب أنجميع الدراسعععععات السعععععابقة ول   نتائج دراسعععععة واحدة، فاملشعععععروع   التفصعععععيلية أي نتائج

 وه  ا.
 
 وماليا

 
 و يئيا

 
 وفنيا

 
ن املشععععععروع مجدي وين عععععع  بتنفي   أ متعددة منها  ويأخ  ه ا القرار صععععععيغ  سععععععوقيا

 لععدد من التوجيهعات،
 
ععاد  التعدقي  ثم يأ ن بعل التفعاصععععععععععععيعل واملعلومعات بوعاجعة إلو مراجععة ملزيعد من أأو  وفقعا

 أن املشروع غة  مجدي وال بد من الذو  عن ف رة أخرى. أو  التقييم مرة أخرى،

الت ة ات التي كطرأ عن    خالل عملية التقييمال ي فل  بجب أن ن متخ  القرار  إلو أوال بد من اإلوععععععارة  

و اركفععععاع  أو من  إعفععععا ات معينععععة  أعلو بعل املت ة ات التي كؤثر في عمليععععة التقييم  فرض ضععععععععععععريذععععة جععععدبععععدة  

ألن بعل   االعتذار  بعةنخ  عنصعععععععععععر اإلدارة وخصعععععععععععائ  صعععععععععععاحب املشعععععععععععروع أنه بجب أ، كما  األسععععععععععععار وه  ا(

 ن من مزاولعة املشععععععععععععروععات االسععععععععععععتثمعاريعة كوتعا  إلو خصعععععععععععععائ  معينعة بجعب كوفرهعا برائعد األعمعال حتس بتم

بجب علو  ( عدد من القواعد العامة التي  17   م. ويذةن الشععع ل رقنشعععاطه واملحافظة علو اسعععتمرارية مشعععروعه

ذيل عند كوليل نتائج دراسعععععععععة الجدوى و  اكذاعها  رائد األعمال وصعععععععععاحب املشعععععععععروع
أ
  اكخاذ القرار االسعععععععععتثماري ق

 .الخاص به

 واكخاذ القرار االستثماري   نتائج دراسة الجدوى قواعد عامة عند كوليل : 17الش ل رقم  

 

ما  ت  مرحلة إعداد خطة العمل لتوويل أ عد اكخاذ القرار االسععععععتثماري بالذد  بتأسعععععع   املشععععععروع، كو 

من    خطععة كنفيعع  املشععععععععععععروع(  إعععداد خطععة عمععل املشععععععععععععروعجععا  بععدراسعععععععععععععة الجععدوى إلو مشععععععععععععروع حقيق . و عتا   

تسععععععععععذ  عملية بنا  املشععععععععععروع كونها ال تعا  عن عملية كودبد املنتج  بجب أنالتي  الخطوات األولو وال ععععععععععرورية 

النمعاذ  الر ويعة و   متطلذعات التمويعلو  إسععععععععععععت اكيجيعات التسععععععععععععوي بع بعل كت ععععععععععععمن تعل معا بتعل  ، والسعععععععععععععر فقط

وكختل    ة التعامل مع التطورات والتودبات املحتملة.والحصعععععة السعععععوقية وآلي  املنافسعععععةو  املخاطر و   املناسعععععذة

م الر أخطة العمل عن دراسعععععة الجدوى، فدراسعععععة الجدوى كجيب عن التسعععععاؤل فيما إذا تان املشعععععروع مجدي  

عدم االعتماد علو مؤور واحد في

كودبد الجدوى املالية للمشروع

االفت اضات التي قامت علو 

ساسها الدراسة املالية معقولةأ

ومنطقية

وضع أكث  من س ناريو لهي ل

التمويل
وعاختذار مستوى حساسية املشر 

ن كتم عملية احتساب أمراعاة 

املعابة  بطريقة سليمة

من التدفقات عدم كجاهل أي 

النقدبة الداخلة او الخارجة

تاكد من دقة الذيانات ال

لية آال سيما ما بتعل  باملستخدمة

كودبد السعر وحجم املذيعات

فت ة السما  إن وجدتاالهتمام ب

مو في إلو عمر املشروع والناالنتذا 

حجم التدفقات

ذيئية االنتذا  إلو نتائج الدراسة ال

واالجتماعية والقومية

مة التأكد من أسلوب االنتا  وسال 

ت العمليات االنتاجية التي حس 

يليةعلو اساسها الت الي  التش 

ل التاكد من اختيار هي ل التموي

املناسب
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 التنفي بة وكت عمن خطة العمل . رسع تم كنفي  املشعروعفتجيب عن تسعاؤل كي   التنفي بة ما خطة العملأ

والذنا    التأسعع  لتوويل الف رة االسععتثمارية إلو مشععروع حقيق  بوي  كتم جميع عمليات    اإلجرا ات الالزمة

و نا  املشععععععروع ليصععععععذ  جاهز   ز بتجهةتافة اإلجرا ات املتعلقة وكت ععععععمن  ،والتشعععععع يل والتطوير بالشعععععع ل املالئم

 (.18للتش يل، وكت ون من عدة خطط و نود فرعية كما هو مذةن في الش ل رقم  

 

 : أبرز معالم خطة العمل الخاصة ب نا  املشروع 18الش ل رقم  

 

التميةز بةن مصعطل  خطة العمل املتعلقة بتنفي  املشعروع لو ضعرورة وفي ه ا اإلطار ال بد من اإلوعارة إ

  العمل الخاصععععععععععة بتطوير املشععععععععععروع وخطة   خطة الذنا  والتأسعععععععععع  ( و نا   وكجهةز  ليصععععععععععذ  جاهز للتشعععععععععع يل

و ردب  لعععدراسعععععععععععععععة الجعععدوى أوخطعععة العمعععل التي بتم إععععدادهعععا كذعععدبعععل    (Development Plan خطعععة كطوير  

والفنيعة   ةواألبععاد السععععععععععععوقيع وتعتا  خطعة العمعل بمفهومهعا األخة  ذات عالقعة بعدراسعععععععععععععة الجعدوى    التفصععععععععععععيليعة.

لععععدراسعععععععععععععععة الجععععدوى التمهيععععدبععععةوتعتا  ،الذيئيععععة للمشععععععععععععروع بععععدائععععل جيععععدة         ، أنظر    ي ونموذ  العمععععل التجععععاري 

 (.19الش ل رقم  

تسعتخدم وثيقة تستخدم لتفصيل خطط لألعمال الجدبدة أو األعمال القائمة بالفععل، و •

 عععن كقععدبم مخطععط لخ
 
طععط هعع   الوثيقععة لوصعع  أهععداف واسععت اكيجيات العمععل، ف ععال

ر خطعععععععة العمعععععععل معلومعععععععات مفصعععععععلة حعععععععول أهعععععععداف املشعععععععروع .التمويعععععععل والتسعععععععوي 
ّ
وكعععععععوف

.االستثماري وكيفية وصوله إلو ه   األهداف

،  واإلطعار وثيقة رسمية م تو ة كوتوي علو أهداف املشروع، وطعرق كوقيع  كلعم األهعداف•

روع، كمعععا كصععع  الخطعععة طذيععععة العمعععل، ومعلومعععات أساسعععية ععععن املشععع. الزمنعععي لتوقيقهعععا

ل خطععة العمععل وتعمعع. التوقعععات املاليععة، واالسععت اكيجيات التععي بتوقععع كنفيعع ها فععي مجملهععا

.كوفر التوجيه وكودد مسار العمل( خطة كخريطة طري  

خطة العمل

Business Plan

خطة التسجيل واختيار الش ل 

القانون  املناسب  
خطة الحصول علو التمويل

خطة است مال رأس املال الثابت

و هي ة املوقع 
خطة كو ي  العمالة 

خطة كودبد نوعية ومصدر املواد 

األولية

خطة الدعابة واإلعالن في ه   

املرحلة

ا خطة است مال متطلذات مرحلة م

قذل التش يل

خطوات دورة اإلنتا  األولي 

والتش يل التجريبي 

A business plan is a written document that describes in detail how a business—usually 
a startup—defines its objectives and how it is to go about achieving its goals. A business plan lays 
out a written roadmap for the firm from marketing, financial, and operational standpoints. 

https://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketing.asp
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    : أبرز م ونات خطة العمل19الش ل رقم  

 

  Business Model Canvasوقععد بخلط الذعل بةن مفهوم خطععة العمععل ونموذ  العمععل التجععاري     

قذععععل   اسععععععععععععتثمععععاري مععععدى جععععدوى ف رة مشععععععععععععروع    لتقييماألدوات الحععععدبثععععة    مننموذ  العمععععل التجععععاري  و عتا   

والرقميعة ت جمعة الفعليعة والتشعععععععععععع يليعة  الالتجعاري  وتعتا  خطعة العمعل    .  تفصععععععععععععيليعةالجعدوى  الدراسعععععععععععععة   إععداد

التي بجب التعامل التجاري  يحي مل ونات نموذ  العمل ضععععع ( رسعععععم كو 19ويو ععععع  الشععععع ل رقم   .لنموذ  العمل

كععنععفععيعععععع  .  املععزمععع  واملشعععععععععععععروع  الععفعع ععرة االسعععععععععععععتععثععمععععععاريععععععة  عععن  فعع ععرة وا عععععععععععععحععععععة  إلععو  لععلععوصعععععععععععععول  وكععوععلععيععلععهععععععا  معععععهععععععا 

كذط الجز  اآلخر بجععععانععععب السععععععععععععوق والتسععععععععععععوي  والعالقععععة مع الز ععععائن، ب نمععععا بر امل ونععععات   هعععع   بعل ويركذط

بعمليععة اإلنتععا  وأسععععععععععععلوب اإلنتععا  وطذيعععة االحتيععاجععات، ليتم بعععدهععا كوععدبععد مصععععععععععععععادر اإلبرادات وأنواع   منهععا

إثذعععععات الت عععععالي . ومن العمعععععل التجعععععاري مصععععععععععععطل   الوثيقعععععة بم ونعععععات نموذ           املصععععععععععععطلحعععععات ذات العالقعععععة 

 .Proof of Conceptاملفهوم 

 

 

A Proof-Of-Concept is a presentation of a product, which proves its feasibility.  Companies and 
startups use POC to demonstrate that their idea could be built and achieve certain goals. This 
presentation goes to their managers, stakeholders, or potential investors. 

