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ريادة األعمال

ممفهوإلىاألعمالريادةمصطلحُيشير
أجلمنالتجاريةالمشاريعوإدارةتطوير
وَخوضالمجازفةعبروذلكاألرباحكسب
ُيمكنفببساطةالمخاطر،منالعديد
يفالرغبةأّنهاعلىاألعمالريادةتعريف

األعمالريادةأنّّويُذكرجديد،عملبدء
يةالتنمفيوحيوّياّ أساسّياّ دوراّ تلعب

.العالميللسوقاالقتصادية



أنواع ريادة األعمال

ريادةّاألعمالّ
ريادةّاألعمالّالصغيرة

يرالقابلةّللتطو
ريادةّالشركاتّ

الكبيرة
الريادةّ

االجتماعية



التحول الرقمي
اعالقطشركاتأوالحكوميةالمؤسساتأعمالنموذجتحويلعملية
متقديفيالرقميةالتكنولوجياتعلىيعتمدنموذجإلىالخاص

شركاتالترصد.البشريةالمواردوتسييرالمنتجاتوتصنيعالخدمات
التحولبالمتعلقةأهدافهالتحقيقوالموارداالستثماراتمنالكثير

بيرةكوتحدياتصعوباتتواجهزالتاللكنهاوالتكنولوجي،الرقمي
ميالرقالتحولبأنالشركاتأغلبقناعةرغمالعمليةهذهإنجاحفي

رغيالشركاتمنالعديدنجدلذلكاألهمية،وبالغةحيويةمسألة
معظمويظنالتحول،هذافيالنجاحعلىقدرتهافيتماماّ واثقة

قدراتوالبالمهاراتتتمتعالمؤسساتهمأوشركاتهمأنالمسؤولين
.الرقميطموحهالتحقيقالالزمة





التحول الرقمي

اتالتقنيالرقميالتحوليستخدم
ميعجذلكفيبما-الحديثةالرقمية

ةالسحابياألساسيةاألنظمةأنواع
اءإلنش-والمختلطةوالخاصةالعامة

ةوالثقافاألعمالعملياتتعديلأو
كياتديناميلتلبيةالعميلوتجربة
(Google).المتغيرةوالسوقاألعمال



يةالحوسبة السحاب
Cloud Computing



يةالسحابالحوسبةلكتسمحبسيطة،بعبارات
ائهاشرمنبدالّ المعلوماتتكنولوجياباستئجار

برامجوالالبياناتقواعدفيبكثافةواالستثمار
ةالحوسبإلىالوصولالشركاتتختاروالمعدات،

.استخدامهامقابلوتدفعاإلنترنتعبر



خصائص الحوسبة السحابية

1

2

3

4

خدمةّذاتيةّحسبّالطلبّ
On-Demand Self-Service

تجميعّالموارد
Resource Pooling

الوصولّالعريضّإلىّالشبكة
Broad Network Access

المرونةّالسريعة
Rapid Elasticity

الخدمةّالمقاسة
Measured Service 5



ةأنواع الحوسبة السحابي

سحابية
سبة ال

أنواع الحو
Cloud computing deployment models

Public Cloud
السحابة العامة
Private Cloud

السحابة الخاصة
Hybrid Cloud

السحابة الهجينة



خدمات الحوسبة السحابية
Cloud Computing Services

* aaSكخدمةاختصارهو(المثالسبيلعلى،Xكخدمة)،للعميل،تقديمهيتمشيءأيإلىويشير
.كخدمةخارجي،أوداخليسواء
يستطيعبحيثالوبمتصفحخاللمنأو،APIالتطبيقاتبرمجةواجهةخاللمنللعمالءتقديمهايتم

.االستخدامحسبالدفعويتملهتقدمالتيالخدماتكافةوتشغيلإدارةالعميل

*aaS is an acronym for as a service (e.g., X as a service), and refers to something being presented

to a customer, either internal or external, as a service. As a Service, or XaaS (Anything as a

Service) offerings provide endpoints for customers/consumers to interface with which are usually

API driven, but can commonly be controlled via a web console in a user's web browser.



