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  مقدمة
 

 التحديات على عدد من تنطوي  والتي االقتصادية الصعبة تحدياتيواجه العالم العربي مجموعة من ال
مشاركة المرأة في القوى  ، وضعفف خاصة بين الشبابيورفع معدالت التوظ ،الحد من البطالةمثل  ،الدائمة
رار سياسي استقمن عدم  وما تبعهمنذ الربيع العربي حدتها ، فضال عن قضايا أخرى ظهرت أو اشتدت العاملة

لى وبالنظر إ .كافيبشكل الذي ال يتم تجسيده و  ،النمو الذي يقوده التصدير والتنويع تراجع مؤشرات إلى أدى
درة ، يشجع واضعو السياسات في العالم العربي روح المباات التنميةشاملة لالستجابة لتحدي رؤيةالحاجة إلى 

 ،التجارب العالمية أن ريادة األعمال تحفز خلق الوظائف أظهرت، حيث كاستراتيجية رئيسية لخلق الوظائف
 .ةفي زيادة المبيعات واإلنتاجي ، والتي تسهمم إنشاؤها من قبل الشركات الشابةمعظم الوظائف الجديدة يتف
 التي تدعمبالدولة النظم اإليكولوجية األساسية  على نضج تحفيز النمو فيروح المبادرة نجاح  يعتمد مدىو 

لنجاح صانعو السياسة في العالم العربي في الحسبان إذا ما أرادوا ا يجب أن يضعه الذي األمر، ريادة األعمال
، وخاصة تحديات األساسية في المنطقةعض التحديات في دعم ريادة األعمال للمساعدة في االستجابة لب

مشروعات  إلىالرائدة  األفكارتحويل  آلية أنحيث   .توظف وخلق فرص عمل تنعكس على معدالت النموال
ور تطعن  الوحيد المسؤوللم تعد الحكومات هي  بالذكر انهوالجدير يتطلب العديد من المقومات.  أمرا  ناجحة 

خاصة  ،والقطاعات العديد من المؤسسات مسؤوليةبل تعد ، والمتوسطة والمشروعات الصغيرة األعمال ريادة
 . القطاع الخاص ومؤسسات التمويل

 
 غروالمتوسطة والمتناهية الصممثلة في المشروعات الصغيرة  األعمالريادة  أهميةهذه الدراسة تناقش 

ضوء الدراسة بتسليط ال تبدأحيث  ،المرجوةالعمل  وتوفير فرص اإلنتاجفي النمو االقتصادي للدول ودفع عجلة 
 إلى األفكارمن خالل تحويل  العالميعلى االقتصاد  ومدى أثرهعالميا  األعمالالوضع الحالي لريادة على 

ي فكما يناقش مقومات نجاح الدول الرائدة  .للدول الرائدة بهذا المجال باإلحصاءاتمدعما  ،مشروعات ناجحة
 . األعمالالدول في اللحاق بصدارة الدول في مجال ريادة  وتحديات ومعوقات بعضعالميا  األعمالمجال ريادة 

 
 عم ،العربيعلى االقتصاد  أثره ىومدعربيا  األعمالالحالي لريادة  لمناقشة الوضعثم تنتقل الدراسة 

في  على مستوى الدول التي نجحت سواء ،األعمالريادة  والعربية فيالتجارب العالمية استعراض عدد من 
  .على مستوى الشركات أو األعمالرعاية ريادة 
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وتحويل  األعمال وتنمية ريادةدور كل من الجهات المختلفة في تشجيع الدراسة باستعراض  وتنتهي
 ،المؤسسات الماليةالقطاع الخاص، الحكومات، المؤسسات التعليمية و  فيممثلة مشروعات ناجحة  إلى األفكار

 المعوقات لتوفير والتغلب علىالعقبات  تذليل أجلمن  المطلوبةوالتوجهات السياسات  بأهممع وضع مقترح 
لتفعيل  من خالل خطوات تنفيذية تمكن من توفير بيئة مناسبةعربيا  األعمالريادة  وبنيوية لتشجيعبيئة تشريعية 

 .بيالعر ضوء التجارب الدولية الناجحة وما يتناسب منها مع الواقع  فيوذلك  ،هذا التوجه االقتصادي الُمجدي
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 تنفيذي ملخص
 

عمال تزايد في اآلونة األخيرة اهتمام الحكومات والدوائر االقتصادية عربيا  وعالميا  بدور ريادة األ
أن  التجارب العالميةواالبتكار في االقتصاد والتنمية مع التطور التكنولوجي والتقني العالمي، حيث أظهرت 

 التنمية المستدامة من خالل خلق الوظائف الجديدةالنمو االقتصادي وتسهم في تحقيق ز ريادة األعمال تحف
 وزيادة اإلنتاجية من قبل الشركات الشابة.

 
 االقتصادي يختلف على نطاق واسع بين الدول العربية، ومع أن األداءوعلى المستوى العربي نجد أن 

ا  ، ومن المتوقع أن ينتعش الحق2017، لكنه تباطأ في عام 2016النمو االقتصادي في المنطقة ارتفع في عام 
نتيجة الجهود المبذولة من بعض البلدان العربية. ولكن هذه االتجاهات مثيرة للقلق بشكل خاص  2019في 

 (GCCلمصدري النفط في المنطقة. وتشير التقديرات ان معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ) بالنسبة
، في حين أن بلدان العالم 2019في المئة في  2.7ومن المتوقع أن يرتفع إلى  2017% في عام 1أقل من 

متوقع أن يرتفع إلى ، ومن ال2017في المئة في عام  3.4أفضل إلى حد ما مع معدل نمو العربي الباقية 
. وبالتالي، فإن التقلب في ظروف االقتصاد الكلي يجعل من الصعب على 2019في المئة في عام  3.9

ممكن صناع السياسات اتخاذ نهج مستقر وتطلعي تجاه التحديات متعددة األبعاد التي تواجه المنطقة، لذا من ال
د ذ للوضع الحالي غير المستقر، مما يجعل بذل الجهو أن يصبح مجال ريادة األعمال وتطبيق آلياته هو المنق

 من قبل جميع الجهات المعنية في هذا االتجاه أمرا  واجبا  وحتميا .
 

ي وتستعرض الدراسة الوضع الحالي لريادة األعمال عالميا  وعربيا  عن طريق استعراض المؤشر العالم
 ( على مدار عدة سنوات سابقةGEDIال والتنمية )لريادة األعمال الصادر عن المعهد العالمي لريادة األعم

ين االعتبار للعديد من التجارب العالمية والعربية الناجحة ألخذها بع أنها تتطرق وكذلك تقديراته المستقبلية، كما 
ال كمثال لشروط ومقومات نجاح رواد األعمال وصوال  لآلليات والمقترحات الواجب اتباعها للنهوض بهذا المج

سبة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمالية للمساهمة في تهيئة البيئة المنا الحكوماتكل من من قبل 
لنجاح مشروعات ريادة األعمال، ومن أجل الوقوف على أهم المعوقات التي تعوق مثل هذا المجال من تحقيق 

 األهداف الملقاة على عاتقه.
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ل  هاما  ومحوريا  في توفير مناخ خصب لريادة األعماوتستخلص الدراسة أن للقطاعات المختلفة دورا  
ئة التنظيمية بالمنطقة العربية. ويعد أهم تلك القطاعات المعنية القطاع الحكومي، نظرا  لتأثير دوره في توفير البي

والتشريعية المشجعة لنمو المؤسسات الناشئة. كما أنه على عاتق كل من الحكومات والقطاع الخاص إنشاء 
ستطيع ناكز المخصصة لتنمية قدرات العاملين بتلك المؤسسات ونشر الوعي وتقديم الدعم للمعنيين. أيضا  ال المر 

أن نغفل دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي ورفع قدرات رواد األعمال عن طريق تنظيم ورش العمل 
اد األعمال الخاصة بالمشاريع؛ لمساعدة رو  والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات والفعاليات والبرامج البحثية

