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ما هي ريادية األعمال؟

واالستعداد  واإلبداع،  باملبادرة،  يتسم  نشاط  وهو  جديدة،  مشروعات  بإنشاء  ترتبط  األعمال  ريادية 

الفرنسية معناها  باللغة  الكلمة األصلية Entrepreneurship  من كلمة  لقبول اخملاطر.  اشتقت 

undertake أي يبدأ أو يتحمل املسئولية.

اصحاب املشروعات : هل هم من كوكب آخر ؟

املبادرة  على  القدرة  احلر  العمل  أو  املشاريع  ريادية  تتطلب   

واالستعداد لتحمل اخملاطر، واإلميان بقدرة الشخص نفسه على 

حتقيق أحالمه، والعمل بإصرار في سبيل ذلك. ومن الصفات التي 

وحاجتهم  واالبتكارية  اإلبداعية  قدرتهم  هي  املشاريع  رواد  متيز 

امللحة إلشباع الذات، من خالل النجاح والقدرة على اإلجناز. في 

الوقت ذاته، يتميز أصحاب املشاريع باجلرأة والقدرة على اخملاطرة 

تتوافر  أن  يجب  التي  القيادية  املهارات  إلى  وباإلضافة  احملسوبة. 

الصبر  بقدر كبير من  يتحلون  ما  فعادة  املشاريع،  أصحاب  لدى 

واملثابرة من أجل االستمرار والتغلب على الصعاب والتحديات.

ولكي يتمكن املبادرون أو أصحاب املشاريع من حتقيق أهدافهم 

يعدان  اللذان   - واالبتكار  اخليال  بجانب  لديهم  يكون  أن  يجب 
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ويطلق على أصحاب مثل هذه املبادرات مصطلح أصحاب املشاريع أو رواد 

فكرة  بتحويل  يقومون   الذين  األشخاص  وهم   )Entrepreneurs( األعمال 

جديدة ملشروع ناجح ورائد. 
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عنصران من أهم العناصر التي تؤهل مشروعاتهم للتميز والريادة - 

رؤية مستقبلية وقدرة على التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار. هذا 

األمر يستلزم طاقات نفسية وعقلية وبدنية وروًحا إيجابية وحتفيزًا 

مستمرًا للذات وتصميًما على النجاح، وإميانا قويا بقدراتهم وبقدرة 

مشروعاتهم على النجاح. 

مبعناه  املشروع  صاحب  أو  املبادر  وسلوكيات   Attitude طباع  وتعد 

يتحلى  أن  املشروع  صاحب  على  فيتعني  حاسم،  عامل  الشامل 

وقدرة  النجاح  لديه تصميم شديد على  يكون  وأن  بحماس معد، 

واملؤيدين  األنصار  حشد  على  وقدرة  الصعاب،  على  التغلب  على 

وقدرة تنفيذية وتنظيمية، وقبل كل شيء أن يكون دائماً على استعداد للمخاطرة احملسوبة.

بل  االقتصادية،  أو  التجارية  املبادرات  أصحاب  هم  فقط  ليسوا   Entrepreneurs املشاريع  وأصحاب 

الفكرية، والسياسية،  النشاط اإلنساني، فهناك أصحاب املشاريع  املبادرات في كل مجاالت  توجد 

واالجتماعية، والثقافية، والعلمية! فعلى سبيل املثال، كان رفاعة الطهطاوي صاحب مشروع فكري 

تعليمي إصالحي، قام على التواصل مع العالم وتطوير الفكر. وسعد زغلول، صاحب مشروع سياسي 

يقوم على االستقالل الوطني وإعادة صياغة العالقة بني احلاكم واحملكوم من خالل دستور عصري ملصر 

يساوي بني املصريني. وروز اليوسف هي صاحبة مشروع صحفي رائد، والعالم أحمد زويل هو صاحب 

مشروع علمي بحثي، ومارتن لوثر كنج هو أمريكي صاحب حلم ومشروع سياسي حترري يساوي بني 

السود والبيض في احلقوق األساسية في الواليات املتحدة، وهكذا.  نأخذ مثاالً من الواقع املصري:
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دراسة حالة

يعد الدكتور إبراهيم أبو العيش صاحب مشروع حضاري 

والبشري،  االقتصادي،  اجلانب  بني  بالتكامل  يتميز 

أسس  فقد  والتقني!  والبيئي،  واالجتماعي،  والثقافي، 

والتى  العضوية  للزراعات  سيكم  شركات  مجموعة 

تنتج االعشاب الطبية املعروفة فى السوق حتت عالمة 

إيزيس.