ةخدمات الحوسبة السحابي
1

2

5

6

البرامجّكخدمة
Software as a Service

(SAAS)

البنيةّالتحتيةّكخدمةّ
Infrastructure as a service 

(IaaS)

النظامّاألساسيّكخدمةّ
Platform as a service 

(PaaS)

الحاوياتّكخدمة
Containers as a service 

( CaaS )

قواعدّالبياناتّكخدمة37
Database as a service 

(DBaaS)

تعلمّاآللةّكخدمة48
Machine Learning as a Service

(MLaaS)

الدوالّكخدمة
Function as a Service 

(FaaS)
التخزينّكخدمة

Storage as a service
(STaaS) 



SWOT Analysis
سواتتحليل 



Security الحماية.

Lack of specific Standards  عدم
.وجود معايير محددة

Difficult migrations صعوبة الدمج

Loss of Data فقدان البيانات.

Shared technology issues  قضايا
كة .التكنولوجيا المشير

Reliability المصداقية.

Loss in Control فقدان السيطرة.

Development التطوير.

training التدريب.

Internet connection  اتصال
نت .باإلنير

Agility الرشاقة.

Flexibility المرونة.

Subscription based pricing  التسعير
اك .عىل أساس االشير

Growth in cloud services  ي
 
النمو ف

.الخدمات السحابية

Virtualization اضية .االفير

Cost savings ي التكاليف
 
.توفير ف

Mobility إمكانية التنقل.

Scalability قابلية التوسع.

Flexibility المرونة.

Effective Use االستخدام الفعال.

Strengths

نقاط القوة

Opportunities

الفرص

Threats

التهديدات

Weaknesses

نقاط الضعف



حليةنماذج تقنية المعلومات السحابية والتقليدية الم
Cloud and Traditional IT On-Premise Models

On-Premise Model

The larger the enterprise, the greater the CAPEX costs. 

High installation costs because hardware needs to be installed and 
staff/contractors need to be paid.

Licensing is more granular and complex. There are OPEX costs for 
software maintenance on the license to ensure support and 
functionality upgrades.

Upgrades or feature enhancements can take months or even years.

On-Premise TCO costs are much higher than hosted. 

Cloud Computing

Low CAPEX costs, No hardware costs.

Low installation costs because little/no hardware needs installing.

Providers typically charge a per-user licensing fee.

Software updates are maintained by the cloud provider, so 
subscribers will always be up to date.

Cloud TCO savings can be substantial.



حساب التكلفة
Total Cost of Ownership (TCO) Calculator

حاسبةّالتكاليفّلدىّامازون1ّ
AWS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator. (link)

صادرالمتكاليفكافةلحسابتقريبيةحسابطرقالسحابةخدماتموفريجميعلدى
لتكلفةتقريبيةدراسةالجهةلدىيكونبحيثاستخدامهاالمطلوبالسحابيةوالخدمات
كاملشكلبللجهةالتكاليفتقديرخاللهامنيمكنالسحابةالىاالنتقالعنداالستخدام

:المثالسبيلعلىومنهااالنتقالقبل

حاسبةّالتكاليفّلدىّمايكروسوفت2ّ
Microsoft Azure Total Cost of Ownership (TCO) Calculator (link).

حاسبةّالتكاليفّلدىّقوقل3ّ
Google Cloud Platform Pricing Calculator (link).

https://calculator.aws/#/
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/tco/
https://cloud.google.com/products/calculator


اإلعداد واإلدارة
Preparation & Manage



RFP

حلولوالتنفيذهالمرادالمشروعاحتياجاتتصفوثيقةهوالعروضتقديمطلب
نفيذلتجيدةمواردعلىالحصولفييساعدكووجوده.المشروعلتنفيذالمطلوبة
.لهُخططكمامنهواالنتهاءمشروعك

SLA

توياتمستحددوالخدمة،ومزودالعميلبيناتفاقيةهيالخدمةمستوىاتفاقية
حدوثهاحالفيالمشاكلحلووقتتصعيدوكذلكوالخدمةواألداءالتوافر،

.األداءوضمانات

SOW
المشروعنواتججميعوتوضيحتحديدأداؤهالمرادللعملوصفهوالعملبيان

.التفصيليةوالمتطلباتللمشروعالزمنيةوالجداول



Purpose and 
Goals

Background 
Narrative Financials

Entity 
Eligibility

Scope of Work

Reporting 
Requirements

Proposal 
Content 

Requirements
Proposal 

Selection/Eval
uation Criteria

Timelines / 
Deadlines

Notification 
Process

Negotiation 
Process

Appeals 
Process

Conflict of 
Interest 

Disclosures

Appendices

RFP



SLA

Agreement 
Overview

Goals & 
Objectives

Stakeholders
Service 

Agreement
Services 

Management



Purpose

Scope of 
Work

Location of 
Work

Period of 
Performance

Deliverables 
Schedule

Applicable 
Standards

Acceptance 
Criteria

Special 
Requirements

Type of 
Contract

Miscellaneous

SOW



خدمات الحوسبة السحابية
Cloud Computing Services





Software as a Service (SaaS)
SaaS))الربامج كخدمة 

SaaS provides you with a complete product that is run and managed by the service

provider. In most cases, people referring to SaaS are referring to end-user applications