مويل على اكتساب المعارف والمهارات الالزمة لتطوير أعمالهم. وتوضح الدراسة أيضا  الدور الفاعل لقطاع الت
ر تلك األفكار وتحويلها لمشروعات ناجحة وتيسيفي دعم ريادة األعمال، حيث من شأنه توفير االئتمان لدعم 

ت لية التي يتعرض لها رواد األعمال، والتي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المؤسساوتذليل العقبات الما
رة الناشئة. وتصبح تلك الجهود واألدوار أكثر تأثيرا  وفعالية في ظل حفاظ الحكومات على آليات السوق الح

 نجزم أن الضامن وتشجيع المنافسة من خالل وجود قانون فعال لمكافحة االحتكار. ونهاية القول نستطيع أن
ع الوحيد لنجاح مجال ريادة األعمال الواعد بالمنطقة العربية هو تكامل وتكاتف الجهود والتنسيق بين جمي

شكاالت إالقطاعات السابقة ذكرها لنشر الوعي بريادة األعمال ودعم رواد األعمال على البدء والنمو وتذليل أية 
 ئة.أو تعارضات يمكن أن تواجه المشروعات الناش
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  عالمياً  األعمال ريادة - أوالً 
 

جاح بالدول ومدى الن األعمالالمؤشرات الهامة لقياس ريادة  أحد األعماللريادة  العالميالمؤشر  يعد
تقرير المؤشر العالمي لريادة األعمال الصادر عن المعهد مشروعات ناجحة. ويقيس  إلى األفكارتحويل  في

 بلدا  حول العالم، 137في  مشروعاتلجودة وحجم عملية تنظيم ا (GEDI) والتنميةالعالمي لريادة األعمال 
 في السياق المحلي دولةأداء كل  متكاملة عنصورة لتقديم  مشروعاتال يجمع بين قوة وضعف نظام تنظيمحيث 

 تطلعات الريادية،قدرات األعمال ات فرعية )سلوك األعمال الريادية، مؤشر  ةثالث ويتضمن المؤشر .والدولي
 :التاليعلى النحو  ا  محور  14 فيممثلة األعمال الريادية( 

 
 ية : هل يمكن للمواطنين تحديد الفرص لبدء األعمال التجارية وهل تتيح البيئة المؤسسإدراك الفرصة

 العمل على هذه الفرص؟
 وافر هل لدى السكان المهارات الالزمة لبدء عمل تجاري بناء  على تصوراتهم الخاصة وت :مهارات البدء

 التعليم العالي؟
 هل األفراد على استعداد لتحمل مخاطر بدء عمل تجاري؟ هل البيئة منخفضة المخاطر :قبول المخاطر 

 أو هل تضيف المؤسسات غير المستقرة مخاطر إضافية لبدء نشاط تجاري؟ ا  نسبي
 هل يعرف رواد األعمال بعضهم البعض وكيف تتركز شبكاتهم الجغرافية؟ :لتواصلا 
 ة هل من السهل اختيار ريادة األعمال أم أن الفساد يجعل ريادة األعمال مهمة صعب :الدعم الثقافي

 بالنسبة للمسارات المهنية األخرى؟
 هل تجعل الحكومات من السهل أن تصبح رائد أعمال؟ :فرصة البدء 
 بسرعة؟ قطاع التكنولوجيا كبير ويمكن للشركات استيعاب التكنولوجيا الجديدة هل لوجيا:و التكن عاباستي 
  حاصلون على درجة عالية من التعليم ومدربين تدريبا   مشروعاتهل أصحاب ال :رأس المال البشري

 جيدا  في مجال األعمال ويستطيعون التنقل بحرية في سوق العمل؟
 األعمال ينتجون سلعا  وخدمات فريدة ويستطيعون الدخول إلى األسواق بها؟هل رواد  :المنافسة 
 هل البلد قادر على تطوير منتجات جديدة ودمج التكنولوجيا الجديدة؟ :ابتكار المنتجات 
 هل تستخدم الشركات التكنولوجيا الجديدة وهل يمكنها الوصول إلى رأس مال  :طريقة عمل مبتكرة

 االت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؟بشري عالي الجودة في مج
  لتحقيق هذا النمو؟ االستراتيجيةتنوي الشركات على النمو ولديها القدرة  هلالنمو: ارتفاع  
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 تاج هل يريد رواد األعمال الدخول إلى األسواق العالمية وهل االقتصاد معقد بما يكفي إلن :التدويل
 أفكار ذات قيمة عالمية؟

 هل رأس المال متاح من كل من األفراد والمؤسسات؟ :المال مخاطر رأس 
 

  Global Entrepreneurshipالعالمي  األعمالتحسنت نتائج مؤشر ريادة  العالمي،على الصعيد 
Index  (GEI )حققت  2018في أنه نجد و . 2017مقارنة بعام ٪ في المتوسط 3بنسبة  2018عام  في

قوتها في  أظهرتكما  ،المنتجات ابتكار مجال في النتائج أفضلمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في المتوسط 
، يلهاثابتة في استيعاب التكنولوجيا وتدو نما ُتظهر أوروبا مؤشرات عالية و بي ،مجال تنمية رأس المال البشري 

نما بيو  ،ورأس المال المخاطرقوتها في مجال ابتكار المنتجات  إفريقياكما ُتظهر منطقة الشرق األوسط وشمال 
الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي األقوى في مجاالت مهارات بدء التشغيل وابتكار  أميركاتعد 

 .وجنوب الصحراء الكبرى كأكبر قوة في إدراك الفرص إفريقياوتأتي  ،المنتجات
 
٪ في نتائج ابتكار المنتجات منذ مبادرة 22زيادة بنسبة  2018عام  في، شهدنا عالمعلى مستوى الو 

GEI 2017 في نتائج مهارات بدء التشغيل منذ مبادرة 11، وزيادة بنسبة ٪GEI 2017، مما يعكس توجه 
 منتجات جديدة. لخلقالفرص  وزيادة نحو االهتمام بالتعليمالعالم 

 
 2017٪( منذ أن تم استعراض مبادرة 2)أقل من طفيفة المؤشرات انخفاضات شهدت ، أخرعلى نحو 

GEI  ،يرورأس المال المخاطر. ويش المنافسة، التدويلعبر خمسة مجاالت: الدعم الثقافي، رأس المال البشري 
أدناه  شكلضح اليو و . ، أقل صداقة مع روح المبادرةهذا إلى أن البيئة العامة أصبحت، في بعض النواحي

  2018لعام  األعمالمؤشر ريادة 
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 (1)رقم شكل 
 2018عالميا لعام  األعمالمؤشر ريادة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقة آسيا والمحيط الهادي  
 

 المتوسط، فيُتظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعظم قوة في رأس المال البشري وابتكار المنتجات 
جيدا  في مجال األعمال  ومدربينعاليا   تعليما  منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسكان متعلمين دول تتمتع حيث 

التجارية وقادرين على التحرك بحرية في سوق العمل. كما أنها تنتج منتجات جديدة للعمالء مع دمج التكنولوجيا 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتضح هيمنة عمالقة  مشروعاتاألنظمة اإليكولوجية لتنظيم ال الجديدة. فبتحليل

في مجال  وفي المنطقة في المتوسط ه األعمالمؤشر لريادة أدنى بينما يعد  ،جيا على أعلى المناصبالتكنولو 
لمعدل  ا  أكبر المكاسب في المنطقة وفققد شهدا الصين وكوريا الجنوبية  أن . والجدير بالذكرقبول المخاطر

GEI  2017اإلجمالي منذ عام. 
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 ( 2) رقمشكل 
 منطقة أسيا والمحيط الهاديمؤشر ريادة األعمال لدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األوروبيةمنطقة الدول 
 

وذلك بسبب تراث التعليم العالي  التشغيل،تسجل الدول األوروبية أعلى متوسط درجات في مهارات بدء 
، تتسم نتائج أوروبا بالتوازن بوجه عام المتوفر على نطاق واسع وتوافر المهارات الالزمة لبدء عمل تجاري.