 

 

كوليل السوق 
املنتج وعملية 

اإلنتا 

وص  املشروع 

وأهدافه

الخطة 

التش يلية

الخطة 

التطويرية
الخطة املالية

الخطة 

التمويلية

اإلدارة 

والتش يل

.األسلوب ال ي كتذعه املنشأة في خل  قيمة ما وكوقيقها واالستفادة منها•

نموذ  العمل التجاري 

Business Model Canvas

ق حيعع  كقععوم العمليععة التععي كععؤدي إلععو إثذععات أن املنععتج بمتلععم القععدرة علععو النجععا  فععي السععو •

لية أو املحتملعة الشركة الناو ة بتقييم  الجدوى االقتصادبة للمنتج وكث ت الفوائد العم

الجهععات لعه، وهعو أمعر ضععروري إلقنعاع املسعتثمرين ووعرتات رأس املععال املخعاطر وغةع هم معن

.التمويلية وغة  التمويلية

إثذات املفهوم

Proof of Concept
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 م ونات و نود نموذ  العمل التجاري  :20  الش ل رقم

 الشراتات الرئ سية 
Key Partners 

 
الشرتا  املساهمةن في 
خل  القيمة املقت حة  
 موردبن ومستوردبن( 
 ومصادر املواد األولية 

 األنشطة الرئ سية
Key Activities 

 
متطلذات إبجاد القيمة 

 املقت حة 

 القيمة املقدمة
Value Provided 

 
ما بمةز السلعة أو 

الخدمة عن املنافسةن  
وكي  كقنع الز ون 

 بالشرا  وكودبد املنفعة 

 العالقات مع العمال  
Customer Relationship 

 
آليات التسوي  وكيفية 

إبصال السلعة أو الخدمة  
للمساهلم  قنوات التوز ع(  
والت  بة الراجعة ووسائل  

 التواصل  مع الز ائن 

 ورائ  العمال  
Consumers Segments 

 
خصائ  الف ات 
املساهدفة وكوز عهم  
الج رافي والعمري 
واكجاها هم ونمطهم  
االساهالت  وقدرا هم 

 الشرائية 

 املوارد الرئ سية 
Key Resources 

 
االحتياجات التش يلية 

  الرئ سية 

 هي ل الت الي  
Cost Structure 

 
 الت الي  التش يلية والرأسمالية الالزمة لخل  القيمة والتش يل 

  

 مصادر اإلبرادات
Sources of Revenues 

 
 مصادر اإلبرادات وطرق الدفع 

  

 

Business Model Canvas is a strategic management and lean startup template for developing new 
or documenting existing business models. It is a visual chart with elements describing a firm's or 
product's value proposition, infrastructure, customers, and finances. The Business Model Canvas 
is a business tool used to visualize all the building blocks when you want to start a business, 
including customers, route to market, value proposition and finance.  

 Investment Phase  مرحلة االستثمار  .2

حقيق    بعملية كوويل الف رة إلو مشعععروع في مرحلة االسعععتثمار   صعععاحب املشعععروعأو   بذدأ رائد األعمال 

( اختيار الشع ل القانون  املناسعب للمشعروع وإكمام عمليات  1جاهز للتشع يل. وهنا علو الريادي إكمام ما بلي  

افقات ( كودبد مواصععععفات املوقع واختيار  و هيئته والحصععععول علو الت اخي   2التسععععجيل والت خي ،   واملو

(  كوفة  األصععععععععول الثابتة واالحتياجات الرأسععععععععمالية،  4( إكمام عملية الحصععععععععول علو التمويل،  3   املتعلقة به،

( إكمام بقية املتطلذات الالزمة 5وورا  مدخالت اإلنتا  الالزمة، وكوفة  القوى العاملة بمستويا ها املختلفة،  

كودبد املؤسععععععسععععععات التي بم ن أن يسععععععتفيد و (  6يل التجريبي،  للذد  بعملية التشعععععع يل والقيام بعملية التشعععععع 

في مراحلعه األولو ال سععععععععععععيمعا كلعم التي كقعدم الخعدمعات التمويليعة وخعدمعات العدعم الفني والتي من  منهعا املشععععععععععععروع

 أهمها حاضنات األعمال.

 

الذععد  باإلنتعععا ،  ععي املرحلععة التععي بعععتم خاللهععا الذععد  بتنفيععع  و نععا  املشععروع وكجهةعععز  ل ابععات•

.وكنتهي ه   املرحلة بالتش يل التجريبي ال ي يسذ  االفتتا  الرس ي

مرحلة االستثمار

Investment Phase
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The legal form a firm chooses to operate under is an important decision with implications for how 
a firm structures its resources and assets. Several legal forms of business are available to 
entrepreneurial business owners. 

ل  عععععععععععععععععععععععع بتودبد الشعععععععععععع أثنا  عملية االسععععععععععععتثمار   إكمامهاوائل الخطوات التي بجب علو رائد العمل أ من

تودبد املسععععععععععععؤولية  ب ه   الخطوة وكركذطرغب بإنشععععععععععععائه.  بملل ية املشععععععععععععروع ال ي   Legal Form ون ععععععععععععععععععععععععع القان

والعاملةن، أي من  إدارة املشعععععععععععروعبةن أو   الشعععععععععععرتا أو   القانونية في مختل  املعامالت، سعععععععععععوا  بةن املسعععععععععععاهمةن

 
 
املوردبن، كمعا بوعّدد أو  العمال أو    املععامالت التي كتم في املشععععععععععععروع، تالدائنةن عن أمام ال ة  املسععععععععععععؤول قانونيعا

ذات ووعععععععروط الحصعععععععول علو الرخصعععععععة وكيفية كنظيم العمل  
ّ
ويت عععععععمن الشععععععع ل   .وخار  املشعععععععروعداخل متطل

 التوصعععععية ال سعععععيطة وعععععركة وعععععركة الت عععععامن و   األشعععععخاصالشعععععركة الفردبة ووعععععرتات أو  ملؤسعععععسعععععة: االقانون 

وعععركة التوصعععية  و  دة،الشعععركة ذات املسعععؤولية املحدو   ،وعععركة املسعععاهمة( ووعععرتات األموال  وعععركة املحاصعععةو 

 .(باألسهم

االسععععععععععععتنعععاد املععععابة  التي بم ن     فهنعععاك الععععدبععد   Business Location مععا فيمعععا بتعل  بععاختيعععار املوقعأ

. وفي هع ا اإلطعار، ال بعد من اإلوععععععععععععارة (21، كمعا هو مذةن في الشعععععععععععع عل رقم  الختيعار املوقع األمثعل للمشععععععععععععروع عليهعا

املواد  إلو بموقع  بتعل   مععععععا  للمشععععععععععععروع، منهععععععا  الععععععدقي   املوقع  كوععععععدبععععععد  في  هنععععععاك موععععععددات وعوامععععععل كؤثر  أن 

وغعةع هععععععا    األرض  وأسعععععععععععععععععععار اإلنعتععععععا    سععععععععععععلعوبأو  األولعيععععععة املسععععععععععععاعهععععععدفععععععة  العفع ععععععات  كعواجععععععد  معذعةعن وأمععععععاكعن  هعو  كعمععععععا 

 (. 22  رقم الش ل في

 معابة  اختيار موقع املشروع : 21الش ل رقم  

 

لممعيار الت لفة علو املساه

املوقع األقل تلفة علو 

املساهلم

معيار الت لفة

املوقع ال ي بت كب عليه 

أقل ك لفة

معيار السوق 

املوقع التي بت كب عليه

أعلو حصة سوقية ومرونة 

التسعة 

معيار الر وية

املوقع ال ي بت كب عليه 

أعلو االر ا 

The main aim of choosing a business location is to achieve a balance between three related 
objectives: The costs of the operation; The customer service that the business wants to provide; 
The potential revenues that can be achieved from the location. 
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 أهم موددات اختيار موقع املشروع االستثماري : 22الش ل رقم  

 

 كأثة   قرار اختيار املوقع وكصميمه و نا   علو األدا  املالي املتوقع والقرار االستثماري : 23الش ل رقم  

 

القرب من املواد األولية القرب من السوق واملساهل ةن أسلوب التوز ع

املنافسةحجم ونوع  افز الجاذبة التشر عات والحو التشر عات

املدى الطويل واملدى القصة  خطط التوسع املستقذلية وسائل النقل 

مسألة التمويل  التش يم والتوطن الف ة املساهدفة

العوامل الشخصية  العادات والتقاليد واملجتمع املحلي حجم املشروع

القطاع ال ي يعمل فيه طذيعة العملية االنتاجية طذيعة املنتج

اآلثار الذيئية االستقرار األمني اقع املتاحة عدد املو

كوفر األبدي العاملة هي ل التمويل الت اخي  ومزاولة العمل

حجم النشاط في املنطقة املناخ والت بة املناخ والت بة

است اكيجية اإلغالق  فرص االنتقال إلو م ان آخر التوطن والتش يم

الروابط األمامية والخلفية املسؤولية االجتماعية سهولة االستدالل علو املوقع

وسائل النقل الت الي  الرأسمالية والتش يلية (مولي أم خارجي حجم السوق 

عدد املواد األولية وكنوع مصادرها نسذة ك لفة املوقع إلو املجموع االس جار أم التملم

التدفقات النقدبة  (فرد أم مؤسسة طذيعة العمال   اق  املساحة واملو

املنافسة املتوقعة في املستقذل  
 
دراسة الذدائل ماليا معدل استقرار العمالة

الت الي  غة  املذاورة للموقع اقع املقت حة التوليل الر اعي للمو  
 
دراسة الذدائل فنيا

هي ل الت الي  مستوى االبت ار في املنتج النمط االساهالت  للمجتمع املحلي 

فرص استخدام التميةز السعري  آلية التسعة  ومستوى األسعار النمو في االبرادات السنوية املتوقعة

الحصة السوقية واملذيعات املتوقعة القدرة الشرائية ونمط االساهالك للعمال   أسلوب التسوي 

ك الي  التسوي  ك الي  النقل والتوز ع ك الي  التخزين

نسب التال  الت الي  الرأسمالية الت الي  التش يلية 

افز والتسهيالت و   ة األعمال الحو فرص الحصول علو التمويل تلفة التمويل

هي ل التمويل  كوفر األبدي العاملة املطلو ة ك لفة االبجار وك لفة التمليم

أجور االبدي العامة ك الي  األبدي العاملة نوع االحتياجات التمويلية

املنافسة بأنواعها ك الي  التوسع واالندما  ك الي  الخرو  من السوق والتس يل

عدد املنافسةن وقدرا هم سرعة كصري  املنتج التدفقات النقدبة الداخلة

التدفقات النقدبة الخارجة موسمية اإلنتا  والدخل املخاطر بأو الها املختلفة
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وفي إطار ر ط موضعععععوع اختيار املوقع بدراسعععععة الجدوى، نرى من ال عععععروري اإلوعععععارة إلو أن قرار اختيار 

بجميع م ونات دراسععععععة الجدوى، فاختيار املوقع بؤثر في حجم اإلبرادات  موقع املشععععععروع بركذط بشعععععع ل مذاوععععععر  

املتوقعة ونفقات التسعععععععوي  الالزمة  الدراسعععععععة السعععععععوقية والتسعععععععويقية(، كما بؤثر في حجم وقيمة االحتياجات  

الرأسعمالية والتشع يلية وهي ل الت الي   الدراسعة الفنية(، كما بؤثر في فرص الحصعول علو التمويل وك لفة 

وفي الدراسععععة الذيئية من خالل ما بت كه اختيار املوقع من آثار سععععلذية وإبجابية  ،التمويل  الدراسععععة التمويلية(

افية املحيطة باملشععععععععععروع. ومما سععععععععععذ  نسععععععععععتنج ب سععععععععععاطة أن موقع املشععععععععععروع بؤثر في ر وية   علو املنطقة الج ر

بعععأوعععععععععععع عععالهعععا املختلفعععة.    Outflowةوالتعععدفقعععات الخعععارجععع   Inflowاملشععععععععععععروع كونعععه بؤثر في التعععدفقعععات العععداخلعععة  

 .كأثة   قرار اختيار املوقع وكصميمه و نا   علو األدا  املالي املتوقع والقرار االستثماري ( 23الش ل رقم   ويذةن

االعتمعاد علو    األعمعال، فعإنعه بم ن لرواد الالزم إلقعامعة املشععععععععععععروع  معا فيمعا بتعل  بموضععععععععععععوع التمويعلأ

