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 تعتبر ورشة ريادة األعمال من البرامج ذات التأثير الكبير في ريادة
تم فقد  المعاصر،  السوق  في  المهنية  والحياة  التجارية   األعمال 
 تصميمه كخارطة طريق كاملة لألخذ بيدك إلى عالم ريادة األعمال
إلى بإرشادك  نقوم  فنحن  والتطبيقية.  العلمية  تفاصيله   بكل 
 الطريق السليم ونساعدك في تجنب العقبات المحتملة وتجنب

المخاطر بحنكة ووعي كامل

تأسيس مراحل  من  مرحلة  كل  في  بيدك  باألخذ  البرنامج   يقوم 
 األعمال، وهذا من خالل دمج البرنامج التدريبي بكتاب ريادة األعمال
 الذي يروي محادثة مثمرة بين خبير ريادة األعمال وشاب في مرحلة
المرجع األساسي لك في كل مرحلة الكتاب   البداية، سيكون هذا 
 من مراحل ريادة األعمال بداية من كيفية إيجاد فكرة عمل الى فتح

أبواب مغامرتك الجديدة

ريادة األعمال
٣ أيام

ريادة األعمال

.

.
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المحتوى التدريبي

ديناميكيات السوق الحالية والتحديات          
التحول التجاري العالمي  

اكتساب السيطرة
إحداث فرق شخصي

إطالق العنان إلمكانيات كاملة
الربحية

التعرف على الذات

الخوف من عدم اليقين في الدخل
الخوف من نقص رأس المال االبتدائي

الخوف من ساعات العمل الطويلة
الخوف من الفشل

ما الذي يبني رائد األعمال
الشخصية المنظمة النموذجية

 تقييم ذاتي

خلق قيمة للسوق
الطرق األربعة الكتشاف األفكار

أفكار تجارية حديثة

العوامل الحرجة للنظر فيها
األشكال الرئيسية للملكية

إطار دراسة الجدوى
تخطيط األعمال

ريادة األعمال

المقدمة
الوضع االقتصادي الحالي والحاجة إلى ريادة األعمال

المخاوف المرتبطة بريادة األعمال

علم نفس رجال األعمال

اكتشاف الفرص التجارية

الهوية القانونية لشركة ناشئة

إجراء دراسة جدوى وصياغة خطة عمل

فوائد ريادة األعمال
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تطوير الكفاءات األساسية لألعمال
المبادئ التوجيهية لإلدارة االستراتيجية

مستويات التخطيط االستراتيجي
أساسيات اإلدارة االستراتيجية

أنواع االمتياز                 االعتبارات الرئيسية
عقد االمتياز

تخطيط السوق         تجزئة السوق

التخطيط المالي         البيانات المالية الرئيسية

نسب السيولة             نسب التشغيل
نسب الربحية

الجودة               الكمية              التسعير              التوقيت
اختيار البائعين

أدوار إدارة الموارد البشرية              إدارة المواهب
تحليل ووصف الوظيفة                التوظيف واالختيار

التدريب                                               خطط الدفع

تحديد المواقف االقتصادية والحاجة إلى ريادة األعمال 
فهم المخاوف المرتبطة بريادة األعمال

اكتشاف الفرص التجارية
تحديد سيكولوجية رجال األعمال

فهم الهوية القانونية لشركة ناشئة
إجراء دراسة جدوى

صياغة خطة عمل 
فهم البيانات المالية والتحليل 

تطبيق تقنيات التسويق المختلفة 

المحتوى التدريبي

األهداف التعليمية

ريادة األعمال

إدارة استراتيجية

االمتياز وريادة األعمال

تسويق شركتك

القوائم المالية

تحليل النسب المالية

الموردين

إدارة األفراد
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دراسة جدوى وتخطيط األعمال
تطوير خطة العمل 

إستراتيجية نموذج مجموعة بوسطن االستشارية 
 قوات                   الخمسة

 مصفوفة منتج
 استراتيجيات              التنافسية العامة

 ورقة عمل تحليل
حق االمتياز

ورقة تقييم الفرنشايز
المبيعات والتسويق وإدارة عالقات العمالء

 دورة حياة المنتج
التسعير

 مستند تكاليف بدء العمل
إدارة األفراد

تخطيط التطوير الوظيفي
 حل ورقة عمل حل الخالف

Porter 

Porter 

Ansoff  

SWOT

"PLC"

نماذج األدوات

ريادة األعمال
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ديناميكيات السوق الحالية والتحديات          
التحول التجاري العالمي  

اكتساب السيطرة
إحداث فرق شخصي

إطالق العنان إلمكانيات كاملة
الربحية

التعرف على الذات

الخوف من عدم اليقين في الدخل
الخوف من نقص رأس المال االبتدائي

الخوف من ساعات العمل الطويلة
الخوف من الفشل

ما الذي يبني رائد األعمال
الشخصية المنظمة النموذجية

 تقييم ذاتي

خلق قيمة للسوق
الطرق األربعة الكتشاف األفكار

أفكار تجارية حديثة

العوامل الحرجة للنظر فيها
األشكال الرئيسية للملكية

إطار دراسة الجدوى
تخطيط األعمال

لعبة ريادة األعمال الورقية

ريادة األعمال
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