وقد بدأ إبراهيم أبو العيش بتحويل 70 فدان فى الصحراء 

على  زراعتها  فى  تعتمد  ال  خضراء   جنة  إلى  الغربية 

الزراعة  املبيدات وإمنا على منهج  أو  الكيماويات  أى من 

العضوية Organic  باستخدام البذور واخملصبات الطبيعية بعيداً عن الكيماويات اخمللقة 

والتي قد تكون ضارة باإلنسان أو البيئة. وبلغت استثمارات شركة سيكم فى 2009 حوالى 

400 مليون جنيه مصرى، أما حجم التصدير فبلغ 85 مليون جنيه سنويا.

 وحصل أبو العيش على جائزة نوبل البديلة فى التنمية البشرية عن فكرة إنشاء مزرعة 

فى  املستدامة  املتكاملة  التنمية  في  اخلبراء  أهم  من  ويعد  العضوية  للزراعات  سيكم 

العالم.
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فوائد إقامة مشروعات جديدة

في  يعتمد  ما  عادة  الذي  ككل  اجملتمع،  وتطوير  االقتصادية  التنمية  في  اجلديدة  املشاريع  تساهم 

تزيد من تنافسيتنا كدولة مقارنة  الرواد في اجملاالت اخملتلفة. هذه املشروعات  تقدمه على مبادرات 

بالعالم. لذلك ميكننا القول بأن قدرتنا على تنمية اجملتمع وقدرتنا التنافسية تعتمدان إلى حد كبير 

على قدرتنا على تفريخ وصقل هؤالء الرواد أو أصحاب املشاريع، وتشجيعهم وتقدمي الدعم املناسب 

لهم على جميع املستويات.

وكما ذكرنا من قبل، فإن النفع ال يعود فقط على أصحاب هذه املبادرات وحدهم، ولكن على اجملتمع ككل. 

وهكذا تتعدد الفوائد لتغطي أكثر من مستوى كاملستوى الشخصي واالجتماعي واالقتصادي.

الفوائد الشخصية: 

	 حتقيق النجاح الشخصي.

	 التحرر من قيود الوظيفة وفتح آفاق رحبة للمستقبل.

	 حتقيق االستقاللية بأن يصبح الشخص أكثر قدرة على التحكم في حياته ومسيرته املهنية.

	 االعتماد على النفس، والتميز والريادة وتنمية مهارات القيادة.

لدى  اإلبداعية  الطاقات  وإشباع  خالق،  بشكل  والتفكير  النمطية،  عن  واخلروج  	 اإليجابية، 

األفراد.
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الفوائد االجتماعية:

	 تطوير اجملتمع والنهضة به بشكل عام، واحلراك االجتماعي وإعادة توزيع الثروة.

	 تعظيم قدرتنا  التنافسية كدولة.

	 التغلب على الكثير من املشاكل االجتماعية املرتبطة بالبطالة، والقضاء على روح السلبية.

الفوائد االقتصادية:

تعوض  جديدة،  وأفكار  جديدة  شركات  دائماً  تظهر  حيث  متجدد،  ديناميكي  اقتصاد  	 خلق 

الشركات التي تخرج من السوق أو تصيبها الشيخوخة.

	 خلق فرص عمل جديدة ونشر ثقافة النجاح والشعور 

بأن هناك فرًصا للترقي االقتصادي واالجتماعي.

	 تعزيز التنمية املستدامة.

	 تعظيم القيمة املضافة. 

ودخول  القومي  الدخل  وحتسني  االقتصادية  	 التنمية 

األفراد.