مصعععععععععععععادر داخليععة وأخرى خععارجيععة لتوفة  التمويععل الالزم. ومن األخطععا  الشعععععععععععععا عععة بةن ال ثة  من رواد األعمععال  

حيع  بم ن لرواد األعمعال االعتمعاد علو مصععععععععععععادر ذاكيعة  ،ن التمويعل يعني االقت اض وهع ا غة  صععععععععععععحي أاعتذعار 

برز مصعععادر  أ(  24ك الي  االقت اض. ويذةن الشععع ل رقم   أبنا  املجتمع املحلي دون كوملأو   من األسعععرةأو  فردبة

  .كمويل املشروعات املتناهية الص ر والص ة ة واملتوسطة

 ةالص ة ة واملتوسطمصادر كمويل املشروعات : 24الش ل رقم  

 

( أبرز م ونات منظومة املؤسعععععععععععسعععععععععععات املمولة للمشعععععععععععروعات املتناهية الصععععععععععع ر 25بذةن الشععععععععععع ل رقم  

التمويل الجدبدة  أسعاليبوالصع ة ة واملتوسعطة، ويالح  من الشع ل كنوع املؤسعسعات التمويلية و هور بعل 

املعععععال املخعععععاطر ومنصعععععععععععععععععات   املالئ  (  مثعععععل املسععععععععععععتثمر املالك   بلي وغة هعععععا  اإلقراضوصععععععععععععنعععععدوق رأس  ، وفيمعععععا 

 
 
س املال امل امر أوصععععععععنادب  ر   Angle Investorو ي: املسععععععععتثمر املالك املفاهيم الوارد في الشعععععععع ل ز ألبر  عرضععععععععا

Venture Capital Fund  التمويل الجماعي والتمويل األصعععععععععع ر ومؤسععععععععععسععععععععععات التمويل   وحاضععععععععععنات األعمال و

 مؤسسات ضمن القروض.األص ر و 

املدخرات الشخصية 
لصاحب املشروع

املدخرات العائلية
االقت اض من األصدقا 

واألقارب
الشراكة مع اآلخرين 

(املساهمةن 
الذنوك التجارية

الذنوك املتخصصة أو 
مؤسسات اإلقراض 

املتخصصة
الشرا  بالتقسيطاالئتمان التجاري ة املصادر غة  املصرفي

سسات التمويل ؤ م
األص ر

املستثمر املالئ  رأس املال امل امر

مصادر أخرى 
بيع املخزون، كوصيل  

يع الدبون،االر ا  املدورة، ب
رأس املال الثابت، ضذط

(النفقات

منصات التمويل
والتمويل الجماعي

الجمعيات العائلية
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 ذات العالقة باملشروعات الص ة ة واملتوسطة  أبرز م ونات منظومة املؤسسات : 25الش ل رقم  

 

 

يسعععععععععتخدم املسعععععععععتثمرون املالئ عععععععععة ععععععععععادة أمعععععععععوالهم الخاصعععععععععة، علعععععععععو ع ععععععععع  الرأسعععععععععماليةن امل عععععععععامرين 

علعععععععععععععو العععععععععععععرغم معععععععععععععن أن ، و الععععععععععععع بن يهتمعععععععععععععون بعععععععععععععاألموال املجمععععععععععععععة معععععععععععععن العدبعععععععععععععد معععععععععععععن املسعععععععععععععتثمرين اآلخعععععععععععععرين

قعععععععد ب عععععععون وعععععععركة ذات  لبععععععوفر التمويععععععع املسععععععتثمرين املالئ عععععععة ععععععععادة معععععععا بمثلععععععون األفعععععععراد، فعععععععإن ال يعععععععان الععععععع ي 

تلعععععععععع  رأس املععععععععععال مععععععععععن جانععععععععععب آخععععععععععر، بخ .مسععععععععععؤولية موععععععععععدودة  أو صععععععععععندوق ائتمععععععععععان أو صععععععععععندوق اسععععععععععتثماري 

 عععععععععن
 
 جوهريععععععععا

 
نععععععععه فععععععععي الحالععععععععة األولععععععععو بمتلععععععععم الععععععععدائن الحعععععععع  باملطالذععععععععة أاالقتعععععععع اض حيعععععععع   املخععععععععاطر اختالفععععععععا

أو اسعععععععتقرار  املعععععععالي، ب نمعععععععا باملقابعععععععل، فعععععععإن املسعععععععتثمر فعععععععي رأس املعععععععال  املشعععععععروعبمالععععععه ب عععععععل النظعععععععر ععععععععن حالعععععععة 

ن عوائععععععععد  تعتمععععععععد بشعععععععع ل إم فعععععععع وحصععععععععل علععععععععو حصععععععععة فيهععععععععا، و عععععععع ل املشععععععععروعباالسععععععععتثمار فععععععععي  بقععععععععوماملخععععععععاطر 

 .األر ا تامل علو نمو املشروع وقدركه علو كوقي  

الذنوك التجارية 
واإلسالمية

مؤسسات التمويل 
التنموية

مؤسسات التمويل 
املتخصصة

Specialized Credit 
Institutions 

مؤسسات التمويل 
األص ر
MFIs

صنادب  رأس املال 
امل امر 

Venture Capital 
Funds 

مؤسسات التمويل 
األص ر اإلسالم 

Islamic 
Microfinance 

Institution 

وذ ة املستثمرين
املالئ يةن

Angle Investors 

التمويل الجماعي أو 
كمويععل الجمعهور 
Crowdfunding 

مؤسسات ضمان 
القروض 

Loan Guarantee 
Programs

حاضنات األعمال
Busines Incubators

برامج الدعم الح وم 
ومنصات اإلقراض

Lending Platforms

املؤسسات الدولية
International 
Organization

مويععععل شععععخ  بقععععدم رأس املععععال للشععععرتات الناوعععع ة التععععي ال كععععتم ن مععععن الحصععععول علععععو الت•

ة معععا بعععةن الرسععع ي بسعععهولة و سعععاهم فعععي سعععد الفجعععوة املوجعععودة فعععي كمويعععل الشعععرتات الناوععع 

. أس املعععالفعععي  ر املسعععتثمرينالتمويعععل القعععادم معععن األصعععدقا  والعائلعععة والتمويعععل القعععادم معععن

طلعع  علععو املسععتثمرين املالئ ععة اسععم املسععتثمرين غةعع  الرسععميةن  ، Informal Investorsويأ

.Seed Investorsواملستثمرين في الذ رة 

املستثمر املالك
Angel Investor

ال اعع ى هععو أحععد أوعع ال ومصععادر التمويععل العع ي كقدمععه الصععنادب  االسععتثمارية والشععرتات•

النظر إلعو معا الريادبة الناو ة عند بدابة كأس سها، أو فعي مراحعل كطورهعا، بعاملشروعاتإلو 

 ععون مواطععة كتمةععز بععه هعع   الشععرتات مععن فععرص نجععا  ونمععو كذةعع ، إال أنهععا فععي الوقععت ذاكععه، ك

.بمخاطر عالية

رأس املال امل امر
Venture Capital Fund



38 

An angel investor (also known as a business angel, informal investor, angel funder, private investor, 
or seed investor) is an individual who provides capital for a business start-up, usually in exchange 
for convertible debt or ownership equity. Venture capital is a type of equity financing that gives 
entrepreneurial or other small companies the ability to raise funding before they have begun 
operations or started earning revenues or profits. Venture capital funds are private 
equity investment vehicles that seek to invest in firms that have high-risk/high-return profiles, 
based on a company's size, assets, and stage of product development. 

 

عار املذععدعةن واملذععادرين وكوجههععا إلنتععا  وكقععدبم منت• جععات جدبعععدة أو جهععة أو هي ععة كتذنععس أف ع

هعععع   لتطعععوير سععععلع أو خععععدمات قائمععععة معععن خععععالل كععععوفة  الععععدعم الفنعععي و   ععععة عمععععل مناسععععذة ل

.املشروعات والقائمةن عليها

سعععععاندة بعيع عععععة أو إطعععععار مت امععععل معععععن امل عععععان والتجهةععععزات والخعععععدمات والتسععععهيالت وآليعععععات امل•

ميعععععععة واالستشعععععععارات والتنظعععععععيم مخصصعععععععة ملسعععععععاعدة رواد األعمعععععععال فعععععععي كأسععععععع   وإدارة وكن

( التطععويراإلنتاجيععة أو الخدميععة أو املتخصصععة فععي الذوعع  و  وكطععوير املشععروعات الجدبععدة 

نهم ، بمععا بخفعع  ععع(فتعع ة االحت ععان وحمابععة ورعابععة ودعععم هعع   املشععروعات ملععدة موععدودة 

.حدة املخاطر التي قد كواجههم

حاضنة األعمال
Incubator

سسععات، مجموعععة مععن املنتجععات أو الخععدمات  غةعع  التمويليععة التععي  هععدف إلععو تعزيععز دور املؤ •

.باختالف أحجامها في التنمية االقتصادبة

ة ة، مجموعة واسعة من الخدمات غةع  املاليعة ال عرورية لتعأمةن دخعول املشعروعات الصع •

.واستمرارياها، وإنتاجياها، وكنافسياها، ونموها

خدمات الدعم الفني
Technical Support Services

A Business Incubator is a company that helps new and startup companies to develop by 
providing services such as management training or office space.    Business Incubator is a 
program that gives very early-stage companies access to mentorship, investors, and other support 
to help them get established.  Accelerators "accelerate" growth of an existing company, while 
incubators "incubate" disruptive ideas with the hope of building out a business model and 
company. So, accelerators focus on scaling a business while incubators are often more focused 
on innovation. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company
https://en.wikipedia.org/wiki/Convertible_debt
https://en.wikipedia.org/wiki/Ownership_equity
https://www.investopedia.com/terms/i/investmentvehicle.asp
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( كقليععععل املخععععاطر والت ععععالي  املركذطععععة بععععاملراحععععل األولو من عمر  1 هععععدف حععععاضععععععععععععنععععات األعمععععال إلو:  و 

( املسعععاهمة في إبجاد الحلول 3الفت ة الزمنية الالزمة لتأسععع   املشعععروع والذد  باإلنتا  ،  ( كقليل  2املشعععروع،  

كطوير   في ( مساعدة املشروعات4املناسذة للمشاتل الفنية واملالية واإلدارية والقانونية التي كواجه املشروع،  

( دعم التعععاون 5دبععدة،   منتجععا هععا أو كقععدبم منتجععات جععدبععدة أو الععدخول في مجععاالت نشعععععععععععععاطععات وقطععاعععات جعع 

( التشعععععع يم بةن 6والتنسععععععي  بةن مختل  املشععععععروعات املحت ععععععنة من أجل تعزيز الروابط األمامية والخلفية، 

( املسعععععاعدة في إعداد 7املشعععععروعات من جهة ومؤسعععععسعععععات التمويل ومؤسعععععسعععععات الدعم الفني من جهة أخرى،  

، والوصععععععععععععول إلو املعلومععات الالزمععة بععأقععل  وكنفيعع  الخطط التسععععععععععععويقيععة وتعزيز فرص الوصععععععععععععول إلو األسععععععععععععواق

كقدم حاضعععععععععععنات األعمال حزمة مت املة ومت ابطة من الخدمات املتنوعة واملتعددة، حي  كم ن و  الت الي .