مما يشير إلى أنه من المرجح أن يكون لمزيج أوسع و العالمي،  األعمالالنسبي عبر جميع مكونات مؤشر ريادة 
دول أوروبا الشمالية  تحققو  أكبر على األداء الكلي من التركيز على مجال السياسة الواحدة. ا  من السياسات تأثير 

 فيتحقق اقل المؤشرات دول أوروبا الشرقية  أن في حين المنطقة،في  األعمالمؤشر ريادة  فيالنتائج أعلى 
توجد في المنطقة األوروبية.  األعمالمؤشر ريادة سبع من أكبر عشر دول في وهناك  بالمنطقة. األعمالريادة 
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 ةمؤشر ريادنتائجها اإلجمالية في  في ا  تقدم وإيرلندامن المملكة المتحدة وبلغاريا وإيطاليا وبولندا  كما حققت كل
في معدل نمو مؤشر  األولىالمنطقة  األوروبيةمنطقة الدول مما جعل  ،نقطة 3.5بما ال يقل عن  ،األعمال

 .عالميا   األعمالريادة 
 

 (3)رقم شكل 
 مؤشر ريادة األعمال لدول المنطقة األوروبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال 
 

 ،أعظم قوة في مجاالت االبتكار المنتج ورأس المال المخاطر إفريقياتظهر منطقة الشرق األوسط وشمال 
، مع توفير رأس المال لمساعدة السوق ودمج التكنولوجيا الجديدة تقوم المنطقة بجلب منتجات جديدة إلىحيث 
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ي مجاالت المنافسة وقبول طقة ففي المن األعماللمؤشر ريادة وجد أدنى متوسط النمو. ويالشركات على 
، وتواجه الشركات مخاطر العديد من االقتصادات في المنطقة، حيث تهيمن الشركات الكبرى على المخاطر

 مقارنة بالمناطق األخرى. إفريقياأعلى في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال 
 

 (4)رقم شكل 
 إفريقياشمال و  األوسطلدول الشرق  األعمال مؤشر ريادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشمالية  أميركامنطقة 
 

الشمالية، حيث  ألميركا األعمالتحقق الواليات المتحدة وكندا أعلى المعدالت اإلقليمية المرتفعة لريادة 
في العام  األعمالالمرتبة األولى ضمن أكبر عشر دول في التطورات المتعلقة بريادة  الواليات المتحدةتحتل 

2018. 
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 ولحيث يتميز سكان تلك الد ،منتجللوتتمثل أعلى نقاط القوة في المنطقة في تصور الفرصة واالبتكار 

 على جلب منتجات وكذلك القدرة ،على اكتشاف الفرص الجيدة لبدء األعمال التجارية والتصرف فيها بالقدرة
ريادة  فيدالت نمو المنطقة مع أننجد غير انه بشكل عام جديدة إلى السوق ودمج التكنولوجيا الجديدة. 

 الشمالية ليسوا متحمسين للنمو وتوسيع أميركارواد األعمال في  يدل أنمما  ،تعد معدالت ضئيلة األعمال
 . األعماللمؤشر ريادة نطاق أعمالهم حسب ما تشير إليه النتائج األخرى 

 
 (5)رقم شكل 

 الشمالية أميركالدول  األعمال مؤشر ريادة
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 الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أميركا 
 

 الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أعلى معدل في المتوسط في مهارات أميركاتحقق دول 
يات يستفيد رواد األعمال من التعليم العالي المتاح على نطاق واسع ومستو و . ابتكار المنتجات وبدء التشغيل

لوجيا منتجات جديدة في األسواق ودمج التكنو  دخالإابتكار و ب ا  لتجارية. كما يقومون أيضعالية من المهارات ا
يز هذه المنطقة لديها فرصة إلنشاء تحسينات كبيرة من خالل الترك أنالجدير بالذكر و الجديدة في أعمالهم. 

، حيث ارتفع المنطقةلى بقية دول تشيلي بشكل كبير ع تتفوق و على عملية االبتكار ورأس المال المخاطر. 
 بنسبة أربعين بالمائة عن ثاني أعلى معدل في المنطقة. األعمالمؤشر ريادة 

 
 (6)رقم شكل 

 الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أميركالدول  األعمالريادة  مؤشر
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 جنوب الصحراء الكبرى  – إفريقيا 
 

يستطيع رواد األعمال و جنوب الصحراء الكبرى هي في مجال إدراك الفرص.  - إفريقياأكبر قوة في 
 في األعمالريادة معدالت لأدنى متوسط  يعدفي المنطقة اكتشاف الفرص من حولهم لبدء األعمال التجارية. و 

يس ل التعليم العالي أنكما ، ورأس المال المخاطر. قة في مجاالت مهارات بدء التشغيل، وقبول المخاطرالمنط
أقل  مشروعاتمهارات تنظيم ال إلى أن باإلضافة، في المناطق األخرى على نطاق واسع كما هو الحال  ا  متاح
لفا  متخ في المنطقة كما في المناطق األخرى، وتوافر رأس المال مؤاتيامناخ المخاطرة العام ليس وكذلك . ا  شيوع

 جنوب الصحراء الكبرى  - إلفريقيا، حيث يمكن عن المناطق األخرى. ومع ذلك، هناك فرصة كبيرة للتحسين
لكبير احيث يبرهن كال البلدين على إمكانية التغيير والتحسين  إفريقياأن تنظر إلى أمثلة في بوتسوانا وجنوب 

لتي االواضحة  ، فإن المنطقة لديها بعض العيوب الجوهريةة القصيرة نسبيا. وعالوة على ذلكفي الفترات الزمني
صاد واالقت مشروعاتم التغلب عليها، أن تسفر عن تحسينات شاملة في النظم اإليكولوجية لتنظيم ال، إذا تيمكن
 ككل.

 (7)رقم شكل 
 (الكبرى )جنوب الصحراء  إفريقيالدول  األعمالريادة  ؤشرم
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 عربياً  األعمال ريادة - ثانياً 
 

 التيالخطط والرؤى من المهم الحفاظ على ظروف االقتصاد الكلي في المنظور الصحيح عند دراسة 
تظهر أحدث اتجاهات النمو في المنطقة أن األداء االقتصادي يختلف على نطاق و تتعلق بريادة األعمال. 

 ، فقد تباطأ في عام2016واسع في البلدان العربية. حتى مع ارتفاع النمو االقتصادي في المنطقة في عام 
 .2019ومن المتوقع أن ينتعش الحقا  في  2017

 
يرات ان وتشير التقد -هذه االتجاهات مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لمصدري النفط في المنطقة 

ومن المتوقع أن يرتفع  2017،% في عام 1( أقل من GCCمعدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي )
 3.4دل نمو مع مع ،م العربي النامية أفضل إلى حد ما، في حين أن بلدان العال2019مئة في في ال 2.7إلى 

في  قلبالتفان  وبالتالي .2019في المئة في عام  3.9ومن المتوقع أن يرتفع إلى ، 2017في المئة في عام 
اه التحديات ظروف االقتصاد الكلي يجعل من الصعب على صناع السياسات اتخاذ نهج مستقر وتطلعي تج

 متعددة األبعاد التي تواجه المنطقة. 
 

