ما هي ريادة الأعمال
يختلف معظم الاقتصاديون ورجال الأعمال
في تعريفهم لريادة الأعمال ،ومع ذلك
يتفقون على أن ريادة الأعمال أمر حيوي
لتحفيز النمو الاقتصادي والعمالة واتاحة
الفرص في جميع المجتمعات .هذا صحيح
بشكل خاص في العالم النامي  ،حيث
الشركات الصغيرة الناجحة هي المحركات
الأساسية لخلق فرص العمل والحد من الفقر.
ونستطيع أن نقول أن ريادة الاعمال في
ابسط صورها هي البحث عن نشاط أو
فرصة جديدة أو انشاء عمل مبني على فكرة
ابتكارية جديدة.

من هو رائد الاعمال
يري الخبراء في مجال إدارة الاعمال أن
الشخص الذي لديه الرغبة في تحمل مخاطر
المغامرة على أمل الحصول على فرصة
كبيرة لتحقيق الربح هو بالتأكيد لدية أهم
صفات رائد أعمال ،يؤكدون ويؤكد آخرون من
الخبراء الاقتصاديون إن رائد الأعمال هو
المبتكر الذي يسوق ابتكاراته ،و يتطور بنفس
سرعة تتطور السوق وهو شخص ليس له
نمط معين ولا يرتبط بالسن أو الجنس أو
التعليم ،فهو يركز بشكل اساسي على كيفية
تأسيس مشروعه وتطويره ولديه رغبة اكيده
في النجاح.

فوائد ريادة الاعمال
▪ فتح المجال أمام الأيدي العاملة للعمل
في مهن متعددة.
▪ فتح المجالات أمام الوظائف المختلفة
للتخصصات الحديثة.
▪ المساهمة في زيادة الاقتصاد الوطني.
▪ خلق بيئة متنوعة وكسر احتكار المنتجات
والخدمات.
▪ خلق خدمات ومنتجات تناسب البيئة
المحلية.
▪ سد الاحتياج لبعض المنتجات والخدمات
النادرة أو القليلة.
▪ خفض المنتجات والخدمات المستوردة
والتعويض عنها بالمحلية.
▪ تلبية كل احتياجات المجتمع على تنوعها
من منتجات وخدمات.
▪ التنوع في الأسعار ومستوى الخدمات
يتيح الفرص لمختلف شرائح المجتمع.
▪ وجود تنافسية إيجابية في السوق تعود
بالفائدة على المستهلك.
▪ تشجيع التصنيع المحلي والوطني.
▪ تغطية أكبر للمناطق في الدولة.

سمات ومهارات رائد الاعمال
مهما كانت الدرجة العلمية التي تمتلكها ،فإن
رائد الأعمال يحتاج إلى مجموعة من
المهارات تساعده على تحقيق مشروعه
الخاص ،في الواقع لا يحتاج رواد الأعمال
بالضرورة إلى الدرجات العلمية لتحقيق
طموحاتهم بقدر ما يتطلب الأمر اكتساب
مهارات خاصة ،وهو ما سوف نحاول توصيله
للمشاركين في هذا البرنامج بغرض تخريج
ورصد دفعة متميزة من رودا الاعمال .

شهادة ريادة الاعمال ""ESB
تعد شهادة  ESBأحدي الشهادات
الدولية المعتمدة من ،Certiport
وتمنح من خلال اختبار ESBالدولي
المتاح على منصة ،Certiport
لويستخدم في المقام الأول في
الأوساط الأكاديمية كالجامعات
والكليات التقنية وكليات المجتمع بما
في ذلك المدارس الثانوية والمدارس
المهنية.

من المتوقع أن يكون لدى المرشحين
للحصول على شهادة  ESBالمعرفة
والمفاهيم الأساسية حول مبادئ
تنظيم المشاريع والأعمال التجارية
الصغيرة ،على الرغم من أنه ليس
مطلوبا للطلاب أن يكون لديهم خبرة
ً
حقيقية كمدير أعمال صغير من أجل
اجتياز الاختبار.
إن إتمام هذه الشهادة بنجاح سيثبت
صحة المهارات والمعرفة للطلاب
المهتمين بالعمل في مهنة التجارة
المتوسطة المهارة كرئيسهم الخاص
وأولئك الذين لديهم طموحات في
ريادة الأعمال والمشاريع التجارية
الصغيرة.