ه   الخدمات املشععععععروعات الصعععععع رى والصعععععع ة ة واملتوسععععععطة من النمو واالسععععععتمرار  في املراحل األولو من دورة  

املراحل املتقدمة. وقد كختل  الخدمات املقدمة بشعععععع ل بسععععععيط من حاضععععععنة إلو حياة املشععععععروع، والتوسععععععع في 

أخرى أو من مشعروع إلو آخر نتيجة الختالف نشعاط ونوع الحاضعنة، إضعافة إلو اختالف احتياجات املشعروعات 

  : أهمها  ،املحت ععععععععنة من ه   الخدمات. وعلو وجه التودبد، كقدم حاضععععععععنات األعمال مجموعة من الخدمات

خدمات بنا  القدرات والتدريب، و املختلفة، خدمات السععع ركاريا واملعلومات،   ابأنواعه االسعععتشعععاريةت  الخدما

 
 
( مجموعة من الخدمات االسعععتشعععارية 26إلو مجموعة أخرى من الخدمات العامة. ويذةن الشععع ل رقم   إضعععافة

 التي بم ن أن كقدمها الحاضنات لرواد األعمال واملشروعات املحت نة.  

 الخدمات االستشارية التي كقدمها حاضنات األعمال لرواد األعمال واملشروعات املحت نة : 26م  الش ل رق

أمععععععععا فيمعععععععععا بتعلعععععععع  بخعععععععععدمات السعععععععع ركاريا واملعلومعععععععععات فتشععععععععمل خعععععععععدمات كععععععععدريب ال عععععععععوادر اإلداريعععععععععة 

الالزمعععععععة وكعععععععوفة  أجهعععععععزة الحاسعععععععوب والاععععععع امج الالزمعععععععة، باإلضعععععععافة إلعععععععو أعمعععععععال التصعععععععوير والطذاععععععععة وخعععععععدمات 

، حفععععععععع  امللفعععععععععات االسعععععععععتقذالمو ععععععععع   نت نعععععععععت ومعالجعععععععععة النصعععععععععوص وواجذعععععععععاتالهعععععععععاك  والفعععععععععاك  واإل 

وامل املعععععععععات التليفونيعععععععععة وغة هعععععععععا. وفيمعععععععععا بتعلععععععععع  بخعععععععععدمات بنعععععععععا  القعععععععععدرات  وكنظعععععععععيم املراسعععععععععالت ،واسعععععععععتقذال

توسةن جودة املنتجاتاستشارات كتعل  بالجدوى وخطط العمل إعداد دراسات األف ار االستثمارية وكطويرها

االستشارات القانونية استشارات إدارية ومواس ية ومالية االستشارات التسويقية

استشارات في مجال كنمية املوارد ال شرية 
والتو ي  

استشارات في مجال الحصول علو التمويل استشارات في مجال حمابة املل ية الف رية

استشارات كتعل  بالتوز ع وإدارة املخزوناستشارات في مجال الذ  ةوإدارة املنتج التسعة و كطوير املنتجات 

ةالتعامل مع التطورات املحلية واإلقليمية املؤثر مهارات حل املش التةاستشارات في مجال ضذط الت الي  واملنافس
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والتععععععععععدريب، تعمععععععععععل حاضععععععععععنات األعمععععععععععال علععععععععععو كععععععععععدريب رواد األعمععععععععععال والقععععععععععائمةن علععععععععععو املشععععععععععروع والعععععععععععاملةن 

 لالحتياجععععععععععات الت
 
دري يععععععععععة ل ععععععععععل ف ععععععععععه. أمععععععععععا الخععععععععععدمات العامععععععععععة فتشععععععععععمل كععععععععععوفة  امل اكععععععععععب وأمععععععععععاكن فيهععععععععععا وفقععععععععععا

التخععععععععزين ونظععععععععام وآليععععععععة للعالقععععععععات العامععععععععة واالوععععععععت اك فععععععععي املععععععععؤكمرات واملعععععععععارض العامليععععععععة وكععععععععوفة  خععععععععدمات 

الصعععععععععععيانة، وكعععععععععععع لم املسععععععععععععاعدة فععععععععععععي الحصعععععععععععول علععععععععععععو التمويععععععععععععل و الحصععععععععععععول علعععععععععععو خععععععععععععدمات إضععععععععععععافية مععععععععععععن 

دعم الفنعععععععععععي املعنيعععععععععععة بتطعععععععععععوير املشعععععععععععروعات الصععععععععععع رى والصععععععععععع ة ة الخعععععععععععدمات التعععععععععععي كقعععععععععععدمها مؤسسعععععععععععات الععععععععععع 

 .واملعلومات األسواقواملتوسطة، والوصول إلو 

 

Crowdfunding is the use of small amounts of capital from many individuals to finance a new business 
venture. Crowdfunding makes use of the easy accessibility of vast networks of people through social 
media and crowdfunding websites to bring investors and entrepreneurs together, with the potential to 
increase entrepreneurship by expanding the pool of investors beyond the traditional circle of owners, 
relatives and venture capitalists.  Peer-to-peer lending, also abbreviated as P2P lending, is the practice 
of lending money to individuals or businesses through online services that match lenders with borrowers. 
P2P lending is also known as “social lending” or “crowd lending. A digital lending platform is an online 
platform that is used to provide loans directly to borrowers (typically those borrowers are small-to-medium 
business owners) 

 

ل اسعععععتخدام مذعععععالغ صععععع ة ة معععععن رأس املعععععال بعععععتم كجميعهعععععا معععععن العدبعععععد معععععن األفعععععراد لتمويععععع•

وذ ات ويدعم ف رة التمويل الجماعي سهولة الوصول إلو. مشروعات استثمارية جدبدة

اقععع التمويععل الجمععاع ي واسعععة مععن األشععخاص مععن خععالل وسععائل التواصععل االجتمععاعي ومو

، مععع إم انيععة زيععادة ريعادة األعمععال مععن خععالل ك
 
وسععيع لجمعع املسععتثمرين ورجععال األعمععال مععا

.  األمععوالقاعععدة املسععتثمرين خععار  الععدائرة التقليدبععة للمععال ةن واألقععارب وأصععحاب رؤوس

.Peer to Peer Lendingومصطل   Social Lendingويطل  عليها إسم 

التمويل الجماعي

Crowdfunding

. ناتعملية تقديم خدمات مالية متنوعة للفقراء تتراوح ما بين قروض ومدخرات وتأمي•

 للفدداة ت الفقيددر  النددل ص تددتم ه مدده ا   ددو  ع دد   دد•
ت
ذه القددروض تقددديم قددروض ةدددير  لدددا

ة م دداعهف م مدده القعدداص اي ددرك  والددت ي دداعداخرم كدد  اصت ددراة بو ددامات منت ددة  و لتنميدد

.متنا ية ال در

التمويل األص ر

Microfinance

https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp
https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Loan
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Microfinance is a category of financial services targeting individuals and small businesses who lack 
access to conventional banking and related services. Microfinance includes microcredit, the 
provision of small loans to poor clients; savings and checking accounts; microinsurance; and 
payment systems, among other services. 

 

( تعزيز دور الجهاز املصععرفي في النشععاط 1  أهداف مؤسععسععات ضععمان القروض بما بلي:  ويم ن كلخي

االقتصععععععادي من خالل زيادة  الدور ال ي كلعذه الذنوك التجارية واملؤسععععععسععععععات املالية غة  املصععععععرفية  في كمويل 

( زيادة فاعلية الذنوك التجارية واملؤسعععععععععسعععععععععات املالية غة   2   ،املشعععععععععروعات الصععععععععع رى والصععععععععع ة ة واملتوسعععععععععطة

املصععرفية في كلذية االحتياجات التمويلية للمشععروعات الصعع رى والصعع ة ة واملتوسععطة غة  القادرة علو كقدبم  

 ،( املسعععععععاهمة في نقل النشعععععععاطات املدرة للدخل والقطاع غة  املنظم إلو القطاع املنظم3  ،ال عععععععمانات ال افية

مؤسسععات ماليعععة كقعععدم مجموععععة متنوععععة معععن الخعععدمات املاليعععة ولععع   خعععدمات اإلقعععراض •

سععات فقععط لألفععراد العع بن لعع   لهععم القععدرة علععو الحصععول علععو كلععم الخععدمات مععن املؤس

للععدخل، املاليععة الرسععمية، القععادرين فععي نفعع  الوقععت علععو بععد  مشععروعات اسععتثمارية مععدرة

تعتاعع هم وذلععم بهععدف معالجععة بعععل التوععدبات التععي يعععان  منهععا ال ثةعع  مععن األفععراد العع بن

افععع   عمليعععة املؤسسعععات املاليعععة مقت ضعععةن ال بوققعععون وعععروط معععن  االئتمعععان بسععع ب معععا بر

. إقراضهم من مخاطر

األص رمؤسسات التمويل

Microfinance Institutions

ثعععععععل مؤسسعععععععات كمويليعععععععة كخعععععععت  بتقعععععععدبم التمويعععععععل لقطاععععععععات معينعععععععة أو ف عععععععات معينعععععععة م•

. مؤسسات اإلقراض الزراعي والذنوك الصناعية

مؤسسات التمويل املتخصصة

Specialized Credit Institutions

ة  علعو مؤسسات تسهل حصول مشروعات القطاع الخاص بقطاعا ها وأحجامهعا املختلفع•

روض وتعمععععل مؤسسععععات ضععععمان القعععع. التمويععععل مععععن املؤسسععععات املصععععرفية وغةعععع  املصععععرفية

  كقععدم بشعع ل عععام ك ععامن للمشععروعات الصعع رى والصعع ة ة واملتوسععطة املقت ضععة، حيعع

مخعععععاطر لت طيعععععة( املؤسسعععععات املصعععععرفية وغةععععع  املصعععععرفية  ال عععععمانات الالزمعععععة للمقعععععرض 

. القروض املمنوحة من قذله للمشروعات الص رى والص ة ة واملتوسطة

مؤسسات ضمان القروض

Loan Guarantee Institutions



42 

عم الجهود الرامية إلو نمو  املشععععععععروعات الصعععععععع رى إلو صعععععععع ة ة والصعععععععع ة ة إلو متوسععععععععطة واملتوسععععععععطة إلو ( د4 

( كقليل حجم التودبات التي كواجه املشعععععروعات الصععععع رى والصععععع ة ة واملتوسعععععطة ال سعععععيما في مرحلة 5 ، كذة ة

، في القطاع العام  سياسة التو ي  ال ات  وكخفي  مستوى التوجه للعمل زيادة فرص نجا (  6   ،التأس  

( ك سععة  عملية الحصععول علو التمويل الهادف إلو رفع كنافسععية املشععروعات الصعع رى والصعع ة ة واملتوسععطة 7 

التخفي  من وععععععععععععروط التمويعل لعدى الذنوك التجعاريعة واملؤسععععععععععععسعععععععععععععات غة   و ( 8   ،وزيعادة قعدرا هعا التصعععععععععععععدبريعة

 املصرفية.  