	 تعظيم التنافسية  القومية.
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كيف ميكننا تنمية روح املبادرة ؟

لكي نتمكن من تطوير أنفسنا حتى نصبح قادرين على مواجهة حتديات العمل احلر، يجب أن ننمي 

والسلوكي   )Skills( واملهاري   )Knowledge( املعرفي  املستوى  أهمها:  عدة مستويات،  على  أنفسنا 

.)Attitude(

)Knowledge( املستوى املعرفي

املشروع.  إجناح  على  قدرته  وبني  املشروع  صاحب  لدى  املتراكمة  املعرفة  بني  مباشرة  عالقة  هناك 

بها محتوى  التي  األنشطة  في  املضافة  القيمة  تتركز  املعرفة، حيث  على  مبني  احلديث  االقتصاد 

على  واطلع  متنوعة،  مجاالت  في  املشروع  صاحب  معارف  زادت  وكلما  كبير.  معلوماتي  أو  معرفي 

جتارب اآلخرين سواء محلياً أو عاملياً، زادت قدرته على اخللق واالبتكار واإلبداع، وكذلك على حسن إدارة 

احلديثة.  والتقنيات  السوق  توجهات  واالطالع على  التحديات،  وكيفية مواجهة مختلف  مشروعه، 

هذا بجانب األثر النفسي الذي قد تتركه هذه التجارب علينا من تشجيع وحتفيز. فقد أبدع الكثيرون 

أفكاراً كانت بالنسبة للعالم في زمانهم أفكارًا غير واقعية أو مجنونة، ثم إذا بها تغير العالم. 

الفصل األول
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)SKILLS( املستوى املهاري والقدرات التطبيقية

لكي نستطيع حتقيق أهدافنا وأحالمنا، يجب أن نصقل املعرفة النظرية مبهارات تطبيق تلك املعارف 

على أرض الواقع، من خالل صقل القدرات العملية. هذه املهارات من املمكن أن يكتسبها الشخص 

من خالل الدورات التدريبية واالستفادة من اخلبرات التي يكتسبها الشخص من املمارسة العملية 

أو احملاكيات واأللعاب التعليمية. على سبيل املثال، ميكن للشخص أن يقرأ كتاباً عن قيادة السيارات 

وتطوير  واألخطاء  التجربة  إال من خالل  الدراجة نفسها ال تكتسب  قيادة  الدراجات، لكن مهارة  أو 

ردود أفعال تلقائية خملتلف املواقف. الشيء نفسه في اإلدارة، التي تشبه عملية قيادة السفينة – ال 

الدراجة، حيث هناك اآلخرون من طاقم السفينة الذين يجب علينا توظيفهم في املهام اخملتلفة بروح 

الفريق، لكن ال ميكن  قيادة سفينة أو سيارة أو طائرة أو حتى دراجة مبجرد قراءة كتاب عن ذلك.
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)ATTITUDE( الطباع واملستوى السلوكي

أن يتحلى الشخص بالطباع  واالستعداد الفطري املناسب للمبادرة وروح املشاريع، فهذه ميزة كبيرة، 

ألن اكتساب املعارف النظرية وحتى املهارات التطبيقية هو أمر على صعوبته يسير، أما أن يطور 

اإلنسان من طباعه وعاداته وسلوكياته ليصبح مثالً أكثر استعداداً للمجازفة وحتمل اخملاطر، فهذا 

أمر أصعب. اكتساب عادات جديدة تدعم ثقافة النجاح وروح املشاريع Entrepreneurship أصعب  

األشياء في تغييرها أو تنميتها ألنها تكون جزءاً ال يتجزأ من شخصيته الفعلية. لذلك، البد من 

هذا  على  ملموس  تغيير  يحدث  حتى  لديه  الشخصية  القيم  ملنظومة  والنفاذ  وجدانه  مخاطبة 

املستوى. ويتم ذلك عادة من خالل تأثرة بـ:

	 التوجيه

	 القدوة

 	NLP البرمجة اللغوية العصبية

	 التعليم بالدراما

	 ألعاب تعليمية

	 مشروعات فردية وجماعية

وعلى كل من يريد القيام مبشروعه اخلاص اإلملام ببعض املعلومات واملعرفة األساسية في العديد 

من اجملاالت وأهمها:

 )  	Management( واإلدارة )Business( األعمال

 )  	Economics( االقتصاد

وأن يكتسب بعض املهارات الشخصية مثل: 

 )  	Communication( التواصل

)  	Time Management( إدارة الوقت

 )  	Self Control(  التحكم في النفس

)  	Leadership( القيادة

)  	Creativity( االبتكار
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ما هي املشروعات؟

تعريف املشروعات: هي اجلهد املنظم لألفراد إلنتاج وبيع السلع اخملتلفة أو تقدمي اخلدمات من أجل 

اجملتمع  احتياجات متطلبات  تلبية  األعمال بشكل منظم من أجل  تدار هذه  أن  الربح. لذلك يجب 

واألفراد بشكل ناجح وفعال. دائماً ما تكون السلع منتجات مادية ميتلكها املستهلك على عكس 

اخلدمات، فهي سلع غير ملموسة ينتفع بها املستهلك مقابل نظير مادي دون أن ميتلكها.