 (8)رقم شكل 
 )%( 2017 ةالعربي دولبال لدى الشباب معدل البطالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: World Bank, World Development Indicators, available at 
https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators, January 25, 2018. 
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 حيث بلغ ،بشكل خاص في المنطقة ا  ملح ا  ، فإن بطالة الشباب تمثل تحدي(8وكما يوضح الشكل رقم )

 من لقلي عدد باستثناء العالمي، المعدل ضعفي من أكثر العربي العالم في الشباب بين البطالةمتوسط معدالت 
 ،%27لبطالة بين الشباب في المنطقة معدل ا بلغ حيث. العالميلديها معدالت أقل من المتوسط  التي الدول

مل ال يزال القطاع العام أكبر مصدر عو . ضفة الغربية وقطاع غزةعمان وال % في سلطنة40ويتجاوز نسبة 
ت في المائة من إجمالي العمالة الرسمية في اقتصادا 80إلى  60، حيث يمثل في العديد من البلدان العربية

 يجي ومصر والعراق واألردن وتونس. التعاون الخلدول مجلس 
 

الم والتوظيف في الع للنمو االقتصادييمكن أن تقدم ريادة األعمال سبيال  أساسيا  من هذا المنطلق، 
العربي من خالل إنشاء شركات صغيرة جديدة يمكن أن تنمو لتصبح شركات متوسطة وأخرى كبيرة في بعض 

ألنها تمثل حصة  ،ات الوطنيةوالمتوسطة الحجم حيوية لالقتصاد الصغيرة مشروعاتحيث تعتبر ال األحيان.
ت فهي في صميم العمليات التجارية للعديد من الشركا ،لعمالة والناتج المحلي اإلجماليعالية من إجمالي ا

 ها الشركاتوظائف رسمية تقدم 10 كل من 7تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن و كموردين وتجار تجزئة وعمالء. 
من  4أن كما ، في بعض البلدان منخفضة الدخل( 10من بين  9 إلىتصل هذه النسبة الصغيرة والمتوسطة )

 لصغيرة والمتوسطة.وظائف رسمية جديدة في األسواق الناشئة يتم إنشاؤها من قبل الشركات ا 5أصل 
 

من  اضع على مدار العقدلقد كان معدل إنشاء شركات جديدة في العالم العربي يتنامى بشكل متو 
، فقد تم انات تقرير ممارسة أنشطة األعماللقاعدة بي ا  وفقعن المعدالت العالمية. ف ا  بعيدو  2006-2016
( في العالم LLCشركة جديدة ذات مسؤولية محدودة ) %1.2حوالي ب معدل الكثافة للشركات الجديدة تسجيل
في %  6.0، ونظمة التعاون االقتصادي والتنميةشركة جديدة في دول م %6.3 بمعدل كثافة، مقارنة العربي

 .(9)شكل في شرق آسيا والمحيط الهادئ كما هو موضح بالشركات جديدة  % 5.6أوروبا ووسط آسيا، و
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 (9)رقم شكل 
 New business density rate  2009-2016معدل كثافة دخول العمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source: Doing Business Indicators 2018, available at  
http://www.doingbusiness.org/Custom-Query. 

 
قد أظهرت األبحاث أن البلدان والمناطق التي تتميز بنشاط ريادي أعلى تميل إلى ف آخر،وعلى صعيد 

، حيث هناك عالقة إيجابية بين مؤشر التعقيد االقتصادي أعلى وخلق فرص عمل أكبر تحقيق معدالت نمو
(ECI) ، ومؤشر ريادة األعمال  -وعادة بلدان بأكملهاائص إنتاج أنظمة اقتصادية كبيرة هو مقياس شامل لخصو

هذه العالقة أن البلدان التي  تشيرو  .مشروعات، الذي يقيس صحة النظم اإليكولوجية لتنظيم ال(GEIالعالمي )
نجحت في تنويع الصادرات تميل إلى أن يكون لديها أيضا  أنظمة إيكولوجية أقوى ومستويات أعلى من أنشطة 

تميل إلى األداء الجيد ( ECI)أن أفضل البلدان أداء  في تصنيف  (10)الشكل يوضح و . مشروعاتتنظيم ال
 (.ECI) العالمي األعماللمؤشر ريادة  وفقا ا  أيض

 
  

http://www.doingbusiness.org/Custom-Query
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 (10)رقم شكل 
 األعمال ومؤشر ريادةالعالقة بين مؤشر التعقيد االقتصادي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources: MIT Observatory of Economic Complexity, Economic Complexity Index, Available at 
https://atlas.media.mit.edu/en/; Global Entrepreneurship Index, available at 
https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/, available at 
https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/ 

 
( مقارنة بالمناطق % 6.7أدنى معدل نشاط تجاري ثابت ) العربي، يسجل العالم أخرعلى صعيد 

 Global Entrepreneurship Monitor%( وفقا لتقرير  6.2، ونسبة عالية من التوقف عن العمل )األخرى 
(GEM) . معدل استدامة رجال األعمال في العالم العربي أقل من نظرائهم في المناطق  أن إلىذلك يشير و

حيث شهد العالم العربي نموا  هائال  في استثمارات  ،ألخرى. ولكن هناك بعض االتجاهات اإلقليمية المشجعةا
أردنية "مكتوب" شركة " Yahoo"مثل شراء  األمثلةمن  وتوجد العديدي، الماضالعقد  خالل  (Start-up)البدء 

التي تم االستحواذ عليها من قبل شركة  "الكويتيةشركة طلبات " ـب مرورا   2009مليون دوالر عام  165مقابل 
شركة سوق "التي استحوذت على  أمازون بشركة  وانتهاء، مليون دوالر 165مقابل  2015عام  أنترنتروكت 

 . 2016مليون دوالر عام  650مقابل  "اإلمارتية
 

https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
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 ناجحة مشروعات الى األفكار تحويل يف العربيةو  العالمية التجارب - ثالثاً 
 

كل دولة  فيمؤشره األخير أن جودة الشركات  في« جى إى دى آى»أكد معهد ريادة األعمال والتنمية 
 أهم من عددها، وتحتاج هذه الجودة إلى عملية إعداد طويلة تسبق تأسيس الشركة وتشترك بها عدة جهات مثل

ز . ومن أبر المؤسسات الماليةو  العلميوالبحث  والجامعي الثانوي ومؤسسات التعليم  والقطاع الخاصالحكومات 
شباب استطاعت سد فجوة أزمة البطالة وتشجيع ال التيالدول  وعربيا هيعالميا اقتصاديا  نماذج الدول الناجحة

 بأنفسهم من خالل تنمية مهاراتهم.على خلق وظائف 
 
 األعمال لريادة المشجعة الدول مستوى  على العربيةو  العالمية التجارب -أ
 

  ةسنغافور 
 

 مليون نسمة مع عدم وجود موارد طبيعية 5.5يتجاوز  الذيمقارنة بمساحتها رغم ارتفاع عدد سكانها 
وى ، حتى أصبحت من أهم الدول على مستمليار دوالر 55لها يبلغ  السنوي  الناتج إجمالييعتمدون عليها، فإن 

مل وقد قامت بتطوير برنامج متكا امة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.مجال التعليم والتأهيل وإق فيالعالم 
 تسهيلبتنمية أعمالها بنجاح و لرؤيتها  تلتنمية مهارات ريادة األعمال وإقامة المشروعات لدى النشء ووضع

ن اعات موالتركيز على نوعية الصن ،مع تسهيل حركة االستثمارات األجنبية ،تأسيس الشركات وتنمية مهاراتهم
أول  في بعد أن خلقت ثقافة ريادة األعمالتطاعت سنغافورة تحقيق ذلك وقد اس أجل الحصول على أعلى دخل.

 .األمر، عن طريق البحث عن المخترعين والمبتكرين لتحويل مخترعاتهم إلى سلع تصدرها وتربح من ورائها
يرة الحكومة بقطاع ريادة األعمال حتى استطاعت المؤسسات الصغ فيكما اهتمت جميع الوزارات المختلفة 

 .سنغافورة في يالناتج المحل إجمالي% من 40وسطة أن تساهم بنسبة والمت
 

تربية األبناء منذ  هي، األولى سنغافورة في األعماللحصول على جيل من رواد مراحل ل 4وهناك 
 ،يةاألساسالمرحلة الثانية على تدريب األبناء على المهارات  فيثم يقومون  ،الطفولة على االبتكار والنجاح

يم المرحلة الثالثة تعل في، ثم جماعيكيفية التواصل وخلق اإليجابية بداخلهم وكيفية تشكيل فريق عمل  وهي
خاللها أو السوق الصغيرة و « ماركت يالمين»األبناء كيفية دراسة السوق وعمل ميزانية، والمرحلة الرابعة تسمى 

 .والشراء لتأهيله للخروج للسوق يع يتم تعليم األطفال والشباب كيفية عمل منتج فعلى وعملية الب
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 المتحدةالعربية  ماراتاإل 

 
معهد عالميا  في تقرير المؤشر العالمي لريادة األعمال الصادر عن ال 26المرتبة  ماراتتحتل دولة اإل

ة عالمات رائدة على مستوى العالم )درج ماراتحيث حققت اإل ،2018لعام العالمي لريادة األعمال والتنمية 
 +(0.31التواصل ) ،أكبر القفزات في النتائج كانت في أربع ركائزو كاملة( في التواصل وابتكار المنتجات. 

