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االبتكار

القدرة على إيجاد و تنفيذ فكرة  

جديدة أو محسنة تقدم قيمة أكبر  

أو تجربة أفضل للمستفيدين بحيث  

تكون مرغوبة من الناس وقابلة  

للتنفيذ ولها عائد مادي.  

االبتكار قد يكون منتج أو خدمة أو تجربة.

INNOVATION



اإلبداع

القدرة على توليد األفكار و الحلول  

بشكل جديد وفريد من نوعه.

CREATIVITY
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االبتكار االجتماعي
SOCIAL INNOVATION



مبادر اجتماعي يقوم بتأسيس  

منظمة ربحية أو غير ربحية تهدف  

إلى ترك أثر اجتماعي من خالل تقديم  

الحلول لمشاكل اجتماعية ملحة  

يعاني منها فئة كبيرة من المجتمع.

رائد األعمال االجتماعي
SOCAIL ENTREPRENEUR



منظمات تخدم القضايا المجتمعية  

وتقوم باستثمار جميع العوائد  

المالية لتحقيق أهداف المنظمة  

و المحافظة على استدامتها  

دون توزيع أية مبالغ مالية على  

المساهمين.

المنظمات غير الربحية
NONPROFIT ORGANIZATIONS 



عملية يتم من خاللها إنشاء  

مشروع جديد قادر على إنتاج السلع و  

الخدمات، ويتم من خاللها تحويل  

األفكار الواعدة إلى واقع يحقق األرباح  

المادية و المعنوية لرائد األعمال.

ريادة األعمال
ENTREPRENEURSHIP



 ريادة األعمال االجتماعية

تأسيس شركات ناشئة تحقق أرباح  

مادية من خالل ابتكار حلول اجتماعية  

أو بيئية أو ثقافية تهدف إلى إحداث  

التغيير وترك أثر إيجابي في المجتمع.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 



مبادرات اجتماعية

أي نشاط يستهدف معالجة  

المشاكل االجتماعية مثل المبادرات  

البيئية والخيرية واالقتصادية. 

SOCIAL INITIATIVES



األثر االجتماعي

التبعات االجتماعية اإليجابية ألي  

مشروع أو مبادرة تحل أو تعالج  

تحديات اجتماعية.

SOCIAL IMPACT



  استدامة المنظمات
و األعمال

التركيز على تلبية احتياجات أصحاب  

المصلحة الحاليين والمستقبليين  

بطريقة تضمن مصالحهم وتحافظ  

على كفاءة واستمرار المشروع على  

المدى البعيد مع األخذ بعين االعتبار  

اآلثار االقتصادية واالجتماعية  

والبيئية للمشروع. 

CORPORATE 
 SUSTAINABILITY



نموذج العمل

األسلوب الذي تتبعه الشركات في  

خلق قيمة ما، و تحقيقها واالستفادة  

منها من خالل المنتجات والخدمات  

التي تقدمها، والنفقات والمصروفات  

التي تتحملها، وجميع العناصر  

األساسية الالزمة للقيام بالمشروع  

و تطويره.

BUSINESS MODEL



التفكير التصميمي

أسلوب إبداعي لعالج المشكالت  

يتمركز حول المستفيد من أجل  

تصميم منتجات و خدمات بطرق  

مبتكرة من خالل ثالث مراحل رئيسية: 

تحديد المشكلة بوضوح، وتكوين  

األفكار وتوليدها، وتصميم النموذج  

األولي واختباره. 

DESIGN THINKING



  التصميم المتمركز
 حول اإلنسان

الفلسفة التي يقوم عليها التفكير  
التصميمي، وهي التركيز على  

المستفيد.

HUMAN CENTRED DESIGN



 التعاطف

القدرة على فهم المستفيدين و رؤية  

األشياء من وجهة نظرهم ومعرفة  

احتياجاتهم وتوقعاتهم. 

ويسمى أحيانا بالتقمص العاطفي. 

EMPATHY



النموذج األولي

النسخة األولية للمنتج أو الخدمة و  

التي يتم استخدامها لالختبار و 

التطوير للوصول إلى المنتج النهائي  

الذي سيتم إطالقه في السوق  

بشكل رسمي.

PROTOTYPE



السرد القصصي

القدرة على التواصل مع اآلخرين  
بطريقة أكثر تأثيًرا و جاذبية باستخدام  

أسلوب القصة. ويمكن استخدام  
السرد القصصي مع المستفيدين  

و المستثمرين و الشركاء.

STORYTELLING



تجربة العميل

تفاعل العميل مع العالمة التجارية  

خالل رحلته الشرائية ومدى توافق 

التجربة مع توقعاته. 

CUSTOMER EXPERIENCE



 الفرضية

تفسير قابل لالختبار يوضح عالقة  

المتغيرات المختلفة ببعضها البعض 

و يتم فيه التنبؤ بسبب حدوث شيء 

ما في ظل ظروف معينة. 

HYPOTHESIS



تصميم المنتجات

ابتكار وتصميم وإنتاج منتجات جديدة 

أو تطوير المنتجات الحالية لتحقيق  

أهداف محددة وتالفي المشاكل  

واألخطاء. 

PRODUCT DESIGN



تصميم الخدمات

عملية منظمة تعتمد على تصميم  
خدمة نافعة وفعالة محورها  

المستفيد تهدف إلى تحسين التفاعل  
بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها. 

SERVICE DESIGN



  /المستثمر الجريء
رأس المال المخاطر

التمويل الذي يقدمه المستثمرون  
للشركات الناشئة التي تنطوي على  

مخاطرة عالية وتحتاج إلى وقت طويل  
لتحقيق األرباح، وذلك مقابل نسبة  

كبيرة من أسهم الشركة والحق في  
المشاركة في اتخاذ القرارات  

الهامة فيها.

VENTURE CAPITAL



المستثمر المالئكي

المستثمر الذي يقدم الدعم المالي  

للشركات الناشئة في مراحلها األولى  

لدفعها للنجاح، وعادة مايكون ذلك  

مقابل حقوق ملكية في الشركة. 

ANGEL INVESTORS



 مسرعة األعمال

  برامج مكثفة تسجل فيها الشركات
 الناشئة الواعدة لتسريع نموها و

  لجمع التمويل الذي تحتاجه
  ولالستفادة من مجموعة متنوعة

 من الخدمات.

BUSINESS ACCELERATOR



حاضنة األعمال

برامج تهدف إلى دعم األفكار  
اإلبداعية لرواد األعمال وتحويلها إلى  
شركات ناشئة وتقديم الدعم الالزم  

لهم من خالل توفير الخدمات الالزمة  
للمشاريع مثل مساحات العمل  

المشتركة والتوجيه واإلرشاد والربط  
مع المستثمرين. 

BUSINESS INCUBATOR



مصنع الشركات

شركات متخصصة في بناء و دعم  

المشاريع الناشئة من خالل تقديم  

مجموعة من الخدمات لتمكين هذه  

المشاريع من تحقيق أهدافها  

المخطط لها، ابتداء من مرحلة توليد  

األفكار حتى تنفيذها ونجاحها  

وتحقيقها للدخل بكفاءة عالية. 

VENTURE BUILDER



مراكز االبتكار

مراكز متخصصة في دعم المبتكرين  

ورواد األعمال من خالل توفير  

جميع األدوات والخدمات الالزمة  

التي تساعدهم على إنجاح األفكار  

االبتكارية والرائدة. 

INNOVATION CENTERS



فكر ـ لبكرة#