هناك نوعان من السلع:

إلشباع  مباشرة  الستخدامها  املستهلك  يشتريها  التي  السلع  هي   : االستهالكية	   السلع 

احتياجاته ورغباته.

السلع اإلنتاجية )الصناعية(	  :وهي السلع التي تستخدمها منشآت األعمال أو املنظمات إلنتاج 

سلعة أخري أو تصنيع منتج.  

كما أن هناك عددًا من اجملاالت اخملتلفة التي ميكن أن تنتمي إليها املشروعات:

مجال التجارة:	   وهي املشروعات التي تقوم بشراء سلعة وإعادة بيعها لتحقيق ربح، سواء من 

خالل جتارة التجزئة أو اجلملة أو االستيراد والتصدير أو التوزيع.

مجال الصناعة :	  ثمة مشروعات تنتج منتجات نهائية )أثاثات، أدوات مكتبية( وثمة صناعات 

مغذية وهي الصناعات التي تنتج قطع غيار أو أجزاء من منتج آخر  )صناعة مغذية للسيارات 

،صناعات مغذية للمالبس اجلاهزة...(.

وباألنشطة  األراضي  باستصالح  املرتبطة  املشروعات  جميع  احليواني:	   واإلنتاج  الزراعة  مجال 

الزراعية وتربية احليوانات والطيور وغيرها.

تسويقية،  خدمات  تصميمات،  استشارية،  خدمات  الفنادق،  املطاعم،  مثل  اخلدمات:	   مجال 

خدمات هندسية، نقل، تخليص، خدمات قانونية، ...

وعلى الشخص أن يختار اجملال األنسب له من ناحية خبراته ومهاراته وميوله.
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 وحدي أم مع آخرين؟

يجب أن يحدد الشخص أيضاً مدى قدرته على العمل 

مع آخرين، وإذا ما كان يفضل العمل مبفرده. وهل هذا 

في  قصور  لديه  هل  مشروعه؟  مصلحة  في  األمر 

العامة؟ هل  أو شبكة عالقاته  اخلبرات  أو  املال  رأس 

سيعوض ذلك اللجوء إلى شركاء؟ 

هذا األمر يتطلب أن يكون الشخص ملًما باحتياجات 

ومكونات أي مشروع جديد وهي:

رأس املال :	  وهو املبالغ النقدية التي يحتاجها املشروع.

املهارات واملعرفة:	  وهي املهارات واخلبرات التي تتعلق بنوعية املشروع والنشاط  والتي لو لم تكن 

متوفرة في صاحب املشروع  نفسه  فعليه توفيرها من مصدر ما.

اآلالت واملعدات والتجهيزات:	  هي كل ما يلزم لعملية التصنيع إلنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة.

التشغيل  عملية  لبدء  الالزمة  واملستلزمات  األساسية  اخلامات  وهي  واملستلزمات:	   اخلامات 

واإلنتاج.

أن  ويجب  له،  املطلوبة  واملساحة  املشروع  فيه  الذي سيقام  املوقع  املكان هو    	: والزمان  املكان 

يراعى فيه اآلتي:  مدى توافر التسهيالت والنقل، وإمكانيات التوسع في املستقبل. والزمان هو 

التوقيت ويتعلق بشكل كبير بحجم الفرصة واملنافسة ودورة حياة املنتج )سنتناول هذه األمور 

بالتفصيل في الفصول القادمة( إذ إن هذه العوامل تساعدنا على حتديد جدوى املشروع.

التكنولوجيا أو التقنيات:	  وهي اجلانب الفني الذي يجب أن يتوفر حتى تتم العملية اإلنتاجية. 

لتشغيل  الالزم  األساسي  احملرك  وتعد  العاملة  القوى  وهي  العاملة(:	   )األيدي  البشرية  املوارد 

وإدارة املشروع وتتكون من صاحب املشروع )اإلدارة( واإلداريني والفنيني.

اإلدارة:	  وهي أهم مكون يحتاجه املشروع لكي ينجح. وبدون إدارة ناجحة يفشل املشروع.