برامج ومؤسعسعات ضعمان القروض كجاوزت في أهدافها ومهامها إلو أن العدبد من وكجدر اإلوعارة هنا،  

للمشععععععععععععروععات الصعععععععععععع رى  العداعمعة خعدمعات العدعم الفني من مجموععة كقعدبم مسعععععععععععععألعة كقعدبم ال ععععععععععععمعان إلو

 إعداد في ( املسععععععععاعدة1   ومن أبرز الخدمات التي كقدمها ه   الا امج واملؤسععععععععسععععععععات   .والصعععععععع ة ة واملتوسععععععععطة

الدعم الفني وخدمات كطوير  خدماتكقدبم  (  2   ،املالية األسعععععواق عن لوماتمع وكقدبم املحاسععععع ية الذيانات

متطلذات  املشععععروعات الصعععع رى والصعععع ة ة واملتوسععععطة علو التعامل مع  ةقدر  كوسععععةناألعمال التي من وععععأنها  

 املقرضعععععععةن بةن املعلومات  كذادل مسعععععععتوى  كوسعععععععةن (3  ،واملؤسعععععععسعععععععات التمويلية املختلفة  املصعععععععرفي النظام

 معلومات علو كذادل املشععععععععععروعات الصعععععععععع رى والصعععععععععع ة ة واملتوسععععععععععطة كم ن والتي اإلنت نت عا  واملقت ضععععععععععةن

  كقععدبم(  4   ،أف عععععععععععععل لهععا بقععدم العع ي  الذنععم واختيععار الذنوك عروض بةن واملفععاضععععععععععععلععة الذنوك مع االقت اض

  ،   نا  القدرات و خدمات اسععععتشععععارية لرفع القدرات التنافسععععية وزيادة اإلنتاجية، وخدمات وضععععع خطط العمل 

 علو انتشرت التي ضمان الصادرات برامج خالل من التصدبر ودعم املخاطر، املال رأس كقدبم خدماتو (  5 

 و التالي الخار  في املسععععععتوردبن قذل السععععععداد من عن التخل  مخاطر ضععععععد املصععععععدرين لحمابة واسععععععع نطاق

 (.27أنظر الش ل رقم   . التصدبر تشجيع

 : أبرز الخدمات التي كقدمها برامج ومؤسسات ضمان القروض 27الش ل رقم  

 

A Loan Guarantee Fund  is a non-bank financial instrument aimed at facilitating the access of 
micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) to formal lending through the provision of 
credit guarantees that mitigate the risk of nonrepayment. 

وفي إطار اسعععععععععت مال الحدب  عن مسعععععععععألة الحصعععععععععول علو التمويل، نرى من ال عععععععععروري الحدب  عن  

 لعععدد من املعععابة     معععابة  املفععاضععععععععععععلععة
 
بةن مصعععععععععععععادر التمويععل. كتم عمليععة املفععاضععععععععععععلععة بةن مصعععععععععععععادر التمويععل وفقععا

التي قعععد كختل  من شععععععععععععخ  إلو آخر ، ومن أبرز هععع   املععععابة  سعععععععععععععر الفعععائعععدة  ك لفعععة التمويعععل(   تواملؤوععععععععععععرا

 (. 28وال مانات، إضافة إلو مجموعة أخرى من املعابة  املذ نة في الش ل رقم  

دعم الصادراتدعم ريادة األعمال واالبت اركوفة  املعلوماتخدمات استشاريةخدمات ضمان القروض
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 معابة  املفاضلة بةن مصادر ومؤسسات التمويل املختلفة : 28الش ل رقم  

 

  Operation Phaseل مرحلة التش ي  .3

تعتا  مرحلة التشععععععع يل مرحلة اإلنتا  الفعلي، وكركذط ه   املرحلة بما ك عععععععمنته الدراسعععععععة السعععععععوقية 

  الرأسعمالية واالحتياجات   اإلنتاجية الحصعة السعوقية والجودة ومواصعفات املنتج( والدراسعة الفنية  الطاقة  

فة إلنتا  سعععععععععععلعة أو خدمة  والتشععععععععععع يلية(. وفي ه   املرحلة بذدأ املشعععععععععععروع باسعععععععععععتخدام عناصعععععععععععر اإلنتا  املختل

( إدارة عمليات اإلنتا  1بمواصعععععععععفات موددة. وكنطوي مرحلة التشععععععععع يل علو ال ثة  من النشعععععععععاطات أهمها:   

(  4( إدارة املوارد ال شعرية والتدريب،  3( كنظيم الشع ون املالية واملحاسع ية واإلدارية،  2والتسعوي  والتوز ع، 

اقذة جودة اإلنتا  وقياس رضعععا املسعععاهلم،  5املخزون،    متابعة السعععوق وعمليات التزويد وإدارة ( إدارة  6( مر

 عالقات املشروع األمامية والخلفية وعالقته مع املؤسسات ذات العالقة.

Bootstrapping is building a company from the ground up with nothing but personal savings, and 
with luck, the cash coming in from the first sales. 

 

سعر الفائدة 
وك لفة التمويل 

املذاورة

املوقع الج رافي 
للمقرض وكوفر 

الفروع

حجم 
ال مانات 
املطلوية 

نوع ال مانات 
املطلو ة

فت ة السما 
سرعة اكخاذ 
القرار اإلئتمان 

العامل الدبني 
اف   وكو

املنتجات مع 
الشر عة 
اإلسالمية 

الت الي  غة  
املذاورة

االستفادة من 
كجارب اآلخرين

التخص  في 
مجال كمويل 
املشروعات 
الص ة ة 
واملتوسطة 

قيمة القرض 
املطلوب 
وسق  
االئتمان 

فت ة السداد
قيمة القسط 

الشهري 

سهولة 
اإلجرا ات 
وسرعة 

الحصول علو 
القرار

مالئمة 
املنتجات املالية 
الحتياجات 
املشروع 

تعاون مصدر 
التمويل مع 

وركة ل مان 
القروض

تاج وما يتبع عملية ه  ايرحلة النل تبد  بفملية افتتاح اي روص والبدء بفملية الت ديل واإلت•

ملخزون واألموع اإلتتاج مه عمليات تتفلق بالت ويق وايبيفات وإداع  ايواعد الب رية وإداع  ا

.ايالية واللول تية

مرحلة الت ديل

Operation Phase

ما  بتأسيس وإم ق م روص باست دام ع سيقومعملية يقوم فيرا عاةد األعما  حيث •

 دام ةدير للداية  و بدون ع س ما  خاعج  ودعم مال ، إا يقوم عاد  ببناء م روعه باست

ومه . اةلةتمويله ا خاص  و عبر بفض الدعم ايال  الب يط ايقدم مه قبل األةدقاء والف

 امر مالية مزايا  ذا األسلوب  ته ي مح لراةد األعما  بالتح م بكل قراعته، إص  ته يحمل م

.كبير  لفدم ولود م دع دعم مال  خاعج  كبير

Bootstrapping
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ال شععععععععععععريععععععة    أمععععععا املوارد  بععععععإدارة  بتعل   تععععععافععععععة   Human Recourse Managementفيمععععععا  فتت ععععععععععععمن 

بععععععالععتععععععدريععععععب الععنشععععععععععععععععععاطععععععات املععتعععععلععقععععععة  خععلعع     Employment والععتععو ععيعع    Training  والععقععرارات  وعععمععلععيععععععات 

العو عيعفع    Job Loyaltyععععععععععععععععععععععععع  العو عيعفع  العوال  .  وغعةع هععععععا   Motivationوالعتعوعفعةعز      Job Satisfaction  والعرضععععععععععععععععععا 

 (.29الش ل رقم   أنظر

 : أنشطة إدارة املوارد ال شرية29الش ل رقم  

 

 

اقذععععة  الجودة    Distributionوالتوز ع     Productionأمععععا نشععععععععععععععععاطععععات اإلنتععععا   Qualityفتتعل  بمر

Control    وإدارة الجودةQuality Management   سععععععععععععلوب التوز ع ومتععابعععة حجم السععععععععععععوق  أوكوععدبععد نطععاق و

وغة ها من املوضعوعات  Consumer Behaviorومتابعة سعلوك املسعاهلم  Market Shareوالحصعة السعوقية 

 (.30أنظر الش ل رقم   .Profit Maximization  ا عععععععضذط الت الي  وتعظيم األر  التي تساهم في

 : أنشطة إدارة اإلنتا  والتوز ع 30الش ل رقم  

 

الوال  الو يف  حل النزاعاتالتوفةزالتو ي التدريب
والرضا الو يف 

ع  •
ّ
ملعه، بسع ب كجعا  عبشع ل ععام مصطل  يعا  عن الشعور اإلبجا   ال ي يشعر به املو 

ععه مععن األهععداف األساسععّية التععي ت
ّ
سععدو معظععم كوقيعع  احتياجاكععه، ورغذاكععه فععي العمععل، إذ إن

.املؤسسات للحصول عليه ملا له من دور في زيادة إنتاجّية العمال وكوفةز 

الرضا الو يف 
Job Satisfaction

  الوال  الو يف  هو عذارة ععن مجموععة معن املشعاعر الصعادقة النابععة معن داخعل املو ع•

اخلععه وععور قععوي ذاكعه فعي االنتمععا  والعوال  الععو  يف  للمؤسسعة التععي يعمعل فيهععا  فيصعذ  بد

سعة أهعم معا بعدم كرك العمل واالنتقال إلو م ان آخر، وأن ب ون التقدم والتطور فعي املؤس

ال  يش ل بال املو  ، وعلو املؤسسة كقدبم الدعم ال افي ملو فيهعا حتعس بذقع وا دائ عي العو 

.لعملهم

الوال  الو يف 
Job Loyalty

الجودة نطاق واسلوب التوز ع سلوك املساهلم نسب التل  
وحل املش الت حجم السوق  الت لفة
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و منتج الحد األدنى أومن أبرز املصععععععععطلحات الحدبثة التي كتعل  بعملية اإلنتا  ما يسعععععععع س املنتج املرن 

Minimum Viable Product   واإلنتا  املرنLean Production   ونموذ  الشععععععععركة الناوعععععععع ةLean Startup  

، إضععععععععععععافعة إلو ععدد من املصععععععععععععطلحعات األخرى ذات العالقعة مثعل  Lean Product Developmentومصععععععععععععطل   

  Agile Product Development  كطوير املنتج الروي   مصطل   ,و  Lean Companyالشركة املرنة   مصطل 

 Lean Productإدارة املنتج الروعععععي  مصعععععطل   و    Lean Managementاملرنة  أو الروعععععيقة  اإلدارة  مصعععععطل    و 

Management    كصعععععععععور املنتج الروعععععععععي   مصعععععععععطل   وLean Product Visualization   كطوير ف رة  مصعععععععععطل   و

                       Minimum Viable Brandمصععععععععععععطل   و   Minimum Viable Team مصععععععععععععطل  و    Product Ideationاملنتج  

 .Minimum Viable Process مصطل  و     Minimum Viable Business مصطل  و 

 

لععععععو أن كقععععععوم إدارة املشععععععروع باإلوععععععراف علععععععو جميععععععع األنشععععععطة واملهععععععام الالزمععععععة للحفععععععاظ ع•

ذلععععم و شععععمل. املسععععتوى املطلععععوب مععععن التمةععععز فععععي جععععودة املنععععتج سععععوا  تععععان سععععلعة أو خدمععععة

اقذعة، كودبد سياسة الجودة الجعودة إنشا  وكنفي  خطط الجودة وضعمان فاعلياهعا، ومر

.وكوسينها بش ل دائم

إدارة الجودة
Quality Management

اقذة أو ضذط الجودة  ي العملية التي من خاللها تسدو الشركة ل مان الحف• اظ علعو مر

اقذعععة كت. جععودة املنعععتج أو كوسعععينها، ويععتم كقليعععل أخطعععا  التصعععنيع أو الق ععا  عليهعععا طلعععب مر

م للوصععول الجععودة أن كخلعع  الشععركة ب  ععة عمععل ك ععون فيهععا اإلدارة واملععو فةن فععي سععدي دائعع

، واختذعععار ويعععتم ذلعععم معععن خعععالل كعععدريب املعععو فةن، وخلععع  مععععابة  لجعععودة املنعععتج. إلعععو ال معععال

.املنتجات للتوق  من عدم وجود اختالفات كذة ة بةن املنتجات

اقذة الجودة مر
Quality Control

إدخعال أحد  األساليب التي بتذعها رواد األعمال عند دخعول السعوق ألول معرة حيع  بقعوم ب•

الت املطلو عة املنتج إلو السعوق بأبسعط أوع اله ومعن ثعم الحصعول علعو التقييمعات والتععدب

 لرغذععات وكف ععيالت ا
 
لف ععة املسععاهدفة،  مععن قذععل املسععاهلم، ليععتم بعععدها تعععدبل املنععتج وفقععا

".املنتج الجوهري "يس س أب ا 

منتج الحد األدنى
Minimum Viable Product 



46 

Minimum Viable Product is a version of a product with just enough features to be usable by early 
customers who can then provide feedback for future product development. 
 