دولة  تقييماتتعكس و (. 0.32+( والتدويل )+0.17، وطريقة عمل مبتكرة )+(0.17وابتكار المنتجات )
 .(11لمالية وجودة الرأس المال البشري العالية كما هو موضح بالشكل )ثروتها افي معظم المحاور  ماراتاإل

 
 (11) رقم شكل

 2018العربية المتحدة  ماراتلإل األعمالمعدالت مؤشر ريادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العربية المتحدة ماراتواإلحصاء باإلاالتحادية للتنافسية  الهيئة-المصدر: 

http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Global-Entrepreneurship-
Index-by-GEDI.aspx 

http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Global-Entrepreneurship-Index-by-GEDI.aspx
http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Global-Entrepreneurship-Index-by-GEDI.aspx
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قادرة على المنافسة صغيرة ومتوسطة  مشروعاتكما يتم تمكين الشباب علميا وتشجيعهم على تأسيس 

ة الريادي مشروعاتقامت بتوفير الخدمات للو  .هذا المجال فيمارسات العالمية وفقا ألفضل المسوق العمل  في
ر يثل توفم ،الريادية والرواد مشروعاتبيئات العمل التشريعية والتنظيمية والتشغيلية المالئمة لطبيعة ال وتوفير

ئة نشاء الهيوالقوانين والمبادرات التشجيعية وتوفير التكنولوجيا، كما قامت بإ المعنوي فرص التمويل وتقديم الدعم 
 .االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 
  األعمال ريادة مجال في الشركاتو  األفراد مستوى  على العربيةو  العالمية اربالتج -ب

 
  أمازون وإطالق  بزيوسجيف 

 
أول موقع للتجارة اإللكترونية على  بزيوسجيف  أسس

مستوى العالم، بدأه ببيع الكتب، ثم أصبح اليوم منصة لشراء جميع 
  .أنواع المنتجات

 
التجريبية لموقعه اإللكتروني الجديد  النسخة - أصدقائهبالتعاون مع  - "بزيوس"، أطلق 1994في عام 

لعمل الموقع، بل بدأ  ا  دون أن يؤسس مقر دوالر  ألف 100س مال لم يتجاوز أبر ، "أمازون دوت كوم"باسم: 
لرأس المال الضعيف  ا  نظر و جهاز حاسوب واحد فقط.  ا  صغير في منزله، مستخدم موقف كراجمشروعه من 

التعريف به وسط األهل على أصدقائه، الذين بدأوا  في الترويج لموقعه الجديد "بزيوس"للمشروع، اعتمد 
 واألصدقاء.
 

موقع أمازون األول من نوعه للتجارة اإللكترونية، والذي القى  "بزيوس"، أطلق 1995وفي عام 
لما تميز به من آلية عمل احترافية ترتبط بقاعدة بيانات ديناميكية تحفظ بيانات  ،منقطع النظير ا  استحسان

خالل فترة وجيزة، اشتهر الموقع التجاري بين و المستخدمين، وتتيح لهم تحديد طلبات الشراء بشكل دقيق. 
الموقع عروض شراء  "بزيوس"مختلف طبقات المجتمع، ونشر ثقافة التسوق عبر اإلنترنت، ثم انهالت على 

 رأس مالها مليارات الدوالرات.في شركة تتعدى  يمتلك 1999عام حتى أصبح في  ،الجديد
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ة، يبيع منتجات جديد "بيزوس"إلقبال ماليين المستخدمين على شراء الكتب عبر اإلنترنت، بدأ  ا  نظر و 
بـ  "جيف بيزوس"، قدرت ثورة 2015في عام و وغيرها.  واألدوية،مثل: المالبس، واأللعاب، واإلكسسوارات، 

 .ممن جنوا ثرواتهم من مشروعات عبر اإلنترنت ري في العالمليتم تصنيفه كثالث أغنى ث ،مليار دوالر 4.85
، "أمازون دوت كوم"موقع في الواليات المتحدة األمريكية، منحت جمعية الحفاظ على حقوق المستهلك كما 

 تهتم بعمالئها.جائزة أفضل شركة أمريكية 
 

دعائم ريادة  أهم أننجد من هذا المثال عالميا حيث  األعماللرواد  األمثلة أفضليعد بيزوس من 
لذا عندما فكر  ،اهي تقديم خدمة جديدة من شأنها تطوير أحد المنتجات أو تيسير الحصول عليه األعمال

في تدشين مشروعه الخاص، قدم خدمة جديدة لمحبي القراءة تمكنهم من شراء وتبادل الكتب من أي  "بيزوس"
 األعمالرواد واجه فقد ي الظروف،التكيف مع  األمركما يتطلب  .مكان وبأسهل طريقة وفي أسرع وقت ممكن

الوصول وضع بدائل و حينها  وا بشكل تام في اجتيازها، لكن يمكننجح، وقد ال يعقبات لتأسيس مشروعاتهم
 ،الذي لم يتمكن من الحصول على التمويل الالزم لمشروعه "بيزوس"ألفضل الحلول الممكنة. وهذا ما فعله 

ألف دوالر  100فاضطر إلى خفض ميزانيته وأطلق مشروعه من منزله بالتعاون مع بعض األصدقاء بمبلغ 
أحد أهم عوامل نجاح أي مشروع، . فالمدروسةالخطوات غير ان التكيف مع الظروف يجب ان يصاحب ب .فقط

ية مرحلة في بدا "بيزوس"لذا لم يعتمد  ،وأحد أسباب إقناع المستثمرين بتمويله، هو الدراسة الجيدة لجميع محاوره
تأسيس موقعه الجديد على توقعات افتراضية، بل أجرى دراسات محكمة بشأن مسار تطور اإلنترنت، ووجد 

 فكرة جديدة تتسم باالستدامة.ا منحه مم ،ا  سنوي أنها تنمو بنسب هائلة
 

 والت ديزني ملك الرسوم المتحركة 
 

تدشين  "والت"قرر المجال،  فيبعد العمل لفترة لدى شركات 
 Laugh O Gram" شركته الخاصة في مجال اإلنتاج باسم

Films Inc.” 
 