الفصل األول

نعم تستطيع
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أسئلة مهمة

أخرين،  مع  أم  وحده  العمل  على  لقدرته  وحتديده  النشاط  ونوع  للفرد  األنسب  اجملال  اختيار  بجانب 

تظل مشكلة اختيار الفكرة املناسبة من أهم عوامل جناح أي مشروع. ولكن قبل أن نتكلم بشكل 

تفصيلي عن هذا األمر، يجب أن نتعرف مًعا على أسباب إقبال البعض على املشروعات اخلاصة وهل 

تناسب ريادية املشروعات اجلميع؟

ملاذا تبدأ مشروعك اخلاص؟

إذا كنت من الراغبني في القيام بهذه اخلطوة، فأنت بحاجة ألن تسأل نفسك بعض األسئلة لتعرف 

إن كنت مستعداً خلوض هذه التجربة، وما إذا كان لديك مقومات شخصية املبادر:

لو كانت أغلب إجاباتك باإليجاب فأنت على أمت استعداد لبداية هذه الرحلة الطويلة التي قد تغير 

حياتك ومصيرك وجتعل منك واحداً من رواد هذا اجملتمع.

الفصل األول

نعم تستطيع

	 هل لديك فكرة جديدة تريد أن تنفذها بنفسك؟

	 هل تود أن تكون رئيس نفسك؟

	 هل تود االعتماد على نفسك؟

	 هل حتلم بتحقيق أرباح متنامية وحتتفظ بها لنفسك؟

	 هل تتمنى أن حتقق إجنازاً كبيراً لنفسك؟

	 هل حتب املغامرة وتعشق اخملاطر؟

	 هل ترغب في أن تقود اآلخرين؟

	 هل تريد املساهمة في تنمية وطنك ومجتمعك وأن تخلق فرص عمل؟

	 هل تود أن تنتمي جملتمع األعمال؟

	 هل أنت بحاجة لتحقيق ذاتك؟

	 هل الظرف اجملتمعي يحتم عليك االعتماد على النفس؟
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هل مناسب لك أن تصبح من رواد األعمال ؟

اسأل نفسك مجموعة األسئلة التالية:

	 هل لديك الطاقة – الصبر – والرؤية واإلبداع؟

	 هل تتحرك وحتفز نفسك واآلخرين بصورة ذاتية؟

	 هل تستطيع العمل لساعات طويلة ولشهور متتالية دون راحة ؟

	 هل تتحمل الضغط العصبي الناجت عن اخملاطرة؟

	 هل تقبل أن تغامر برأسمالك في سبيل الربح؟

وأفكارك  وشركتك   )  	Promote yourself( نفسك   تسوق  أن  تستطيع  هل 

لآلخرين؟

	 هل تتحمل احملاولة والفشل ثم احملاولة من جديد؟

	 هل تستمتع بالتحديات؟

	 هل تتمتع بإحساس عال باملسئولية  وروح الفريق – وتتحلى بالتفكير اإليجابي؟

	 هل أنت ماهر في احلسابات؟
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تعثر املشروعات اجلديدة

هناك عدد من األسباب الشائعة لتعثر املشروعات الصغيرة، واإلملام بأهمها قد يساعدك في محاربة 

الشكوك فيما يتعلق بنجاح مشروعك.

بعض أهم أسباب تعثر املشروعات اجلديدة: 

عدم اختيار	  مشروع مناسب من حيث احتياج السوق 

املشروع  صاحب  وإمكانيات  لطبيعة  ومالئمته  له 

والبيئة احمليطة.

عدم وجود خطة	  واضحة ومدروسة أو منهج للتخطيط 

فيصبح  والتوجيه،  التحكم  عنصر  وغياب  واإلدارة، 

املشروع في مهب الريح أمام تقلبات السوق.

إهمال  و	  التقنية  اجلوانب  أو  باإلنتاج  فقط  االهتمام 

اجلوانب التسويقية والبيعية واإلدارية واملالية.

قصور صاحب املشروع عن توفير اخلبرات الفنية	  التي 

يتطلبها املشروع في حالة أن يكون هو شخصياً غير 

ملم بها. 

املشروع وفشله في  اإلدارية	  لصاحب  القدرات  ضعف 

اكتشاف ذلك وفي توفير من يحل محله.

اختيار مشروع ال يتناسب مع املوارد املالية	  املتاحة.

الطباع  أو الختالف  السابقة  نتيجة ألي من األسباب  )إن وجدوا(  ظهور مشاكل مع الشركاء	  

أو لسوء اختيارهم من البداية وعدم وجود اتفاق مكتوب وواضح ينظم العالقة واملسئوليات 

والصالحيات والواجبات.