 

Lean production is an approach to management that focuses on cutting out waste, whilst ensuring 
quality. This approach can be applied to all aspects of a business – from design, through production 
to distribution. Lean production aims to cut costs by making the business more efficient and 
responsive to market needs. Although Lean Product Development does incorporate certain 
principles and guidelines of Lean Production, Lean Product Development focuses on the 
development of new products to suit the customer, as opposed to improving processes for existing 
products. 

 

Lean Startup is a methodology for developing businesses and products that aims to shorten 
product development cycles and rapidly discover if a proposed business model is viable; this is 
achieved by adopting a combination of business-hypothesis-driven experimentation, iterative 
product releases, and validated learning. Lean startup emphasizes customer feedback over intuition 
and flexibility over planning. 

ود التسععععععععععععوي  في كوقي  هة التسععععععععععععوي  من أبرز مععالم مرحلعة التشعععععععععععع يعل حيع  تسععععععععععععاهم جيع وتعتا  عمل

الف ة املسععععععاهدفة والسععععععوق املسععععععاهدف  لتسععععععوي  األهداف الر وية وغة  الر وية. ومن أبرز املفاهيم املركذطة با

والوعي  Market Segmentationوكجزئة السعععععععععوق  Marketing Mix سعععععععععلوك املسعععععععععاهلم واملزيج التسعععععععععويق و 

 ، إضععععافة إلو مصععععطلحات     Product Differentiationوكميةز املنتج  Brand Awarenessبالعالمة التجارية 

Product Mix    و Price Mix   و Promotion Mix     & Place Mix    و Product Life Cycle in Marketing Mix . 

لي  وضعذط أحد األساليب اإلدارية التي بقوم بها رواد األعمال، وكنطعوي علعو كقليعل الت عا•

ول عن دون عمليات الهدر في املوارد املالية وغة  املالية خعالل مختلع  مراحعل عمعر املشعروع

 
 
". اإلنتا  الروي  أو املرن "التأثة  في اإلنتاجية وال فا ة، تس س أب ا

اإلنتا  املنخفل الت لفة
Lean Production 

اللععزوم أحعد نمعاذ  كطععوير األعمعال يع عع  قعدرة الشععركة علعو تعععدبل عمليا هعا وأدائهععا عنعد•

طعععوير بسعععرعة و أقعععل خسعععارة، و سعععاعد هععع ا النمعععوذ  فعععي رفعععع كفعععا ة العمعععل  وكقليعععل دورة ك

الذنععععا  : الشععععركة الناوعععع ة باالعتمععععاد بشعععع ل أكاعععع  علععععو الت ععععرار مععععن خععععالل ثالثععععة أطععععوار  ععععي

لوقععت لذنععا  وك مععن ف ععرة أسععلوب الشععركة الناوعع ة املرنععة فععي اسععتثمار ا. والقيععاس والععتعلم

ةعععع ة مععععن منتجععععات أو خععععدمات كلبععععي طلذععععات املسععععاهل ةن ، وهعععع ا بقلععععل الحاجععععة إلععععو كميععععة كذ

. قالتمويل املذد   والت الي  ال ذة ة الختذارات املنتج وطرحه في األسوا

نموذ  الشركة الناو ة املرنة 
Lean Startup 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methodology
https://en.wikipedia.org/wiki/Development_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Validated_learning
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وعععععععة  يععععععع منتجا هععععععا وخععععععدما ها فيهععععععا أو لهععععععا، وتشععععععمل مجمبالسععععععوق التععععععي كرغععععععب الشععععععركة •

وق كودبععععد السععععع. مسععععاهدفة مععععن العمععععال  الععععع بن كوجععععه لهععععم جهودهععععا التسعععععويقية لجعععع بهم

ملسععاهدف يم عن فصعل السعوق ا، و املسعاهدف هعو خطعوة أساسععية فعي كطعوير خطعة التسععوي 

 أو حسب عن السوق ك ل 
 
افيا افيةالقوة الشرائية ج ر . والخصائ  الدبم ر

 Target Marketالسوق املساهدف

اععات لهعا نفع  مصطل  تسويق  يشة  إلو كجميع املشت بن املحتملةن إلو مجموععات أو قط•

وق تععععععععععي  كجزئععععععععععة السععععععععععكو . االحتياجععععععععععات وتسععععععععععتجيب بشعععععععععع ل مماثععععععععععل ألسععععععععععاليب التسععععععععععوي 

املة ملنتجات اساهداف ف ات مختلفة من املساهل ةن ال بن برون القيمة ال  للمشروعات

نف  خعععرين قعععد ال بعععرون نفععع  القيمعععة لعععآوخعععدمات معينعععة بشععع ل مختلععع  ععععن مسعععاهل ةن 

.املنتج

Market Segmentationكجزئة السوق 

العالمععة  عععد خلعع  الععوعي ب، و معدى معرفععة املسععاهل ةن بوجععود منععتج أو خدمععة لشعركة معينععة•

ي بالعالمعة وي عون العوع. التجارية إحدى الخطوات الرئ سية في الت ويج ألي منتج أو خدمة

.  أهمية عالية عند إطالق منتجات وخدمات جدبدةو التجارية ذ

Brand Awarenessالوعي بالعالمة التجارية 

إلععو جعععل ، و ععي عمليععة  هععدفختالفععات بععةن املنتجععاتاال عمليععة تسععويقية  هععدف إلععو عععرض •

نتج أ
أ
عطع  . ة األخعرى كث  جاذبية من خالل إ هعار صعفاكه الفريعدة ععن املنتجعات املنافسعامل

أ
ت

عمعععال  بعععأن هععع   املقعععدرة علعععو كميةعععز املنعععتج بنجعععا  مةعععزة كنافسعععية لذعععا ع املنعععتج، حيععع  بعععرى ال

.املنتجات فريدة من نوعها أو متفوقة علو املنتجات املنافسة

Products Differentiationكميةز املنتجات

ن معععن معرفعععة العالمعععة التجاريعععة مععع( أو السعععوق املسعععاهدف هعععو معععدى كم عععن الجمهعععور الععععام •

نععععاس أن وي ععععون كميةععععز العالمععععة التجاريععععة أكثعععع  فاعليععععة عنععععدما بم ععععن لل.  خععععالل خصائصععععها

 معععن ذلععع
 
م معععن بععع كروا العالمعععة التجاريعععة دون التععععرض صعععراحة السعععم الشعععركة، ول عععن بعععدال

ا أو خعععالل اسعععتخدام اإلوعععارات السعععمعية أو الذصعععرية مثعععل وععععارها أو األلعععوان الخاصعععة بهععع

.جاريةوكختل  عن الوعي بالعالمة الت. طريقة التعذ ة والت لي  التي تستخدمها

Brand Recognitionكميةز العالمة التجارية
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 من مراحل االستثمار   واحدة مرحلةأو  ال كركذط بخطوة تشة  التعريفات السابقة إلو أن ريادة األعمال

باختيار  الريادة واالبت ار كذدأ  بل    ،واملتوسععععععععععطةالصعععععععععع ة ة  املتناهية الصعععععععععع ر و املشععععععععععروعات  مراحل دورة حياةأو 

الف رة، ومن  م الذد   كنطوي عليها ه  الف رة االسععععععتثمارية وكقييمها لذيان مدى الفرصععععععة االسععععععتثمارية التي  

 بعملية أب نا  وك
 
 التش يل و س   املشروع االستثماري مرورا

 
عدارة عمليات اإلنتا  واملذيعات والتسوي  وصوال

التسععوي     الريادة في مجال وأسععلو ب نقد بمتلم مشععروع معةوعلو سعع يل املثال،  إلو عملية التقييم والتطوير .

هور القدرات واملهارات   التسععععععاع مجاالت   ةونتيجو التعامل مع السععععععوق وه  ا. أو الريادة في أسععععععلوب التوز ع أ

 االركذعاط    ى الريعادبعة، بعد
 
 واالبت عار   اإلبعداعبةن مفهوم الريعادة وععدد من املفعاهيم األخرى أهمهعا   ال ذة  وا ععععععععععععحعا

 (.3، أنظر الش ل رقم  واملخاطرة وغة ها

 موور مفهوم الريادة واملشروعات املتناهية الص ر والص ة ة واملتوسطة   في   : بعل املفاهيم واملصطلحات التي كدور  3الش ل رقم   

 

Business Entrepreneurship refers to the concept of developing and managing a business venture 
to gain profit by taking several risks. Business Entrepreneurship as the combination of innovation, 
initiative and willingness take risks required to create and operate new businesses. 