ESB
CERTIFICATIONS

نتائج الطلاب الإيجابية
تؤكد وزارة العمل الامريكية والمؤسسة
الوطنية للتعليم وريادة الأعمال )(NFTE
على حد سواء أن فوائد تعليم ريادة الأعمال
عديدة وهي تشمل تحسين الأداء
الأكاديمي  ،الحضور المدرسي  ،الاهتمام
بالحضور بالكليات ،زيادة في المهنية،
الطموحات وكذلك السلوك القيادي.
وتشجيع الابتكار المستقبلي للشباب
وتعليم ريادة الأعمال ،
أثبتت دراسة من قبل المنظمةالدولية
 Grunwaldأنه عند إضافة شهادة ESBإلى
المناهج الدراسية  ،تحسنت معدلات نقاط
التقدير وتتبع أداء الطلاب في والتعليم
المهني والتكنولوجي وحققت أعلى
معدلات  GPAفي ولاية فلوريدا.
للاستعلام التواصل على:
info@atesma.com
(+212) 535 464 004

أهداف امتحان ESB
وضعت المفوضية الأوروبية كفاءة ريادة الأعمال
في إطار علمي للمساعدة في زيادة قدرة الافراد
على تنظيم المشاريع.
وقد أدرج هذا الاطار كمرجع لشهادة ESB.
يوصف روح المبادرة باعتبارها الكفاءة
من أجل توفير فهم مشترك ومرجع للمبادرات التي
تتناول التعلم الريادي
يتكون الإطار من ثلاثة مجالات رئيسية:
الأفكار والفرص ،الموارد ،العمل
و كل واحد منهم هو بدوره يتكون من عدد من
الكفاءات التي هي لبنات بناء شعور
المبادرة وروح المبادرة
شهادة امتحان  ESBتتوافق مع أهداف المفوضية
الاوروبية جنبا إلى جنب مع غيرها من روح المبادرة
القائمة ومعايير إدارة الأعمال الدولية.
الاختبار
لقد تم وضع الاختبار الدولي لشهادة  ESBمكون من
 45سؤال في فترة زمنية لمدة  50دقيقة ليتأكد من
استيعاب جميع المحاور التالية:
▪ رجل الأعمال
▪ ادارة اعمال
▪ بدء النشاط التجاري
▪ العمليات التجارية
▪ التسويق والمبيعات
▪ ادارة مالية

www.atesma.com

How to Become a Entrepreneur

أهداف شهادة ريادة الأعمال)(ESB
وضعت شهادة  ESBللاختبار والتحقق من
صحة المفاهيم عن تأسيس المؤسسات
والمعرفة في إدارة الأعمال في المشروعات
الصغيرة.
تشمل هذه المفاهيم النواة الأساسية لخلق
الفرص ،والتخطيط لبدء وتشغيل مشروع
صغير
وتسويقه وإدارة ماليا.
وتعتبر شهادة  ESBمصادقة على حصول
مالكها على المعارف والمهارات التي تجب
رائد الاعمال معرفتها قبل البدء في تأسيس
مشروعه الخاص.

تقوم شركتى ” “Person & Certiportاكبر شركتان
للتعليم في العالم بتقديم اول شهادة في العالم
لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
تتضمن الشهاده العناصر الأساسيه التالية:
▪ التعرف على الفرص و المخاطر لمشروع جديد
▪ مقارنة بالمشاريع المختلفة واختيار افضلها.
▪ تحليل سيناريوهات مختلفة وتحديد متطلبات
نجاح المشروع والعملاء المحتملين.
▪ انشاء خطة عمل و تعديلها
▪ حصر نقاط التمويل المحتملة للمشروع
▪ مراعاة النقاط الاخلاقية اثناء ادارة المشروعات.
▪ الخطة البديلة وخطة خروج فى حالة الفشل.
▪ تحديد قوة العمل اللازمة للمشروع
▪ حسابات انظمة الضرائب المختلفة
▪ انشاء خطة للتسويق و المبيعات
▪ معرفة كيفية المحافظة على العملاء.
▪ استخدام وسائل التواصل المناسبة للدعايا
▪ تحديد الصاريف الثابتة والمتغيرة للمشروع
▪ الحسابات المالية للمشروع.