 . البدء في املشروع برأس مال أكبر بكثير أو أقل بكثير من القدر املناسب وسوء توظيفه	 
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االستهانة بدرجة املنافسة	  في السوق، أو عدم االهتمام مبتابعة املنافسني من األساس. 

	 صعوبة تسويق منتجات املشروع. 

اختيار سياسة تسعير	  غير متناسبة مع نوعية املنتج وظروف السوق. 

	 سوء التخطيط املالي للمشروع .

سوء اختيار فريق عمل	  املشروع وعدم االهتمام بتدريبه وتوجيهه وتنمية كفاءاته. 

االستهانة باملشاكل اإلنسانية	  اخملتلفة التي قد يسببها عدم وجود نظام واضح ومنصف ألجور 

وحوافز العاملني باملنشأة،  أو ثغرات في الهيكل الوظيفي، أو عدم وجود نظام واضح للمساءلة 

في املنشأة. 

عدم حتديد سياسات العمل	  في املشروع بوضوح من الناحية التخطيطية .

	 التسرع  أو التكاسل في التوسع في املشروع مع اإلهمال في تقدير العواقب والعوامل والظروف 

التي قد تطرأ على املشروع. 

 . اإلهمال في االحتفاظ بسجالت منظمة	 

االثنني  أو  العاملني بها  أو  رؤيتها	  سواء لصاحبها  املنشأة وعدم وضوح  عدم وضوح سياسات 

معاً. 

تعقيد اإلجراءات وعدم مرونة النظم	  وطرق العمل في املنشأة، مما ينعكس سلباً على مرونة 

املشروع وسرعة استجابته. 

عدم القيام باملتابعة ومراقبة	  النتائج بطرق فعالة ومستمرة جلميع مراحل العمل باملشروع .

موارد  على  تعتمد  ما  وعادة  بسيطة  بأفكار  تبدأ  قد  املشروعات  وأجنح  أهم  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

وخامات محلية متاحة في البيئة، وتلبي حاجات حقيقة، أو تقدم خدمات مطلوبة في اجملتمع.  
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)SUCCESS STORIES(  قصص جناح شهيرة

طلعت حرب

بدأ  احلقوق في 1889.  نوفمبر عام 1867، وحصل على شهادة مدرسة  ـ في 25  ولد طلعت حرب 

حياته العملية مترجماً بقلم القضايا بالدائرة املدنية، ثم أصبح رئيساً إلدارة احملاسبات، ثم مديراً 

ملكتب املنازعات خلفاً حملمد فريد وذلك في عام 1891، ثم تدرج في السلك الوظيفي حتى أصبح 

مديراً لقلم القضايا. في عام 1905 انتقل ليعمل مديراً لشركة كوم إمبو مبركزها الرئيسي بالقاهرة 

كما أسندت له في الوقت نفسه إدارة الشركة العقارية املصرية التي أصبحت غالبية أسهمها في 

يد املصريني في عهده، وكانت هذه الشركة بداية ثورة طلعت حرب لبناء اقتصاد وطني قوي. 

انتهز محمد طلعت حرب باشا اجتماع أعيان البالد وكبرائها في املؤمتر املصري األول، وعرضت جلنة 

املؤمتر فكرة إنشاء بنك مصري، وقرر املؤمتر باإلجماع وجوب إنشاء بنك مصري برؤوس أموال مصرية، 

البنك بعد عمل  إنشاء  أوربا لدراسة فكرة  إلى  باشا للسفر  اختيار محمد طلعت حرب  كما قرر 

دراسة كافية عن املصارف الوطنية وأسلوب عملها في الدول األوربية. في عام 1911 قدم طلعت 

حرب رؤيته الفكرية واجتهاداته النظرية عن كيفية إحداث ثورته الثقافية، وذلك من خالل كتابه 

»عالج مصر االقتصادي« وكتب فيه عن ضرورة إنشاء مصرف مصري يحث املصريني على الدخول في 

الصناعة والتجارة، ويحرضهم على االقتصاد واالستفادة من األعمال املالية.