ة عمليعععععععة كأسععععععع   مشعععععععروعات اسعععععععتثمارية جدبعععععععدة وابت اريعععععععة أو كطعععععععوير مشعععععععروعات قائمععععععع•

. اري واست الل نقاط القوة والفرص املتاحة لتطوير ه   املشروعات بأسلوب ابت  

مالعم ابت ار نظم وممارسات جدبدة داخعل املشعروع معن قذعل بععل الععاملةن كوعت إوعراف•

.مواردأو مدبر املشروع لتوسةن األدا  االقتصادي له عن طري  االست الل األمثل لل

لذيععععععععة املذععععععععادرة فععععععععي كصععععععععميم وكنظععععععععيم املشععععععععروعات الجدبععععععععدة أو القيععععععععام بأنشععععععععطة فريععععععععدة  لت•

ذنعععععي احتياجعععععات األعمععععععععععال معععععن خعععععالل اكتشعععععاف الفعععععرص واسعععععت اللها بعقليعععععة اسعععععتذاقية وك

.املخاطرة املحسو ة لتوقي  األر ا  من خالل التأكيد علو اإلبداع واإلنتاجية

ريادة األعمال
Business Entrepreneurship

الريادة

االبت ار
واالبداع كومل 

املخاطرة

دورة حياة 
املشروع

األف ار 
والفرص 
ةاالستثماري

مقومات 
النجا 

ال فا ة 
والفاعلية

األسذقية 
والتمةز

حل 
املش الت 
وعدارة 
األزمات

است الل 
الفرص 
ونقاط 
القوة
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  Cash Inflowاملععاليععة الخععاصعععععععععععععة بععاملشععععععععععععروع فتتمثععل بمتععابعععة تععافععة املسعععععععععععععائععل التي كتعل  بععالتععدفقععات الععداخلععة  

بخصععععععععععععوص عالقعععات   أمعععا   بتقسععععععععععععيمعععا هعععا املختلفعععة.   Profits واألر عععا   Cash Outflow   والتعععدفقعععات الخعععارجعععة

فتت عععععمن كنظيم عالقة املشعععععروع بالعمال واملوردبن والف ات املسعععععاهدفة وعالقته بصعععععاحب املشعععععروع  املشعععععروع

وغعةع    العحع عومعيععععععة  العتعمعويعلعيععععععة  وغعةع   العتعمعويعلعيععععععة  والعجعهععععععات  املعحعلعي  و واملعجعتعمعع  العخعوض  ع العحع عومعيععععععة.   ععن 
 
ععيععععععدا

رقععععععم   بعععععععععععععل فععععععي الشععععععععععععععععع ععععععل  بععععععذععععععةععععععن  اإلصععععععععععععععععععدار،  هعععععع ا  مععععععوضعععععععععععععععععوع  خععععععار   تعععععععععععععتععععععاعععععع   الععععععتععععععي  (  31الععععععتععععععفععععععاصعععععععععععععععععيععععععل 

 املتوسط. أو للمشروع الص ة   الناجحة اإلدارة امهم بعل

  Evaluation and Development Phaseمرحلة التقييم والتطوير  .4

بععععععععععد السععععععععنوات األولعععععععععو مععععععععن عمعععععععععر املشععععععععروع معععععععععن أجعععععععععل   مرحلعععععععععة التقيععععععععيم والتوسعععععععععع والتطععععععععوير  كذععععععععدأ

فعععععععععرص ععععععععععن ذوععععععععع  الالتععععععععععرف علعععععععععو املشععععععععع الت التعععععععععي كواجعععععععععه املشعععععععععروع والعمعععععععععل علعععععععععو كععععععععع ليلها،  ومعععععععععن أجعععععععععل 

( 1والقعععععععععععععرارات أهمهععععععععععععععا:   اإلجععععععععععععععرا اتالتوسعععععععععععععع والتطعععععععععععععوير. وكنطععععععععععععععوي هععععععععععععع   املرحلعععععععععععععة علععععععععععععععو العدبعععععععععععععد معععععععععععععن 

( كقيععععععععيم حجععععععععم اإلنتععععععععا  والطاقععععععععة اإلنتاجيععععععععة 2معععععععععابة  كقيععععععععيم األدا  طويلععععععععة األمععععععععد وقصععععععععة ة األمععععععععد،   كودبععععععععد

( 3وكقيعععععععععععععععيم حجعععععععععععععععم السعععععععععععععععوق الفعلعععععععععععععععي مقارنعععععععععععععععة بعععععععععععععععالحجم املتوقعععععععععععععععع و يعععععععععععععععان الوضعععععععععععععععع املعععععععععععععععالي للمشعععععععععععععععروع،  

( اكخععععععععععاذ قععععععععععرارات التوسععععععععععع 4إن وجععععععععععدت،   -معوقععععععععععات العمععععععععععل ومعوقععععععععععات النمععععععععععو وحععععععععععل املشعععععععععع الت ودبععععععععععدك

 – األفقعععععععععع  أو العمععععععععععودي وكودبععععععععععد خطععععععععععوات ونععععععععععوع وحجععععععععععم التوسععععععععععع، وإعععععععععععداد خطععععععععععة التوسععععععععععع أو االنععععععععععدما 

( وت يةععععععععععععععع  أسعععععععععععععععاليب وكقنيعععععععععععععععات اإلنتعععععععععععععععا  والذوععععععععععععععع  6( الذوععععععععععععععع  ععععععععععععععععن أسعععععععععععععععواق جدبعععععععععععععععدة،  5وجعععععععععععععععدت،   إن

  ة املنتج.إم انية كوسةن جود في

 

عععععععدد   املعععرحعععلععععععة  هعععععع    ععععن  بعععنعععجعععم  وقععععععد  العععقععععععائعععمععععععة،  لعععلعععمشععععععععععععععروعععععععات  العععتعععقعععيعععيعععم  ععععمعععلعععيععععععة  إكعععمععععععام  و ععععععععععد 

االسعععععععععععتثمارية التي كتعل  بالتطوير وقد ب ون القرار األف عععععععععععل في بعل األحيان هو الخرو  اآلمن  القرارات من

وعلو سععع يل املثال،   ( أبرز الخيارات املتاحة أمام إدارة املشعععروع.32، ويذةن الشععع ل رقم  Safe Exitمن السعععوق  

كعععععدعو   ( قعععععائمعععععة بذعل33و عععععالت كةز علو قرار ت ية  موقع املشععععععععععععروع، بذةن الشعععععععععععع عععععل رقم    األسععععععععععععذعععععاب التي قعععععد 

 األعمال وصاحب املشروع إلو ت ية  موقع مشروعه. رائد

املؤوعععرات املرحلعععة التعععي بعععتم فيهعععا كقيعععيم األدا  املعععالي والفنعععي للمشعععروع معععن خعععالل ععععدد معععن•

 ما كركذط بطذيعة املشروع وأهدافه
 
  املرحلعة علعو وكنطعوي هع . الخاصة ب لم والتي غالذا

. إل ...واالستمرار ، التوسع، الخرو ، العدبد من القرارات

مرحلة كقييم املشروعات والتطوير 
Project Evaluation & Development
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 نتائج عملية كقييم املشروعات االستثمارية الص ة ة واملتوسطة: 32الش ل رقم  

 

 ت ية  املوقع أسذاب أهم : 33الش ل رقم  

 

 

منتجات 

جدبدة

و أتعدبل 

تجت ية  املن
كوسعة

ت ية  

أسلوب 

االنتا 

ت ية  

أسلوب 

التسوي 

فرع جدبد 

او اغالق 

فرع

دخول 

سوق 

جدبد

املحافظة 

علو 

الحصة 

السوقية

القوى 

العاملة 

والتدريب

ت ية  

املوقع

العائد املتوقع في املوقع الجدبد 

أعلو من املوقع الحالي

تي رغذة املستثمر بتعدبل األخطا  ال

ارك  ها عند اختيار املوقع الحالي

ت ة  مدخالت اإلنتا  وانتقال 

موقعها وت ة  مصدرها

الت ة  في الطلب وكراجع الحصة 

لالسوقية بش ل غة  قابل للتعوي

ت ة  أو تعدبل التشر عات 

افز والقوانةن والحو

ك وين ائتالفات مع مشروعات 

أخرى 
التوسع ألسذاب مختلفةانفصال املستثمرين

ت ية  مجال اإلنتا  بال امل، األمر 

ال ي بجعل من املوقع الحالي موقع 

غة  مناسب للنشاط الجدبد

مواولة كقليل ك الي  اإلنتا 
الذو  عن أسواق أكا  وأنماط 

اساهالكية مختلفة
أسذاب اجتماعية ودبنية وأسرية

التعث  ونق  السيولة

االنتقال من   ت ة  نمط املل ية

موقع مستأجر إلو موقع مملوك 

(بال امل أو الع  

كردي الذنية التوتية واهتالكها 

التأثة  علو العمليات التش يلية  

(والت الي 

ت ية  أسلوب اإلنتا  والحاجة إلو 

مساحات ومواصفات إضافية

عدم القدرة علو التوسع في املوقع 

الحالي
اركفاع االبجار في املوقع الحالي

الرغذة في التوطن والتش يم مع 

املشروعات ذات العالقة

االنتقال من العمل في املنزل إلو 

السوق 

ت ة  األوضاع األمنيةاالعتماد علو التصدبر بش ل كليت ية  أسلوب التوز ع

( ي املشععععععروع االسععععععتثمار  ال ميععععععة التععععععي تسععععععتخدمها الشععععععركة املؤوععععععرات ععععععي مجموعععععععة مععععععن •

ركة فععي سععتخدم كلععم القياسععات لتودبععد مععدى كقععدم الشععوأ ك. لقيعاس أدائهععا مععع مععرور الوقععت

اليعععة للشعععركة كوقيععع  أهعععدافها االسعععت اكيجية والتشععع يلية، وكععع لم فعععي مقارنعععة الذيانعععات امل

. املجالوأدا ها مع بيانات وأدا  األعمال التجارية األخرى في نف  

مؤورات قياس األدا  الرئ سية

Key Performance Indicator

KPI))

شععرتات عمععال كجاريععة أو مهنيععة وكعع لم الأل إجععرا  قععانون  بنطععوي علععو األشععخاص املععزاولةن •

تصعععفية بالشععركةكقععوم ، حيعع  قععادرة علععو تسعععدبد الععدبون املسععتوقة لععدى العععدائنةنالغةعع  

م كوز ععععيعععت، و جميعععع أصعععولها ثعععم كخعععر  معععن السعععوق وكذعععدأ بسعععداد العععدبون املسعععتوقة عليهعععا

.علو املساهمةنالذاقي

اإلفالس

Bankruptcy
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املععععععالععيععععععة ومععن   الععقععوائععم  الععتععقععيععيععم والععتععطععويععر مصععععععععععععععطععلعع   بععمععرحععلععععععة  كععركععذععط  الععتععي  املصععععععععععععععطععلععحععععععات               أبععرز 

Financial Statements  وقعععععابليعععععة التوسععععععععععععع   Scalability وح  االمتيعععععاز   Franchise   اسععععععععععععت اكيجيعععععة الخرو        

Exit Strategy  املشروع املشت ك  االندما )Joint Venture . 

 

Financial Statements are written records that convey the business activities and the financial 
performance of a company. Financial Statements are often audited by government agencies, 
accountants, firms, etc. to ensure accuracy and for tax, financing, or investing purposes. Financial 
Statements include:  Balance sheet , Income statement, Cash flow statement. 

 

Scalability describes a company's ability to grow without being hampered by its structure or 
available resources when faced with increased production. 

 

الي بشع لمجموعة معن القعوائم والتقعارير املاليعة التعي يععدها املشعروع عنعد كقيعيم األدا  املع•

ز عععععععععة املركعععععععععوقائم،Income Statementقائمععععة الععععدخل: دوري، ومععععن أبععععرز هعععع   القععععوائم

والتدفقات Undistributed Profitsجزةععععا  املحتععععاألر ةععععع، وقائم Balance Sheetاليععععععامل

. Cash Flowالنقدبة

القوائم املالية
Financial Statements

نععتج علععو األدا  الجيععد عنععد زيععادة العععب  وكوسععع العمععل، بويعع •
أ
بععتم ن قععدرة الشععركة أو امل

نتج من زيادة أدائه وفعاليته في مواجهة زيادة املتطلذات التش يل
أ
. يةه ا امل

قابلية التوسع
Scalability

 بقععوم بمقت ععا  أحععد طرفيعع•
 
اقتصععادبا  و

 
ه والعع ي بطلعع  عقععد بععةن طععرفةن مسععتقلةن قانونيععا

ممنععععععععو  بمععععععععن  الطععععععععرف األخععععععععر والعععععععع ي بطلعععععععع  عليععععععععه( (Franchisorمععععععععان  االمتيععععععععازعليععععععععه

افقععة علععو اسععتخدام حعع  أو أكثعع  مععن حقععوق املل يععة الف ر ( (Franchiseeاالمتيععاز يععة املو

العالمععععة والصععععناعية أو املعرفععععة الفنيععععة إلنتععععا  سععععلعة أو كوز ععععع منتجاكععععه أو خدماكععععه كوععععت

 
 
 لتعليماكععه وكوععت إالتجاريععة التععي بنتجهععا أو يسععتخدمها مععان  االمتيععاز وفقععا

 
افه حصععريا وععر

افيعععة موعععددة ولفتععع ة زمنيعععة موعععددة معععع التزامعععه بتقعععدبم املسعععاعدة ال فنيعععة فعععي منطقعععة ج ر

.وذلم مقابل مادي أو الحصول علو مزابا أو مصال  اقتصادبة

ح  االمتياز
Franchise
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A Franchise is a type of license that grants a franchisee access to a franchisor's proprietary business 
knowledge, processes and trademarks, thus allowing the franchisee to sell a product or service under 
the franchisor's business name. A Franchise is a joint venture between franchisor and franchisee. 
A Joint Venture (JV) is a business arrangement in which two or more parties agree to pool their 
resources for the purpose of accomplishing a specific task. 