ومن أجل توفير رأس المال الالزم إلنتاج أول فيلم كرتوني 
ألف دوالر، مكنته من إنتاج أول فيلمين كرتونيين  15باع حصة من شركته ألحد أصدقائه، مقابل  للشركة،

ُمدخرات مالية  "والت"لم يكن لدى  .ا دفعه لتصفية الشركةمم ،قصيرين، إال أنه لم يحقق أية عوائد مادية مجزية
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 في مجال التصوير الفوتوغرافي ا  مؤقتفاضطر للعمل  ،لمواصلة مشروعه القديم أو للشروع في تنفيذ مشروع جديد
 .الدخار بعض المال

 
ذي ، ال"سنو وايت واألقزام السبعة"البداية الحقيقية النطالق الشركة في إنتاج فيلم  1937كان عام و 

 ا  فحقق أرباح ،تهافتت عليه الجماهير من مختلف المراحل العمرية منذ اليوم األول من عرضه في دور السينما
 .طائلة

 
، "بامبي"و "فانتازيا"، و"بينوكيو"، أنتج والت أفالم: "سنو وايت واألقزام السبعة"بعد النجاح الساحق لـ 

وهي اندالع الحرب  ،ا  خر، كادت أن تودي بشركته مجددآواجه عقبة من نوع  - في تلك المرة - إال أن والت
 ،ألف سهم من أسهم الشركة 750البالد ألزمة حقيقية، فاضطر والت إلى بيع  تحيث تعرض ،العالمية الثانية

 .من المال قبل انهيار الشركة ا  ليدخر مبلغ
 

 .وهو األمر الذي يتطلب رأس مال ضخم ،بإنشاء حديقة لتسلية األطفال ،فكرة جديدة الحت لوالتثم 
، على أن يتولى ABC الت شراكة مع مؤسسةوللحصول على رأس المال الالزم لتمويل مشروعه الجديد، عقد و 

 .هو بموجبها مهمة تقديم حلقات تليفزيونية دورية للرسوم الكرتونية، مقابل خمسة ماليين دوالر
 
 ، والذي القى إقباال  "ميكي ماوس"في إنتاج وعرض كرتون  ABC تمثلت أولى أعمال والت لمؤسسةو 

ريدة في السياق ذاته، تمكن والت من تأسيس أولى فروع حديقة ديزني الند الف .من قبل األطفال والكبار ا  ضخم
على و  .باختالفها عن غيرها، من حيث ضخامتها وتضمنها شخصيات ديزني التي يعشقها األطفال ،من نوعها

 إلىمن الوصول  ا  ، إال أنه تمكن أخير "والت"الرغم من ظروف الحرب وغيرها من العراقيل التي هددت مشروع 
 .إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال الرسوم المتحركة "والت ديزني"القمة، وأصبحت 

 
مجرد شركة إلنتاج الرسوم المتحركة فحسب، بل أصبحت مظلة عالمية يعمل بها  "ديزني"لم تعد 

ة، تليفزيونيعشرات اآلالف من الموظفين، ويندرج تحتها مدينة لتسلية األطفال، باإلضافة إلى قناة ديزني ال
 .وإذاعة ديزني المسرحية، ومجموعة ديزني لإلنترنت
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ي بداية ف -وموهبته الحقيقية في مجال الرسم، إال أنه قوبل  "والت ديزني"على الرغم من إبداعات 
أي إنه أمر طبيعي  ،حقق أية عوائد مادية مجزية في بداية مشروعه الخاصيبالرفض، كما لم  - مشواره المهني

ارة إد "والت"إدارة األزمات بأقل الخسائر حيث أحسن  إلى باإلضافة .ال يجب أن يسبب اإلحباط لرائد األعمال
يتمكن من ل، وما كان ا  فلو لم يبادر ببيع أسهم الشركة النهارت حتم ،أزمته أثناء اندالع الحرب العالمية الثانية

ل قب فلم يسارع بتدشين شركته موهبته،رغم اكتساب الخبرة حيث انه  إلى باإلضافة .ادخار أي مبلغ من المال
ر إحاطة أكث مما جعله ،من خالل العمل لدى شركات أخرى عاملة في نفس المجال ،اكتساب خبرة كافية

 .مستقبال   بالمشكالت التي قد تواجه
 

 إفريقيااالتصاالت بلبنان و  نجيب وطه ميقاتي.. ملوك  
 

التحتية للبالد،  البنىتدمرت  الحرب اللبنانية اندلعت عندما
ميقاتي آنذاك إلى  الشقيقين دفع امم ،وانقطعت االتصاالت بكامل لبنان

كأول شركة اتصاالت  "إنفستكوم"شين شركة اتصاالت تحت اسم شركة تد
 .خاصة في الشرق األوسط

 
طبقا  لألسرة  50بشراء  بدء  تم شراء أطباق القطة خاصة باالتصاالت، ومن خالل شركة االتصاالت، 

ألف دوالر  50ليكونوا على اتصال مع العالم الخارجي في ظل انقطاع االتصاالت بتكلفة بلغت  واألصدقاء،
وبسبب  ،النقطاع االتصاالت ا  نظر  ،دوالرات 10للطبق الواحد، فيما بلغت تكلفة دقيقة االتصال الدولي آنذاك 

 .التكلفة الباهظة لمعدات االتصاالت
 

العمل بشكل احترافي في مجال االتصاالت، فطالب   -شقيق طه -في تلك األثناء، اقترح نجيب ميقاتي
بدأ اأَلَخَوان  الساعات. وبالفعلشقيقه بالسعي إلى توفير هواتف محمولة لجميع المواطنين في لبنان، على غرار 

حدث المعدات لبناء الشبكة في تسعينيات في إنشاء أول شبكة اتصاالت للهواتف المحمولة في لبنان، فاستوردا أ
إلى الحكومة اللبنانية لينتقل  ا  ليشيدوا بذلك شركة فرانس تليكوم، ثم انتقلت ملكية الشركة الحق ،القرن الماضي

 .طه ميقاتي ألسواق جديدة بمجاالت واعدةنجيب و بعدها 
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بدء في إنشاء شبكات مع تنامي خبرة الشقيقين طه ونجيب بقطاع االتصاالت، عرض األخير الو 
ن مجاالت االتصاالت، ويخشى رواد األعمال ع -ناءفي تلك األث -اتصاالت في عدة دول إفريقية، كانت بعيدة

 وبالفعل انتشرت شبكات الهاتف المحمول التابعة لشركة ميقاتي بدول السودان وغانا .من بدء أنشطتهم بها
ر سوريا، لتصبح شركته الخاصة باالتصاالت واحدة من أكب وليبيريا وغينيا وكوناكري وبيساو، باإلضافة إلى

 .إفريقياالشركات في 
 

كانت  األصيلة النواة األولى لمشروع ريادة األعمال الناجح، فكلما أن الفكرةومن تجربة الميقاتي نجد 
يث ح ،التجربةجاح تلك الواضح في ن أثره األفقيللتوسع  أنكما  كتب للمشروع النجاح. الفكرة جديدة ومبتكرة

 أنما ك .والعمل بأنشطة ومجاالت متعددة ا  رائد األعمال إذا أراد زيادة رأس مال مؤسسته، التوسع أفقي انه على
يجب أن يقتصر نشاط ريادة األعمال على مساحة  ال أنهحيث  ،كان له دورعامل غزو األسواق الخارجية 

 ا  فقو التي ُتمكنه من التطور وغزو األسواق الخارجية،  جغرافية محددة، بل يجب أن يملك رائد األعمال الرؤية
 .لحاجة تلك األسواق

 
  العطور العالمية                        إمبراطورية .القرشي.عبدالصمد 

 
من متجر صغير بالقرب من الحرم المكي، وعربة 
متنقلة بين مدن المملكة، إلى شركة عائلية، وعالمة 
تجارية عالمية، يندرج تحت مظلتها شركات شتى في 
مجاالت مختلفة مثل: الدواء، والغذاء، والمقاوالت، 
واإلعالم، والتطوير العقاري، والفندقة، والتجميل، 

، عندما أسس 1932عام كانت البداية في والعطور. 
حيث ركز  ،لبيع العطور بالقرب من الحرم المكي بمدينة مكة ا  صغير  ا  الوالد الشيخ عبدالصمد القرشي متجر 

من صناعة خلطات عطرية  - عبر مزجها - على اقتناء األزهار واألعشاب النادرة ذات الروائح الطيبة، وتمكَّن
 .مميزة وفريدة من نوعها

 
حتى نالوا ثقة العمالء،  ،واالرتقاء بجودتها تطوير منتجاتهم،بعد موت الوالد، تولى األبناء األربعة 

حرصت إدارة َعْبدالّصمد الُقرشّي على استخدام و  وتوالت عملية افتتاح أفرع الشركة في مختلف مدن المملكة.
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المواد المستخدمة، مع الحرص على عدم عبر إجراء الدراسات المتقنة، وإعادة تقييم  ،أفضل معايير اإلنتاج
ا أدى إلى صناعة مم ،وجود تأثيرات سلبية لها على صحة اإلنسان من جهة، وعلى البيئة من جهة أخرى 