وبعد احلرب العاملية األولى، أقنع محمد طلعت حرب باشا مائة وستة وعشرين من املصريني باالكتتاب 

إلنشاء البنك في عام 1920، وبلغ ما اكتتبوا به ثمانون ألف جنيه، متثل عشرين ألف سهم، وفي 

نهاية عامه األول وصل رأس مال البنك إلى 175 ألف جنيه، ثم إلى نصف مليون جنيه عام 1925،  

ثم إلى مليون جنيه عام 1932. قام بنك مصر بتنمية الودائع وحرص على حتقيق رسالته الوطنية 

رفض  البنك  تأسيس  ومع  مصرية.  شركة  عشرين  من  أكثر  إنشاء  في  أرباحه  من  جزء  باستثمار 

نائب  واكتفى هو مبنصب  باشا يكن،  املنصب ألحمد مدحت  وترك  بنك مصر  رئاسة  طلعت حرب 
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بنك  انتقل  ما  وسرعان  املنتدب،  والعضو  الرئيس 

مصر من مقره املتواضع إلى مقر فخم في شارع 

محمد فريد، بينما انتشرت فروع البنك لتصل إلى 

37 وحدة مصرفية في عام 1938، وقد اهتم طلعت 

اخلارجي ملنشآت بنك مصر فجعل  باملظهر  حرب 

جميع مباني البنك ذات منط معماري واحد.

األجنبية  البنوك  بكل  مقارنة  البنك  ودائع  وزادت 

حتفيز  مصر  بنك  واستطاع  مصر،  في  العاملة 

االدخار لدي كل املصريني حتى األطفال، بعد أن وزع 

البنك حصاالت على تالميذ املدارس االبتدائية ثم 

يأخذ ما فيها ويفتح لألطفال دفاتر توفير بالبنك. 

كما كان طلعت حرب يراعي دائما البعد األخالقي 

بعدم متويل  في معامالته وتعامالته، فأصدر قراراً 

بنك مصر ألية مشروعات تسيء إلى اخللق العام، 

وكرامة اإلنسان.

قيام  واحلرفيني، كما شجع  الصناع  البنك على مساعدة صغار  وقد حرص طلعت حرب من خالل 

شركات املقاوالت املصرية ودعمها مالياً لكسر احتكار األجانب لهذه املشروعات، وكل هذه السياسات 

التي  اجلديدة  الثقافة  وفي  حرب،  طلعت  في  رأى  الذي  البريطاني  االحتالل  حفيظة  أثارت  بالطبع 

يجسدها وينشرها من خالل بنك مصر، خطراً على مصاحله.

بعد عامني من إنشاء بنك مصر أنشأ طلعت حرب أول مطبعة مصرية برأس مال قدره خمسة آالف 

جنيه وذلك ليدعم الفكر واألدب، وتدرج رأسمالها إلى أن أصبح 50 ألف جنيه، بعدها أنشا شركة 

»مصر للغزل والنسيج« في أغسطس 1927 باحمللة الكبرى برأسمال قدره 300 ألف جنيه، إلى أن 

شركة  مثل  البنك،  أنشأها  التي  املصرية  الشركات  توالت  ثم   .1936 عام  جنيه  مليون  إلى  وصل 

الكبيرة  الشاحنات  الركاب، وكذلك شراء  أول حافالت لنقل  التي قامت بشراء  البري  للنقل  مصر 

بتأسيس  قام  الوعي  ونشر  والفنون  الثقافة  تدعيم  وإميانا منه بضرورة  املوانئ.  البضائع من  لنقل 
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»أستديو  والسينما  للتمثيل  مصر  شركة 

مصريني،  لفنانني  مصرية  أفالم  إلنتاج  مصر« 

ومصر  البحرية،  للمالحة  مصر  وشركات 

للصباغة،  ومصر  املسلح،  االسمنت  ألعمال 

ومصر للمناجم واحملاجر، ومصر لتجارة وتصنيع 

ومصر  الطبية،  للمستحضرات  ومصر  الزيوت، 

ومصر  للكيمياويات،  ومصر  والتغذية،  لأللبان 

كما  للطيران،  ومصر  للتأمني،  ومصر  للفنادق، 

املصنوعات  بيع  شركة  حرب  طلعت  أنشأ 

املصرية لتنافس سالسل احملالت األجنبية مثل 

بنزايون - صيدناوي وغيرهما.