(such as email – office apps – communications apps). With a SaaS offering, you don’t

have to think about how the service is maintained or how the underlying infrastructure is

managed. You only need to think about how you will use that particular software.

اSaaSخدمةلكتوفر مثل.الخدمةمقدِّمقبلمنوإدارتهتشغيلهيتممكتمالّ منتج 
تطبيقات–االوفيستطبيقات–اإللكترونيالبريد)النهائيللمستخدمالمقدمةالتطبيقات
أوالخدمةتوفيرعلىالحفاظكيفيةفيالتفكيرإلىتضطرال،SaaSخدمةفي.(التواصل
البرنامجلذلكاستخدامككيفيةهوإليهتحتاجمافكل.األساسيةالتحتيةالبنيةإدارةكيفية
.الخصوصوجهعلى



Software as a Service (SaaS)
SaaS))الربامج كخدمة 

Google Workspace && Microsoft Office 365

( SAAS )

https://workspace.google.com/intl/en/pricing.html?
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/


Access top partner solutions, optimize procurement,

and streamline deployment through the commercial

marketplace, Shop the most comprehensive

marketplace on the planet with thousands of

certified apps tailored to meet your needs.

Accelerate your innovation and deploy seamlessly

while simplifying billing and procurement.

كنيمخاللهمنمايكروسوفتمنالتطبيقاتمتجر
ماتكخدوالتطبيقاتالبرامجمنالعديدعلىالحصول

اوتشغيلهاستضافتهايمكنجاهزةوتطبيقات
.بمايكروسوفتالخاصةالسحابةخاللمنمباشرة

What is Azure Cloud Marketplace?

https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/home


Access top partner solutions, optimize procurement,

and streamline deployment through the commercial

marketplace, Shop the most comprehensive

marketplace on the planet with thousands of

certified apps tailored to meet your needs.

Accelerate your innovation and deploy seamlessly

while simplifying billing and procurement.

ولالحصيمكنخاللهمنامازونمنالتطبيقاتمتجر
كخدماتوالتطبيقاتالبرامجمنالعديدعلى

اوتشغيلهاستضافتهايمكنجاهزةوتطبيقات
.بأمازونالخاصةالسحابةخاللمنمباشرة

What is AWS Cloud Marketplace?

https://aws.amazon.com/marketplace


Google Cloud Marketplace lets you quickly deploy

functional software packages that run on Google

Cloud. Even if you are unfamiliar with services like

Compute Engine or Cloud Storage, you can start up

a familiar software package without having to

manually configure the software, virtual machine

(VM) instances, storage, or network settings.

ولالحصيمكنخاللهمنقوقلمنالتطبيقاتمتجر
كخدماتوالتطبيقاتالبرامجمنالعديدعلى

اوتشغيلهاستضافتهايمكنجاهزةوتطبيقات
.بقوقلالخاصةالسحابةخاللمنمباشرة

What is Google Cloud Marketplace?

https://console.cloud.google.com/marketplace


Platform as a service (PaaS)
(PaaS)النظام األسايس كخدمة 

PaaS removes the need for you to manage underlying infrastructure (usually hardware

and operating systems) and allows you to focus on the deployment and management of

your applications. This helps you be more efficient as you don’t need to worry about

resource procurement, capacity planning, software maintenance, patching, or any of the

other undifferentiated heavy lifting involved in running your application.

