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اقتباسات من المتحدث:
-1

 االختالط والتواصل يساعد في عدة نواحي من ضمنها معرفة2-
المستثمر األفضل لمشروعك

أ. عبدالعزيز الموسى
مؤسس تطبيق شقردي

االستثمار وقت األزمات

اضغط للمشاهدة 

 حضور لقاءات مثل التي بمنشآت أو الغرف التجارية هي جداً نافعة
لتوسع فيها عالقاتك

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=Z6cEKal9fos&t=16s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 القائد هو مركز الثقل فالبد أن يتحىل بالصبر واإليجابية والبناء
الجماعي للفريق

 يجب أن أهيئ ذاتي للصمود ومواكبة البيئات المتطورة والمتجددة
 وذلك من خالل القراءة والتعلم واكتشاف قدراتي الفعالة

أ. رائد القرعاوي
مستشار في التخطيط االستراتيجي

لدى مراكز دعم المنشآت 

قوة الذات تصنع الثروات

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=TmC4BYiZZ1o&t=244s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 التميز في العالمة التجارية والتصميم وتغليف المنتج هي من
وسائل جذب العمالء

 التطبيقات نقلة نوعية في مجال الصيدليات وتحسن في خدمة
العميل

أ. عفاس العتيبي
مالك صيدلية 37 درجة

مواكبة الفرص وقت األزمات

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=7aLAR4pO-FE&t=20s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 نظام الشركات المهنية الجديد: هو إطار قانوني يحكم حياة
 الشركات المهنية بداية من تأسيسها وحتى انقضائها بما يكفل لها

النمو والمنافسة وتقديم دور أكبر في خدمة االقتصاد الوطني

 نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس
أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة

أ. محمد العلوي
مستشار في مجال القانون
لدى مراكز دعم المنشآت 

نظام الشركات المهنية الجديد

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=loHvZ6_9lfA&t=2139s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1
-2

كل قطاع قادر عىل أن يتبنى أو يكون مستعد للمرحلة القادمة

 المستفيد اآلن من األزمة هو من لديه استعداد عالي الستيعاب
التحول الذي يحدث في سلوك المستهلك في هذه الفترة

أ. سامي الحلوه
مؤسس تطبيق نعناع

صناعة الثروة في األزمات

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=Pwi9yXy3aSQ&t=93s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1
-2

اتخاذ القرارات يتطلب شجاعة وحكمة وعقالنية
ربط اتخاذ القرار بالقيم والمبادئ

د. إبراهيم اللحيدان
مستشار في مجال التخطيط االستراتيجي

لدى مراكز دعم المنشآت 

التواصل الفّعال مع األزمات

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=iQxRF390Zko&t=606s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 غيرت األزمة من سلوكياتنا ونظرتنا لألمور، فتخلصنا من بعض
السلوكيات السلبية مثل تضييع الوقت

 زمن ما بعد كورونا لن يكون مثل ما قبل كورونا، لذلك احرص عىل
تنفيذ أعمالك اإللكترونية بشكل مستدام

أ. عبدالمجيد السيف
مستشار في تكنولوجيا المعلومات

لدى مراكز دعم المنشآت 

أفكار لالستفادة من األزمات في 
تطوير األعمال

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=TLC5QwWNYTo&t=556s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:

-1

سمات رائد األعمال2-

 تعريف رائد األعمال وهو بأنه الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة
لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إىل ابتكار ناجح

اضغط للمشاهدة 

توليد وتقييم األفكار الريادية 

أ. عبدالعزيز الصبيح
مدرب في ريادة األعمال

كان اللقاء حول توليد وتقييم األفكار الريادية ومنها: ا

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=q1akvqB6gnY&t=1502s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 رائد األعمال هو الشخص الذي ينظم ويدير أي منشأة، وخاصة
األعمال التجارية والتي عادة ما تكون مبادرة تصحبها مخاطر كبيرة
 هي العقلية التي تسمح لك برؤية الفرص في كل مكان. قد تكون

 فكرة عمل تجاري، ولكن يمكن أيًضا أن تكون رؤية االحتماالت لدى
األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في تنمية هذا العمل التجاري

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

استكشاف عالم ريادة األعمال 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=A29_zLmUItE
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 الفرصة هي أي منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية تحقق فائدة
 ويتعرض لها الفرد باحتكاكه بالبيئة المحيطة له وهي أحد وسائل

تحقيق غاية أو هدف
 تتعدد أنواع الفرص بتعدد المجاالت واألنشطة المختلفة في الحياة،

 لذا يلزم األمر للوصول إىل الفرص من العمل واالجتهاد والحركة
المستمرة والسعي لطلب المنافع

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

صناعة الفرص بدالً من انتظارها 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=TaF_YDjxtA0
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 من العوامل التي ساعدت عىل ظهور نشاط ريادة األعمال بالمملكة
النمو السكاني وكثافة السكان

 تزايد البرامج التوعوية والتثقيفية بأهمية ريادة األعمال يغير من
 العوامل التي ساعدت عىل ظهور نشاط ريادة األعمال بالمملكة