الثانية، تكالب الناس على سحب أموالهم من  وفي عام 1939 عندما ظهرت بوادر احلرب العاملية 

بنك مصر،  ودائعه من  املصرية بسحب كل  للحكومة  اململوك  البريد  توفير  وقام صندوق  البنوك، 

رغم أن ودائعه في البنك األهلي كانت أضعافاً مضاعفة، فتعرض بنك مصر ألزمة سيولة. وحتامل 

طلعت حرب على نفسه وذهب إلى وزير املالية »حسني سرى باشا« يطلب منه إما 

أن تصدر احلكومة بيانا بضمان ودائع العمالء لدى البنك، أو أن تأمر بوقف سحب 

ودائع صندوق توفير البريد، أو تتوسط لدى البنك األهلي ليقرض بنك مصر مقابل 

املالية الضخمة، فوافق سرى باشا بشرط أن يترك طلعت حرب منصبه  أصوله 

في البنك، فوافق طلعت حرب باشا على الفور بأن يضحي مبنصبه ليستمر البنك 

في رسالته.

وتوفى رائد االقتصاد املصري طلعت حرب في 23 أغسطس عام 1941.
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هنري فورد ) 1863-1947( : من رواد صناعة السيارات في العالم ومؤسس شركة فورد 

للسيارات

رواد  من  واحداً  فورد  هنري  يعد 

العالم،  في  السيارات  صناعة 

لصناعة  فورد  شركة  ومؤسس 

 Ford Motor Company السيارات 

شركة  في  فورد  عمل  أن  بعد   .

أديسون لإلضاءة ملدة ثمانية أعوام، 

 ،1903 عام  فورد  شركة  أسس 

وبدأت  فاشلتني.   محاولتني  عقب 

عدد  بتجميع  نشاطها  الشركة 

العمل  وكان  السيارات،  من  قليل 

صغيرة  مجموعات  على  يعتمد 

مكونة من عاملني أو ثالثة يقومون 

بتجميع أجزاء السيارة، سواء التي 

شرائها  أو  بالشركة  تصنيعها  مت 

الشركة من  الذي مكن  التجميع،  بأسلوب خط   T موديل  السيارة  إنتاج  مت  ثم  أخرى.  من شركات 

تقليص زمن جتميع السيارة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى خفض سعرها بشكل كبير وجعلها في 

متناول الكثيرين، فاستطاع فورد أن يحقق حلمه في إنتاج سيارة سهلة االستخدام بسعر معقول. 

غزت السيارة طراز T األسواق لتصبح نصف سيارات أمريكا من هذا الطراز.
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بقوة بسبب  األخرى  الشركات  لينافس فورد  النجاح،  الكثير من  الرائدة  وهكذا حققت فكرة فورد 

فكرة »خط التجميع«  )Assembly line(والتي جعلته األسرع في إنتاج السيارات.

مشروع  بناء  نحو  خطوة  كأول  متميزة  جديدة  أفكار  تطوير  كيفية  سنناقش  التالي  الفصل  في 

ناجح.
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اسم اجملموعةالتاريخ

نشاط 1-1

أسماء الطالب

األنشـــــــــــطة

قم مبناقشة مشروع من املشروعات الصغيرة القائمة التي نالت استحسانك من خالل 

توضيح:

	 الفوائد الشخصية واالجتماعية واالقتصادية التي يقدمها املشروع.

	 األسباب التي ساهمت في في إجناح املشروع من حيث املهارات واخلبرات واملعارف التي 

تتعلق مبجال ونشاط هذا املشروع.

السلوك  مستوى  على  املشروع  هذه  أصحاب  في  تراها  التي  اإليجابية  	 النقاط 

والصفات.
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التاريخ

التاريخ

اسم اجملموعة

اسم اجملموعة

نشاط 1 - 2

نشاط 1 - 3

أسماء الطالب

أسماء الطالب

حدثنا عن مشروع حتلم بتنفيذه، وعن دوافعك للقيام به وعن األسباب التي جتعلك تعتقد 

أن العمل احلر مناسب لك.

اذكر مشروًعا قام به أحد معارفك أو أصدقائك ولم يكتب له النجاح. ثم حدثنا عن:

	 أسباب تعثر هذا املشروع.

لو كانت اإلجابة بنعم، فحدثنا عن كيفية  املمكن تفادي هذه األسباب؟  	 هل كان من 

ذلك؟

إلقالة  فكرتك  اشرح  الفرصة،  لك  أتيحت  إذا  عثرته؟  من  املشروع  يقوم  أن  ميكن  	 هل 

املشروع من عثرته ودفعه مرة أخرى نحو النجاح