سمحوت(التشغيلوأنظمةاألجهزة)التحتيةالبنيةإدارةعنغنىفيتجعلكPaaSخدمةإن
إذلكفاءة،امنأكبرقدرتحقيقفيذلكويساعدك.وإدارتهاتطبيقاتكنشرعلىبالتركيزلك
األعباءمنأيأوتصحيحأوالبرامجصيانةأوللسعةالتخطيطأوالمواردإدارةإلىتحتاجالأنك

.تطبيقكبتشغيلوالمرتبطةالمؤسسةنجاحإلىتضيفالالتياألخرىالثقيلة



AWS Elastic Beanstalk Microsoft App Service Google App Engine

https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://cloud.google.com/appengine


Infrastructure as a service (IaaS)
IaaS))البنية التحتية كخدمة 

IaaS contains the basic building blocks for cloud IT. It typically provides access to

networking features, computers (virtual or on dedicated hardware), and data storage

space. IaaS gives you the highest level of flexibility and management control over your

IT resources. It is most similar to the existing IT resources with which many IT

departments and developers are familiar.

كانيةإمتتيحمافعادةّ .السحابةفيالمعلوماتلتكنولوجيااألساسيةالركائزIaaSتشمل
خاللمنأوافتراضيةبيئاتفيكانتسواء)الكمبيوتروأجهزةالشبكات،مزايامناالستفادة

المرونةمنمستوىأعلىIaaSخدماتلكوتتيح.البياناتتخزينومساحات،(مخصصةأجهزة
بيركحدإلىتشبهوهي.بكالخاصةالمعلوماتتكنولوجيامواردكلفياإلداريوالتحكم

معلوماتالتكنولوجياأقسامفيالعاملينمنللكثيرالمألوفةالمعلوماتتكنولوجياموارد
.بهاوالمطورين



Amazon EC2 Azure Virtual Machines 
Google Compute 

Engine

https://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://cloud.google.com/compute


Containers as a service ( CaaS )
CaaS)) الحاويات كخدمة 

Containers as a service ( CaaS ) is a cloud-based service that allows software 

developers and IT departments to upload, organize, run, scale, and manage containers 

by using container-based virtualization.

وأقسامالبرامجلمطوريتتيحالسحابةعلىقائمةخدمةهيCaaSكخدمةالحاويات
تهاوإدارنطاقهاوتوسيعوتشغيلهاوتنظيمهاالحاوياتتحميلالمعلوماتتكنولوجيا
.الحاويةإلىالمستندةاالفتراضيةالمحاكاةباستخدام



AWS Containers 

services

Azure Container 

services

Google Containers 

services

https://azure.microsoft.com/en-us/product-categories/containers/
https://aws.amazon.com/containers/
https://cloud.google.com/containers


Function as a Service (FaaS)
((FaaSالدوال كخدمة 

is a relatively newer concept that aims to offer developers the freedom to create 

software functions in a cloud environment easily. In this method, the developers will still 

create the application logic, yet the code is executed in stateless compute instances 

that are managed by the cloud provider. FaaS provides an event-driven computing 

architecture where functions are triggered by a specific event such as message queues, 

HTTP requests, etc

بيئةفيبرمجيةوظائفإنشاءبحريةالمطورينتزويدإلىيهدفنسبي احديثمفهومهو
ومع،التطبيقمنطقإنشاءفيالمطورونسيستمرالطريقة،هذهفي.بسهولةسحابية

موفريديرهاالتيstatelessالمفقودةبالحالةيسمىماخاللمنالكودتنفيذيتمذلك
طةبواسالوظائفتشغيليتمحيثاألحداثعلىتعتمدحوسبةبنيةFaaSيوفر.السحابة

.ذلكإلىوماHTTPوطلباتالرسائلانتظارقوائممثلمعينحدث



AWS Lambda Azure Functions 
Google Cloud 

Functions

https://azure.microsoft.com/en-us/services/functions/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://cloud.google.com/functions/


Database as a service (DBaaS)
((DBaaSقواعد البيانات كخدمة 

Database as a service (DBaaS) is a cloud computing managed service offering that 

provides access to a database without requiring the setup of physical hardware, the 

installation of software or the need to configure the database. Most maintenance and 

administrative tasks are handled by the service provider, freeing up users to quickly 

benefit from using the database.

الوصولتوفرالسحابيةالحوسبةبواسطةمدارةخدمةهيDBaaSكخدمةالبياناتقاعدة
إلىالحاجةأوالبرنامجتثبيتأوالماديةاألجهزةإعدادإلىالحاجةدونبياناتقاعدةإلى

يتيحمماواإلدارة،الصيانةمهاممعظمالخدمةمزوديتولى.البياناتقاعدةتكوين
.البياناتقاعدةاستخداممنبسرعةاالستفادةللمستخدمين



Amazon DataBase Azure DataBase Google DataBase

https://azure.microsoft.com/en-us/product-categories/databases/
https://aws.amazon.com/free/database/
https://cloud.google.com/products/databases


Storage as a service (STaaS) 
(STaaS)التخزين كخدمة 

Storage as a service (STaaS) is a managed service in which the provider supplies the 

customer with access to a data storage platform. The service can be delivered on 

premises from infrastructure that is dedicated to a single customer, or it can be 

delivered from the public cloud as a shared service that's purchased by subscription and 

is billed according to one or more usage metrics.