 .منتجات بمواصفات عالمية
 

ى ما أدى إلم ،أدى النجاح الساحق الذي حققته العائلة إلى لجوء كثيرين إلى تقليد منتجاتهم وبيعها
لذا اضطر اإلخوة إلى تدشين فريق عمل من المتخصصين لرصد تلك  ،الخسائر بالشركةإلحاق بعض 

 .للحد من عمليات الغش التجاري  ،المخالفات، واتخاذ اإلجراءات النظامية والقانونية الالزمة
 

لم يكتِف اإلخوة بما حققوه من نجاح غير مسبوق على المستوى المحلي، بل انطلقوا للتوسع داخل 
مة لهم في العاص ا  وروبية، وفي إحدى أكثر البلدان التي تشتهر بالعطور، وهي فرنسا، أسسوا متجر السوق األ

 نوتال ذلك، التوسع في لند ".صنع في المملكة العربية السعودية"يزال يحمل شعار:  باريس، والذي كان وال
 .بجانب زيادة عدد المتاجر في مختلف البلدان العربية ،وتركيا

 
منتجاتهم محلية حتى تصبح  ،على إقامة مصانع خاصة إلنتاج كافة منتجاتهم، وتعبئتها حرص اإلخوة

 .، وتقدم قيمة مضافة لالقتصاد السعودي، وتصبح وجهة مشرفة مكتملة للوطن وأبنائه%100الصنع بنسبة 
 
 10، ولها أكثر من ، رائدة في الشرق األوسط وأوروباأصبحت شركة عبد الصمد القرشي للعطورو 

من  ل بها اآلن أكثرالف منتج عطري، ووزعت مئات الماليين من القوارير المعبأة بأفخم أنواع العطور. ويعمآ
 .حول العالم ا  بلد 48صالة بيع، منتشرة في  400في أكثر من  آالف موظف، 4

 
 متجر صغير بالقرب من الحرممة التجارية العالمية بكيف بدأت تلك العال بتحليل التجربة نجد انه

 الصمد القرشي هو تحقيق ميز مجموعة عبديلعل أبرز ما و  للقارات ا  وعابر  ا  المع ا  حتى سارت اسم ،المكي
لخام من خالل قدرتهم على خلق منتج سعودي متكامل من األلف إلى الياء، بداية من المواد ا ،االكتفاء الذاتي

 ا  لتأثير سلبلم تتمكن المنافسة من ا أنهكما  .غليفبعمليات اإلنتاج والتصنيع، ثم التعبئة والت ا  المستخدمة، مرور 
لحرص اإلخوة على التميز، وخلق طابع خاص وفريد يعكس  ا  نظر  ،الصمد القرشي للعطور على منتجات عبد

 .في رائحتها وأسمائها العربية األصيلة ا  ، والذي يبدو جليالذوق العربي والشرقي في العطور
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 ناجحة مشروعات الى االفكار وتحويل األعمال ريادة لتشجيع المقترحة اآلليات - رابعاً 
 

على صعيد الحكومات،  والتوجهات المقترحةاهم السياسات  التاليما سبق يستعرض الجزء  إطار في
 يرالمعوقات لتوف والتغلب علىالعقبات ة ومؤسسات التمويل من اجل تذليل القطاع الخاص، المؤسسات التعليمي

 ضوء التجارب الدولية والعربية الناجحة. فيوذلك  ،عربيا   األعمالريادة  وية لتشجيعوبنيبيئة تشريعية 
 

 الحكومة دور -أ
 

إعداد استراتيجية طويلة المدى تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بتنمية المؤسسات في إطار  .1
 .اتيجية الوطنية الشاملة للتنميةاالستر 

 العمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطور المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، .2
وذلك من خالل اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بأنشطة المؤسسات، ومراجعة القوانين والنظم 

 .في هذا الشأنالمعمول بها  واإلجراءات
ها والقانونية للمؤسسات بهدف تطويرها، وتعزيز قدرت واإلداريةتقديم االستشارات المالية والفنية  .3

 .ها من تقديم منتجات عالية الجودةالتنافسية، وتمكين
إنهاء إجراءات حصول المؤسسات على التراخيص والموافقات الالزمة لممارسة  سرعة العمل على .4

قدمة من األولوية في هذا الخصوص للطلبات الم إعطاء، بناء على طلب أصحابها، مع أنشطتها
 .سات التي يتفرغ أصحابها إلدارتهاالمؤس

ة والخدمات المساندة من من جانب، والصناعات المغذي امل بين المؤسسات والشركاتتشجيع التك .5
 .جانب آخر

العمل على تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسسات داخل وخارج الدولة من خالل تنظيم  .6
 .الجهات المعنيةفيها بالتنسيق مع المعارض والمشاركة 

ة متكامل مع مركز اتصاالت قادر على توفير المعلومات الداعم لكرتونيإبناء نظام معلومات  .7
 .ومجاالت عملها مشروعاتال ألنشطة

توافق مع إنشاء مراكز متخصصة لرفع قدرات المؤسسات التنافسية وتطوير منتجاتها وخدماتها بما ي .8
 .أفضل المقاييس العالمية
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ومديري المؤسسات لتزويدهم بالمهارات  األعمالدريبية وتأهيلية لرواد ورائدات نظيم دورات تت .9
 .إلدارة وتشغيل مؤسساتهم وفقا ألفضل الممارسات العالمية األساسية

مع  مشروعاتالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط الالزمة لتطوير رأس المال المبادر في ال .10
الت االئتمانية المقدمة لضمان زيادة التسهي نوك المركزيةزمة بالتنسيق مع البوضع اآللية الال

 .مشروعاتلل
لن تبدأ فالحفاظ على السوق الحرة مع المنافسة من خالل وجود قانون قوي لمكافحة االحتكار.  .11

وكذلك الممارسات المضادة ليه االحتكارات واحتكارات القلة الشركات الجديدة في اقتصاد يهيمن ع
 .االفتقار إلى المنافسة في أي قطاع سيخنق االبتكار ويزيد األسعار بشكل مصطنع، فللمنافسة

 
 عربيةلا الدول فيوريادة األعمال وجهود تعزيزها  واألبداعنماذج لبعض مراكز رعاية االبتكار  يليوفيما 

 :ومن أشهرها هابدأت حكوماتها في تشجيع التي
 

 مصر() والمتوسطة الصغيرة المشروعات وتنمية األعمال لريادة بداية مركز 
 

بموجب قرار  2011أنشئ مركز بداية لريادة األعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
 مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار بهدف دعم نمو وتنمية االستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما

. ديدة ومستدامةالحكومة المصرية في رفع مؤشرات التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل ج استراتيجيةمع يتفق 
تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك من خالل تقديم حزمة متنوعة  إلىويهدف المركز 

ادية ناجحة، من خدمات تنمية األعمال والحصول على التمويل وتحفيز الشباب على إنشاء وإدارة شركات ري
وبما  ،ليةهذا باإلضافة إلى قيام المركز بتنسيق المبادرات والبرامج مع بيئة األعمال المصرية واإلقليمية والدو 

الحكومة المصرية في دفع عجلة اإلنتاج وخلق فرص عمل للشباب ورفع تنافسية قطاع  استراتيجيةيتفق مع 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 
 تكنولوجي وريادة األعمال مركز اإلبداع الTIEC )مصر( 

 
وتكنولوجيا  االتصاالتبوزارة   ”ITIDA“"إيتيدا" تابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مركز هو 

يقوم مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال بالتركيز على زيادة الوعي بريادة األعمال في مجاالت . المعلومات
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 باإلضافةاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل المبتدئين في مجال التكنولوجيا المرشحين لالحتضان، 
تنمية شبكة المساهمين المحليين واإلقليميين والدوليين لدعم رواد األعمال وزيادة الوعي بشأن أهمية حقوق  إلى

 الملكية الفكرية وتقنيات التجارة 
 

  واالستثمار  األعمالشركة مصر لريادة– EGYPT VENTURES ر()مص 
 

، وهي شركة استثمارية مقررة من قبل وزارة االستثمار والتعاون الدولي وذلك من  2017عام  تأسست
أجل تفويض الدعم واالستثمار للشركات الناشئة من مجموعة متنوعة من القطاعات في جميع أنحاء مصر. 

