برنامج إطالق المشاريع الريادية

Startup Boot camp
المقدمة
منذ بداية التسعينات الميالدية أصبح العصر هو عصر رواد األعمال ،حيث اهتمت المؤسسات
التعليمية والمنظمات الحكومية وشركات األعمال والمجتمع ككل بريادة األعمال ،وقد انتشرت

أبحاث ودراسات مستفيضة في هذا المجال وكلها تؤكد أهميتها لالقتصاد الوطني ،حيث أن الرواد
هم العنصر األول علي كافة المستويات الفردية والمؤسسية أو حتى اإلقليمية منها والوطنية ،وأن

أكثر االقتصاديات نجاحا هي تلك التي سوف تسهم المساهمة األبرز في النمو االقتصادي عن
طريق نشر المعرفة التي ستبقي حبيسة لوال إنتشارها تجاريا.

هذا وقد أولت الدول ريادة األعمال اهتماما كبي ار إيمانا بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي رأس

الرمح للصناعة في المستقبل ،فقامت بتوجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

إلي فتح آفاق جديدة للعمل خارج الحكومة لمواجهة البطالة ،وإلدماج القطاع غير المنظم في عملية
التنمية االقتصادية لرفع اإلنتاج ،علما بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر  %75من فرص

العمل حاليا على مستوى العالم.

http://iglal.blogspot.com/2011/10/entrepreneurship-introduction.html

هدف البرنامج
بما أن ريادة األعمال وسيلة فاعلة لدفع البطالة والقضاء عليها ،وألن روح المبادرة هي األساس فإننا
نهتم بتعزيزها لدي الشباب ،ولذلك تم تصميم هذا البرنامج لتمكين المشاركين من معرفة الركائز

األساسية إلطالق أي مشروع ريادي ناشئ ،وكيفية التدرج في ذلك من خالل اتباع منهجية علمية
وعملية مشتقة من أشهر المنهجيات العالمية في نفس المجال ،وبالتالي يتمكن المشاركين من

اطالق مشاريعم الريادية الناشئة وتنفيذها ضمن أقل مخاطرة وكلفة ممكنة وبأعلى نسب نجاح من
خالل تصميم نموذج العمل التجاري واختبار الفرضيات الخاصة به التي تلقى قبول واسع من قبل
المستثمرين وجهات التمويل.
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منهجية العمل
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين من معرفة الركائز األساسية إلطالق أي مشروع ريادي ناشئ،
وكيفية التدرج في ذلك من خالل اتباع منهجية علمية وعملية مشتقة من أشهر المنهجيات العالمية في
نفس المجال ،وبالتالي يتمكن المشاركين من اطالق مشاريعم الريادية الناشئة وتنفيذها ضمن أقل

مخاطرة وكلفة ممكنة وبأعلى نسب نجاح من خالل تصميم نموذج العمل التجاري واختبار الفرضيات
الخاصة به ثم اجراء التجارب الالزمة إلختبارها ،مما يلقى القبول الواسع من قبل المستثمرين وجهات

التمويل.

سيتم تزويد المشاركين بالمهارات العملية الالزمة إلطالق مشاريعهم الريادية الناشئة وذلك من خالل

تنفيذ عدد من ورش العمل التي تشمل :ابتكار نموذج العمل التجاري BUSINESS MODEL
وتصميم القيم المقدمة  VALUE PROPOSITION DESIGNوتحديد الفرضيات

 ASSUMPTIONSوتصميم التجارب  EXPERIMENTSواختبارها ،والتخطيط لنمو مشاريعهم
الناشئة بشكل متسارع.

ويحتوي البرنامج على ورش عمل ينخرط بها المشاركين من أول ساعات التدريب بحيث الينتهى

البرنامج إال وقد قامت كل مجموعة بإعداد عرض تقديمي كامل عن مشاريعهم الريادية يتم مناقشته في
اليوم األخير وتقييمه من قبل الخبير المدرب المشرف على البرنامج.

الفئة المستهدفة
كل ريادي أعمال ،أو صاحب فكرة مشروع جديد ،أو مهتم بتعلم وتطبيق منهجية علمية احترافية في
اطالق المشاريع الناشئة ،أو من يتطلع للحصول على تمويل لمشروعه ،أو من يرغب بتطوير

العمل الحالي الذي يديره.

page 2

www.alwahsh.me,  mazen_1976@yahoo.com,+966531099537

المدة وجدولة البرنامج التدريبي
 4أيام  4ساعات يوميا بمعدل  16ساعة تدريبية.
الموضوع

اليوم
األول

• مقدمة في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة
• ابتكار نموذج العمل التجاري Business Model Generation
• ورشة عمل

الثاني

• تصميم القيمة المقدمة Value Proposition Design
• تقييم فكرة المشروع والتحقق من نموذج العمل
• ورشة عمل

الثالث

• تصميم النموذج األولي للمشروع PROTOTYPE
• تحديد خصائص اقل منتج قابل للتطبيق MVP
• ورشة عمل

الرابع

•
•
•
•

أسئلة يجب أن تجيب عليها قبل الدخول في شراكة
 10مصادر ملهمة ألفكار المشاريع والفرص االستثمارية
نصائح هامة قبل إطالق مشروعك الريادي
مناقشة وتقييم مشاريع المتدربين

فيديو توضيحي عن مكونات البرنامج التدريبي
https://www.youtube.com/watch?v=u7ReKL_BGhg&list=PLfWuU4vLwK8ZDQNHJ0EHT
tYDwEGyZH4jc&index=2
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