 

 

A Business Exit Strategy is an entrepreneur's strategic plan to sell his or her ownership in a 
company to investors or another company or shutting down operations.  An Exit Strategy (or 
"Exit Plan") enables the entrepreneur to limit losses. 

 الخرو  للمشروعات االستثمارية تاست اكيجيا أبرز : 34الش ل رقم  

 

 

 كرك ععب تعععاون  بععةن كيععانةن أو أكثعع  مععن ال يانععات التجاريععة غال•
 
  نشععاط كجععاري ل ععرض بععدذععا

افعع  علععو كيفيععة كق. جدبععد سععيم الععدخل يسععاهم تععل كيععان بأصععول فععي املشععروع املشععت ك ويو

.واملصروفات

املشروع املشت ك

Joint Venture

خطعععععة وعععععاملة  هعععععدف إلعععععو مسعععععاعدة رواد األعمعععععال وأصعععععحاب املشعععععروعات فعععععي الخعععععرو  معععععن •

   السععوق فععي حععاالت عععدم قععدرة املشععروع علععو الوصععول إلععو األهععداف املرجععوة، وتسععاعد هعع

افقة لعملية الخرو  الع ي بطلع  عليعه العذعل الخطة في كقليل الت الي  أو الخسائر املر

. Safe Exitالخرو  اآلمن 

است اكيجية الخرو 

Exit Strategy

اصتدماج واصستحواا

Merger and acquisition 

العرح الفام األول 

Initial Public Offering

بيع اي روص للمدعاء او 

الفاملين

Selling Business to 

Managers and Eployees

الت فية و الت ييل

Liquiditation 

اإلف س

Bankrupcy
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و ععععععععععععععععععد هععععععععععععععععع ا الععععععععععععععععععرض امل سعععععععععععععععععط لقائمعععععععععععععععععة معععععععععععععععععن املفعععععععععععععععععاهيم واملصعععععععععععععععععطلحات العامعععععععععععععععععة  وأخةععععععععععععععععع ا

ادة األعمععععععععععععععععال واملشععععععععععععععععروعات الصعععععععععععععععع ة ة واملتوسععععععععععععععععطة، فإنععععععععععععععععه مععععععععععععععععن ال ععععععععععععععععروري التأكيععععععععععععععععد يعععععععععععععععع فععععععععععععععععي مجععععععععععععععععال ر 

علععععععععععععععععععععو عععععععععععععععععععععدة مسععععععععععععععععععععائل كتعلعععععععععععععععععععع  بععععععععععععععععععععرواد األعمععععععععععععععععععععال وأصععععععععععععععععععععحاب املشععععععععععععععععععععروعات الصعععععععععععععععععععع ة ة واملتوسععععععععععععععععععععطة، 

وكتعلععععععععععععع  بععععععععععععععالجهود الراميععععععععععععععة إلععععععععععععععو نشععععععععععععععر ثقافععععععععععععععة العمعععععععععععععل الحععععععععععععععر والعمععععععععععععععل لحسععععععععععععععاب الععععععععععععععنف . ومععععععععععععععن أبععععععععععععععرز 

املشععععععععععععععععروعات الصعععععععععععععععع ة ة واملتوسععععععععععععععععطة  وأصععععععععععععععععحاب( بوتععععععععععععععععا  رواد األعمععععععععععععععععال 1هعععععععععععععععع   املسععععععععععععععععائل مععععععععععععععععا بلععععععععععععععععي:  

واملهعععععععععععععععارات الالزمعععععععععععععععة إلكمعععععععععععععععام مراحعععععععععععععععل كأسععععععععععععععع   املشعععععععععععععععروع االسعععععععععععععععتثماري،  معععععععععععععععن املععععععععععععععععارفإلعععععععععععععععو مجموععععععععععععععععة 

حسعععععععععععععععععععععععب خصعععععععععععععععععععععععائ  رواد األعمعععععععععععععععععععععععال نعععععععععععععععععععععععوع املععععععععععععععععععععععععارف واملهعععععععععععععععععععععععارات والخعععععععععععععععععععععععدمات الالزمعععععععععععععععععععععععة  ويختلععععععععععععععععععععععع 

بععععععععععععععععععععد مععععععععععععععععععععن عععععععععععععععععععععرض بعععععععععععععععععععععل املفععععععععععععععععععععاهيم واملصععععععععععععععععععععطلحات التفصععععععععععععععععععععيلية  ال (2  ،واحتياجععععععععععععععععععععا هم الفعليععععععععععععععععععععة

وتشععععععععععععععععع يل املشعععععععععععععععععروع، إضعععععععععععععععععافة إلعععععععععععععععععو كقيعععععععععععععععععيم املشعععععععععععععععععروع  ملتعلقعععععععععععععععععة بمسعععععععععععععععععائل دراسعععععععععععععععععات الجعععععععععععععععععدوى وإدارةا

( التعععععععععععععععععععععععععدريب املسعععععععععععععععععععععععععتمر والفععععععععععععععععععععععععععال لعععععععععععععععععععععععععرواد األعمعععععععععععععععععععععععععال يععععععععععععععععععععععععععزز نتعععععععععععععععععععععععععائج اسعععععععععععععععععععععععععت اكيجية 3  ،وكطعععععععععععععععععععععععععوير 

 ،التو يععععععععععععععععععععععععععع  الععععععععععععععععععععععععععع ات  والسياسعععععععععععععععععععععععععععات الراميعععععععععععععععععععععععععععة إلعععععععععععععععععععععععععععو تعزيعععععععععععععععععععععععععععز التشععععععععععععععععععععععععععع يل والقطعععععععععععععععععععععععععععاع الخعععععععععععععععععععععععععععاص

يععععععععععععععععز سياسععععععععععععععععات التعلععععععععععععععععيم والتعلععععععععععععععععيم العععععععععععععععععالي بويعععععععععععععععع  لتعز  اإلجععععععععععععععععرا ات الالزمععععععععععععععععةمععععععععععععععععن اكخععععععععععععععععاذ  بععععععععععععععععد ال (4 

بزيعععععععععععععععععد اهتمعععععععععععععععععام الجامععععععععععععععععععات بنشعععععععععععععععععر ثقافعععععععععععععععععة ريعععععععععععععععععادة األعمعععععععععععععععععال لعععععععععععععععععدى الطلذعععععععععععععععععة قذيعععععععععععععععععل دخعععععععععععععععععول سعععععععععععععععععوق 

بععععععععععععععل ال  ( ال كقععععععععععععععع مسعععععععععععععع ولية نشععععععععععععععر ثقافععععععععععععععة ريععععععععععععععادة األعمععععععععععععععال وتعزيزهععععععععععععععا علععععععععععععععو جهععععععععععععععة واحععععععععععععععدة،5 ، العمععععععععععععععل

يعععععععععععععععز مسعععععععععععععععتوى معععععععععععععععن تعز  بعععععععععععععععد ال (6جهعععععععععععععععود جميعععععععععععععععع الجهعععععععععععععععات والف عععععععععععععععات ذات العالقعععععععععععععععة.   كظعععععععععععععععافر بعععععععععععععععد معععععععععععععععن 

االبت ععععععععععععععععععار  االنسعععععععععععععععععجام بعععععععععععععععععةن مختلععععععععععععععععع  السياسعععععععععععععععععات ذات العالقععععععععععععععععععة كسياسعععععععععععععععععات التشععععععععععععععععع يل وسياسعععععععععععععععععات

وسياسعععععععععععععععععععععععععات التعلعععععععععععععععععععععععععيم والتعلعععععععععععععععععععععععععيم الععععععععععععععععععععععععععالي وسياسعععععععععععععععععععععععععات كنميعععععععععععععععععععععععععة القطعععععععععععععععععععععععععاع الخعععععععععععععععععععععععععاص  واإلبعععععععععععععععععععععععععداع

إن كوقيعععععععععععععععععععع  متطلذععععععععععععععععععععات نمععععععععععععععععععععو وكطععععععععععععععععععععور املشععععععععععععععععععععروعات ( 7  ،تشععععععععععععععععععععجيع االسععععععععععععععععععععتثمار املحلععععععععععععععععععععي وسياسععععععععععععععععععععات

اد معععععععععععععن قذعععععععععععععل تافعععععععععععععة األطعععععععععععععراف بويععععععععععععع  ك عععععععععععععون النتيجعععععععععععععة الصععععععععععععع ة ة واملتوسعععععععععععععطة بوتعععععععععععععا  إلعععععععععععععو عمعععععععععععععل جععععععععععععع 

والنمععععععععععععععو، وهعععععععععععععع ا بوتععععععععععععععا  إلععععععععععععععو متابعععععععععععععععة مسععععععععععععععتمرة  كراجععععععععععععععع معععععععععععععععدالت التعثعععععععععععععع  وزيععععععععععععععادة معععععععععععععععدالت التوسععععععععععععععع

 ودراسات كوليلية عميقة.
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Where Success Comes Before Work  
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القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

حا�شنات الأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات

ال�شغر  املتناهية  للم�شروعات  التنموي  الأثر 

وال�شغرية واملتو�شطة

امل�شروعات  ومتويل  القرو�س  �شمان  برامج 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

من الأهداف التنموية لالألفية اإىل خطة التنمية 

امل�شتدامة 2030: التقييم وامل�شتجدات

 ال�شيا�شات ال�شناعية احلديثة يف جتارب الدول 

املتقدمة والنا�شئة

اجلدارة يف العمل

التنمية املحلية امل�شتدامة وامل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة

التخطيط ال�شرتاتيجي وا�شتخدام بطاقات الأداء 

املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف املوؤ�ش�شات العامة

ومتويل  امل�شرفية  غري  التمويلية  املوؤ�ش�شات 

امل�شروعات املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة 

)2017-1960(

العمل التطوعي والتنمية

للم�شروعات  املوقع  اختيار  وحمددات  مرتكزات 

املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية

اقت�شاد  يف  ال�شتثمار  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات 

املعرفة يف الدول العربية

التعلم الريادي

التناف�شية  موؤ�شرات  واإ�شدار  الدولية  املوؤ�ش�شات 

القت�شادية: اأية م�شداقية؟

احلكومة الإلكرتونية وجائحة )كوفيد- 19(

ملوؤ�ش�شات  الأداء  قيا�س  وموؤ�شرات  اأ�شا�شيات 

التمويل الأ�شغر

الأعمال  ريادة  جمال  يف  وم�شطلحات  مفاهيم 

وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة
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