
اسبوع ريادة االعمال
٢١-٢٥ فبراير ٢٠٢٢   

اسبوع ريادة اعمال هو حدث سنوي يتضمن مجموعة من الفعاليات التي 
تستمر لمدة أسبوع تخدم جميع اصحاب المشاريع في امارة عجمان ، حيث 
تعد المشاريع الريادية من أهم مرتكزات النمو االقتصادي، ومن أهم أدوات 
التوظيف امثل للموارد في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وذلك بهدف 

االحتفاء برواد اعمال المؤثرين في النمو االقتصادي، ويتضمن اسبوع 
ريادة اعمال مجموعة من الفعاليات التي تم تصميمها خصيًصا لتتالءم 

مع احتياجات رواد اعمال، والتي تشمل ورش العمل، وجلسات 
االستشارات، والفعاليات، والمسابقات، وتنظيم المعارض وذلك بالشراكة 

مع الدوائر الحكومية بإمارة عجمان .

أغرب أفكار المشاريع حول العالم  

عرفنا جميعا أن الحاجة أم االختراع، ولذلك قام 
العديد من اشخاص بإقامة مشاريع اتسمت 

بالغرابة الشديدة، ولكنها على الرغم من ذلك 
قد كانت سببا في ربح وفير صحابها.

[المزيد...]

٧ مشاريع عالمية كبرى قد
تغير وجه ا�رض

لقد اكتشف ا�نسان أعماق البحار والمحيطات 
وحفر انفاق تحتها، إال أنه يظل يطمح إلى تنفيذ 
مشاريع فكار أكثر تطورا وخياال. في الوقت الذي 
تقرأ هذه السطور، سيبدأ العمل في شق قناة 
جديدة كبيرة تربط بين المحيطين اطلنطي 

والهادي ويقول منفذوا هذا المشروع الجبار إنه 
«سيكون أكبر عمل هندسي في التاريخ، وإن 

كان ليس اكبر من المشاريع التي راودت أفكار 
البعض». ».

الشركات الـ ٦ ا�كثر قيمة 
في العالم في ٢٠٢١  

تفوقت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل 
أساسي على باقي القطاعات في معظم اسواق، 
ودفعت أصحابها إلى مراتب أعلى في الثروات أو 
حتى التفرد بعيد¶ عن منافسيهم من أصحاب 
الثروات، وبالتأكيد كانت الشركات الست اكثر 
قيمة سوقية في العالم، جميعها تكنولوجية، 

وأميركية في اساس باستثناء أرامكو 
السعودية.

[المزيد...]

أهم رواد ا�عمال حول 
العالم شخصيات ملهمة

غالًبا ما يتساءل البعض منا، خاصة المهتمين بعالم 
ريادة اعمال، عن أفضل نماذج لرواد اعمال حول 

العالم، وال شك في أننا محظوظون ن العالم أعطانا 
العديد من رواد اعمال الناجحين الذين بدأوا 

مسيرتهم الريادية بال شيء وال يزالون يصلون إلى 
مستويات مذهلة في هذا العالم المليء بالمخاطر 

والمفاجآت؛ لكي نتعلم منهم كلما احتجنا إلى 
ا�لهام وتحويل أفكارنا الخاصة إلى مشاريع ناجحة 

على أرض الواقع.

[المزيد...]

تعرف على أقدم شركة في 
العالم أنشئت قبل ١٤٠٠ سنة

شركة كونغو غومي المساهمة المحدودة 
(باليابانية: كابوشيكي غايشا كونغو غومي) 

تعد أقدم شركة في العالم حيث عملت 
باستمرار لما يزيد عن ١٤٠٠ سنة.

[المزيد...]

تعرف على أنجح رجال
االعمال ا�ماراتيين

أشهر رجال اعمال ا�ماراتيين
ا�مارات من الدول التي تدعم رواد اعمال 

وتعمل على تشجيعهم على إقامة المشاريع، 
حيث تقدم لهم جميع التسهيالت الالزمة لنجاح 

مشاريعهم

[المزيد...]

[المزيد...]

https://tinyurl.com/yc4e77yh
https://tinyurl.com/2p8heara
https://tinyurl.com/yckmu5y4
https://tinyurl.com/yyvu2spa
https://tinyurl.com/54wc28r6
https://tinyurl.com/bdffy6du

