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فهر�س املحتويات
● 9 �������������������������������������������������������������������� مقدمة 

الف�صل الأول
اأ�صا�صيات ريادة الأعمال   

● 21 ����������������������������� أوالً: مفهوم وأمهية التوجه نحو ريادة األعامل
ثانيًا: عوامل الظهور لرواد األعامل، والتطور يف ريادة األعامل�������������� 26 ●

الف�صل الثاين
الفوائد والتحديات يف ريادة الأعمال 

● 45 ������������������������������������������������� أوالً: فوائد ريادة األعامل
ثانيًا: القيود والتحديات التي تواجه رواد األعامل�������������������������� 49 ●

الف�صل الثالث
�صمات ومهارات رائد الأعمال  

● 61 ������������������������������������������������� أوالً: سامت رائد األعامل
ثانيًا: املهارات الرئيسية لرائد األعامل�������������������������������������� 64 ●
● 66 ���������������������������������������������� ثالثًا: مدارس ريادة األعامل 
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الف�صل الرابع
الإبداع والبتكار  

● 82 �������������������������������������������� أوالً: مفهوم اإلبداع واالبتكار
ثانيًا: التفكري الريادي واإلبداع�������������������������������������������� 88 ●
● 90 ����������������������������������������������� ثالثًا: سامت املبدع واملبتكر 

الف�صل اخلام�س
البتكار وريادة الأعمال  

● 101 �������������������������������������� أوالً: عوامل دعم اإلبداع، وعوائقه
● 105 ������������������������������������������ ثانيًا: حمفزات اإلبداع واالبتكار
● 108 �������������������������������������������� ثالثًا: االبتكار وريادة األعامل
● 109 ������������������������������������� رابعًا: أشكال حقوق امللكية الفكرية
خامسًا: القيادة اإلبداعية وريادة األعامل���������������������������������� 110 ●

الف�صل ال�صاد�س
الأفكار الريادية  

● 122 ������������������������������ أوالً: الفكرة وأثرها عىل نجاح رائد األعامل
ثانيًا: أساليب توليد األفكار���������������������������������������������� 124 ●
● 126 ����������������������������� ثالثًا: أنامط التفكري ودورها يف نجاح األعامل

الف�صل ال�صابع
امل�صروعات ال�صغرية  

● 140 ��������������������������������������� أوالً: دوافع إنشاء املرشوع الصغري
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● 143 ������������������������ ثانيًا: مصادر األفكار إلنشاء املرشوعات الصغرية 
● 146 ������������������������������������� ثالثًا: خيارات إنشاء املرشوع الصغري

الف�صل الثامن
حتويل الأفكار اإىل م�صاريع  

● 155 �������������������������������������������� أوالً : مكونات إنشاء األعامل
ثانيًا : تطوير الفكرة إىل مرشوع������������������������������������������� 159 ●

الف�صل التا�صع
املعلومات واملخاطر يف ريادة الأعمال وامل�صروعات ال�صغرية  

● 171 ������������� أوالً: املعلومات أساس اختاذ القرارات بشأن األفكار الريادية
● 176 ���������������������������� ثانيًا: مصادر املعلومات إلنشاء مرشوع صغري
ثالثًا: املخاطر التي تواجه األفكار الريادية والقرارات االستثامرية���������� 180 ●
● 181 �� رابعًا: أساليب مواجهة املخاطر التي تواجه األفكار الريادية ورواد األعامل

الف�صل العا�صر
الريادة واملن�صاآت ال�صغرية  

● 198 �������������������������������� أوالً: مفهوم املنشأة الصغرية وخصائصها
● 202 ����������������������������������� ثانيًا: الشكل القانوين للمنشأة الصغرية
● 212 ��������������� ثالثًا: اجلهات الداعمة لرواد األعامل واملرشوعات الصغرية

الف�صل احلادي ع�صر
عوامل جناح املن�صاآت ال�صغرية وف�صلها

أوالً: عوامل نجاح املنشآت الصغرية وكيفية توفريها���������������������� 224 ●

www.massira.jo



8

● 235 ��������������������� ثانيًا: أسباب فشل املرشوعات الصغرية وكيفية جتنبها

الف�صل الثاين ع�صر
خطة العمل

أوالً: مفهوم خطة العمل، وحدودها، وعنارصها، وصفات خطة العمل اجليدة �253 ●
● 259 ������������������������������������������ ثانيًا: كتابة خطة العمل، ولغتها
ثالثًا: معايري وضع خطة عمل املرشوع، وتقديمها������������������������� 264 ●

الف�صل الثالث  ع�صر
فريق الإدارة واملحا�صبة والت�صويق

● 275 ����������������������������������������������������� أوالً: موقع املرشوع
ثانيًا : تكوين فريق العمل، وختطيط املوارد البرشية������������������������ 279 ●
● 281 ���������������������������������������� ثالثًا: النظام املحاسبي يف املرشوع
رابعًا: التسويق واخلطة التسويقية للمرشوع������������������������������� 284 ●

الف�صل الرابع ع�صر
متويل امل�صروع

● 299 ��������������������������������� أوالً: أنواع ومصادر متويل رواد األعامل 
● 303 ����������� ثانيًا: عوامل اختيار مصدر التمويل املناسب للمرشوع الريادي
ثالثًا: التفاوض مع مصادر التمويل��������������������������������������� 306 ●
● 321 ����������������������������������������������������������������� املراجع 
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