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

اكتشف فرص دعم مشروعك التجاري 

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=5JhNp547tk8&t=17s
malak almutairi




-1

-2

اقتباسات من المتحدث:
هناك عدة أهداف من معايير اختيار الفرص الريادية ومنها:ا

التطرق ألهمية السعر المنافس في اختيار الفرص الريادية

عناصر اختيار الفرص الريادية 

أ. سارة الحربي
مدربة في ريادة األعمال

اضغط للمشاهدة 

 الركائز األساسية الختيار الفرص الريادية ومنها عوامل النمو
 والمنافسة

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=xb_M8RUnVsY&t=381s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 نموذج العمل يساعدك أنت والفريق في تحديد العناصر الجوهرية
بسرعة ومن ثم البداية بالتحقق منها أوالً

 بعبارات موجزة، يساعد التفكير التصميمي عىل تحديد األهداف
 وإعداد أفضل الطرق للوصول إىل هذه النتائج وخصوصاً إلبقائها

وتحسينها

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

دراسة الفرصة :                  
 من المشكلة للفكرة لنموذج عمل تجاري                        

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=l0eZyWgPGmE
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:

-1
-2

من أسباب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عىل التمويل:ل

تقديم الطلب لمؤسسة التمويل الخطأ

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

خطة عمل لغرض التمويل 

اضغط للمشاهدة 

تقديم طلب للحصول عىل نوع غير مناسب من التمويل

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=TK9B7BXvNTw
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:
-1

-2

 نموذج العمل: يصف كيف المنشأة سوف تصنع قيمة وتعمل عىل
تحقيقها واالستفادة منها

خطة العمل: هدفها اإلجابة عىل السؤال”كيف سوف تنفذ المشروع”؟

أ/بندر الجنيدي
مدرب في ريادة األعمال

خطوات تحويل نموذج العمل إىل خطة عمل

اضغط للمشاهدة 

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=l36TizI63EY
malak almutairi




-1
-2

اقتباسات من المتحدث:

الفرق بين دراسة الجدوى ونموذج العمل وخطة العمل
 خلق الريادة في نموذج العمل التجاري

بناء نموذج األعمال للفرص الريادية 

أ. سارة الحربي
مدربة في ريادة األعمال

اضغط للمشاهدة 

هناك عدة أهداف من بناء نموذج األعمال للفرص الريادية ومنها:ا

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=VNcll9hutpg&t=453s
malak almutairi




اقتباسات من المتحدث:

-1

-2

 أنواع التمويل: شخصي، الشركات، عام، تمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة

 أسباب فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عىل
التمويل المناسب

اضغط للمشاهدة 

الحلول التمويلية لرواد األعمال 

أ. عبدالعزيز الصبيح
مدرب في ريادة األعمال

كان اللقاء حول مفاهيم وحلول ومصادر تمويل المشاريع ومنها:ا

The Trial Version

https://www.youtube.com/watch?v=2TE7ZtsRtXY
malak almutairi
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تنويه:

 تعد جميع المعلومات التي يتضمنها الكتيب كلياً أو جزئياً معلومات عامة إرشادية
 فقط، وال تقدم منشآت أو أي من منسوبيها أو مرشديها أو مستشاريها أي قرارات أو

 ضمانات أو توصيات سواًء بشكل صريح أو ضمني حول نجاح هذه اإلرشادات أو
 المعلومات أو التوصيات عىل منشأة بعينها أو فئة من المنشآت أو جميعها، أو  

 اكتمال أو دقة أو موثوقية أو مالئمة أو توافر هذه البيانات أو المعلومات أو التوصيات
 أو اإلرشادات أو المواد ذات الصلة الواردة في هذا الكتيب ألي غرض كان، وال يجوز

نسخها دون إذن مكتوب، أو استخدامها لغرض آخر غير االستخدام العام أي جهة
 نتيجة ألي قرار أو تصرف اتخذ أو سوف يتم اتخاذه من قبل كائن من كان بناًء عىل 
 المحتوى الوارد فيه وال تتحمل منشآت أو منسوبيها أو مرشديها أو مستشاريها بأي

حال من األحوال تجاه هذا الكتيب. وتؤكد
 وتؤكد منشآت أنها غير مسؤولة سواًء بشكل كامل أو جزئي عن أي ضرر مباشر أو 
 غير مباشر، عرضي وتبعي أو عقابي خاًصا كان أو عاًما، كما أنها غير مسؤولة عن أي

 فرصة ضائعة أو خسارة أو ضرر من أي نوع كان ينتج عن هذا الكتاب، عىل سبيل
 المثال ال الحصر، أي ضرر أو خسارة قد يتعرض له رائد األعمال أو  نتيجة بناء قرار عائد
للمنشأة أو رائد األعمال بني بتقديره الشخصي عىل معلومة واردة في هذا الكتيب.ب
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  شكرًا لكم
 تابعوا أسابيعنا

 االفتراضية القادمة