ينلتخزنظامإلىالوصولبإمكانيةالعميلفيهايزودخدمةعنعبارةSTaaSكخدمةالتخزين
منملالعأماكنفيالخدمةتقديميمكن.الخ..صوراوفديواوملفاتكانتسواءالبيانات
ةكخدمالعامةالسحابةمناستخدامهايمكنأوواحد،لعميلالمخصصةالتحتيةالبنية

.االستخدامحسباالشتراكطريقعنشراؤهايتممشتركة



Amazon Cloud Storage Azure Cloud Storage Google Cloud Storage 

https://azure.microsoft.com/en-us/product-categories/storage/
https://aws.amazon.com/products/storage/
https://cloud.google.com/storage


Machine Learning as a Service (MLaaS)
((MLaaSتعلم اآللة كخدمة 

MLaaS providers typically offer tools that support artificial intelligence (AI) tasks, 

including ML learning algorithm training and tuning, data preprocessing, data 

visualization, facial recognition, natural language processing, predictive analytics and 

deep learning.

علىالتدريبذلكفيبماAIاالصطناعيالذكاءمهامتدعمأدواتعادةّ MLaaSيقدم
علىوالتعرفالبياناتوتصويرللبياناتالمسبقةوالمعالجةوالضبطMLتعلمخوارزمية

.العميقوالتعلمالتنبؤيةوالتحليالتالطبيعيةاللغةومعالجةالوجه



Following are some of the MLaaS services offered
by the key players in the market:

Natural language processing: Amazon Comprehend, Azure 
Web Language Model API, Google Cloud Natural Language API

Speech recognition: Amazon Transcribe, Azure Custom Speech 
Service, Google Dialog flow Enterprise Edition

Computer vision: Amazon Rekognition, Azure Custom Vision 
Service, Google Cloud Vision API

AI platforms: Amazon Sagemaker, Azure Machine Learning 
Studio, Google Cloud Machine Learning Engine



Machine Learning on 

AW

Azure Machine 

Learning

AI and machine 

learning

https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning
https://aws.amazon.com/machine-learning/
https://cloud.google.com/solutions/ai/


أمان الحوسبة السحابية
Cloud Computing Security



Security

Amazon Security Google Security Microsoft Security

https://aws.amazon.com/security/
https://cloud.google.com/security
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/


نموذج المسؤولية المشرتكة
Shared Responsibility Model

يحددعملإطارهوالمشتركةالمسؤوليةنموذج
السحابيةالحوسبةلمزوداألمنيةااللتزامات

المسؤولياتتحديدلضمانومستخدميه
وردوتحديدوالعميل،المزودمنلكالوالصالحيات

.المقدمةالخدمةحسبمنهماكال

العمل،ماكنأفيبهاالخاصةالمعلوماتلتكنولوجياالتحتيةالبنيةوإدارةبتشغيلمؤسسةأيتقومعندما
بشكللبياناتواوالتطبيقاتالتحتية،البنيةتلكأمانعنمسؤولةتكونفإنهابها،الخاصالبياناتمركزداخل
وجياتكنولأمنمسؤولياتفإنالسحابية،الحوسبةخدماتإلىالمؤسسةهذهتنتقلعندمالكن.كامل

أنويجباألمانمنمختلفةجوانبعنمسؤولطرفوكلالخدمة،مزودمعبالشراكةيكونالمعلومات
ايعمال .الكاملةالتغطيةلضمانمع 

كخدمةالتحتيةالبنية-السحابيةالخدمةنوعيحدد
IaaSكخدمةوالمنصةPaaSكخدمةوالبرمجيات

SaaSتزداداألمان،مهامعنالمسؤولهومن
االمستخدمينمسؤوليات نمانتقالهمعندعموم 

SaaSإلىPaaSإلىIaaS



https://www.cisecurity.org/insights/white-papers/cis-controls-cloud-companion-guide








شكرًا لكم
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