 رات وشركات رأس المالبإنشاء نموذج تمويل مختلط يتم من خالله توجيه االستثما "مصر فنتشرز"قامت شركة 
بتكار حركها االييتم االستثمار في الشركات التي و في المراحل المبكرة والنمو.  ، والشركات الناشئةاالستثماري 

لدولي. افسة على المستوى والمناة ومرنين لديهم القدرة على خلق قيمة اقتصادية عالي أقوياءبقيادة رواد أعمال 
وتحفيز تطوير  المصري،إلى تنمية وتعزيز ثقافة بدء التشغيل في االقتصاد  "Egypt Ventures"تهدف ث حي

 اإلجمالي. وبناء القدرة التنافسية االقتصادية التي تؤدي إلى نمو الناتج المحلي األعمال،النظام البيئي لريادة 
 

  خليفة لتطوير المشاريعصندوق KFED (ماراتاإل  )العربية المتحدة 
 

كهيئة حكومية غير ربحية  2005عام  14بموجب قانون  2007تأسس صندوق خليفة في يونيو 
ومستقلة ماليا  وإداريا  تتبع حكومة أبو ظبي، وذلك بغرض المساعدة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة 

ت بشكل عام، من خالل غرس وإثراء ثقافة ريادة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي بشكل خاص ودولة اإلمارا
بدأ األعمال بين مواطني دولة اإلمارات، وكذلك دعم االستثمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدولة. 

ع ، بالتزامن مته تدريجيا  إلى ملياري درهم، وتم زيادمليون درهم 300سمال إجمالي قدره صندوق خليفة برأ
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة  إلىف الصندوق دويه .ماراتجميع أنحاء اإلتوسعة مظلة خدماته لتغطي 

لعالقات إلى المزيد من فرص وترجمة هذه ا ،من بناء عالقات العمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص
مات ات وتقديم خدكالدعم الكامل للشر تقديم و  ات،الشركزيادة الفرص التجارية التي تقدمها العمل، مع محاولة 

 المطلوبة. كمالمساعدة هذه الشركات على إقامة شراكات استراتيجية والحصول على المعلومات  التواصل
 .ماراتعلى مساعدة رواد األعمال في إقامة عالقات تجارية مع مؤسسات خارج دولة اإل" KFED"حرص ي
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  العربية المتحدة( ماراتاإل) والمـتوسطة المشاريع الصـغيرةمؤسسـة محمد بن راشد لتنمية  
 

كقطاع متكامل  2002عام الصغيرة والمتوسطة في  المشروعاتأسست مؤسسة محّمد بن راشد لتنمية 
لمعلومات لكي تصبح رافدا  حيويا  يوّفر الدعم وا تأسيسهامنبثق عن دائرة التنمية االقتصادية في دبي. وقد جاء 

 ،ما يصاحب ذلك من أمور تتمثل في مكان وطريقة إطالق األعمال، و للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة
بي دم الدعم والتمكين لرواد األعمال في جميع المراحل، ألن ذلك يعّد محورا  هاما  من محاور نجاح يقدمع ت

ر تعزيز روح االبتكا مع الصغيرة والمتوسطة مشروعاتال تنمية إلىوتهدف المؤسسة   .اديعلى الصعيد االقتص
 ،نالناشئي األعمالمن خالل مساعدة المبدعين ورواد  ،والقيادة في جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة

أسيس العربية المتحدة من الشباب في جميع خطوات ت ماراتتوفير الدعم الالزم لمواطني دولة اإل إلى باإلضافة
سيس بدءا  من التخطيط للموارد المالية، وتبسيط اإلجراءات الرسمية، ووصوال  إلى مساعدتهم في تأ ،أعمالهم

 أعمالهم من البداية حتى اكتمال المشروع. 
 

 )الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة( )سلطنة عمان 
 

 تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق من أجل 2013 تم تأسيس الهيئة عام
ية من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكوم ارها وتمكينها من الحصول على ما يحتاجونهوالترويج النتش

دور  وتعزيز الشركات الناشئة والشبابحر لدى غرس ثقافة ريادة األعمال والعمل ال ، معوالخاصة المعنية
 مساعدة رواد ورائدات إلى باإلضافة ،المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني

لقدرة األعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم والريادة في إدارتها وتنميتها وتعزيز ا
 ،صاد الوطنيزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة لالقتجانب  إلى مة، التنافسية للمؤسسات القائ

وعة ك من خالل تقديم مجموذل ، واستخدام التقنيات الحديثةوالمساهمة في التنويع االقتصادي، ودعم االبتكار
 متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية واالستشارية المختلفة.

 
  العربية السعودية( المملكة) والمتوسطةالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

 
لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام  2016عام الهيئة أنشئت 

تقديم مع  ،المملكةوالخاص، والمساهمة في استدامتها وجعلها عنصرا  مساهما  ومحركا  أساسيا  لالقتصاد في 
عن طريق تقديم الخدمات أو البرامج  ،االستشارات لرواد األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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 تقديم الدعم إلى باإلضافة األعمال. هذاإرشادهم وزيادة ثقافتهم بالطريقة الصحيحة في ريادة و  المناسبة لهم
وتهدف  السعودي.النقد العربي  ةمالي ألصحاب المنشآت عن طريق شركات التمويل المرخص لها من مؤسسال

معايير خاصة لقبول تمويل  كما تضع ،الصغيرة والمتوسطة بمصادر دخل متنوعة مشروعاتدعم ال إلىالهيئة 
 .تقديم الدعم اإلداري بجانب الدعم الماديل المنشآت

 
  العربية السعودية( )المملكة( ريادة)معهد الريادة في األعمال الوطني 

 
يعد "ريادة" تنظيم وطني مؤسسي مستقل غير ربحي ُأسس بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة 

ل بهدف نشر الفكر الريادي والقيادة الريادية لدى طالب جامعة الملك فهد للبترو للتدريب التقني والمهني 
الصغيرة  مشروعاتوأصحاب المتخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر والمعهد والمعادن.  

اعدة والمسـ مشروعاتوالناشئة من الجنسين من خالل التدريب والتأهيل وتقديم االستشارات واإلرشاد واحتضان ال
على الحصول على التمويل وتسهيل اإلجراءات الحكومية بواسطة نخبة من المتخصصين الوطنيين في مجال 

شمل ويركز المعهد على مجاالت رئيسية هامة للمملكة ت .والتقنياتريــادة األعمال وباعتماد أحدث األساليب 
لخدمات المعتمدة ، وتقنيات البناء، والتقنيات االستهالكية، وكذلك االنانوالطاقة، والبتروكيماويات، والمياه، وتقنية 

 على التقنية.
 

 العربية السعودية( )المملكة لحاضنات ومسرعات التقنية« بادر» برنامج 
 

 لناشئةتأسيس ونمو المشروعات الريادية وا االبتكار ودعمية واإلبداعية في مجال أهم البيئات الوطنأحد 
م بهدف دع ،العزيز للعلوم والتقنية ِمن ِقبل مدينة الملك عبد 2007، والذي تم تأسيسه في عام المملكة في

 مشروعاتوتحويل الر ريادة األعمال في المجال التقني األعمال المبنية على التقنية، وتطوي مشروعاتفرص 
دها إذ بلغ عد ،التقنية إلى فرص تجارية ناجحة. وقد أطلق البرنامج منذ إنشائه حتى اليوم عدة حاضنات أعمال

، المحتضنة مشروعاتتطوير خطط عمل ال ويدعم البرنامج المملكة. ثماني حاضنات في سبع مدن على مستوى 
ات بناء عالقلتطوير مهارات بحوث التسويق والترويج يعمل على و ، قانونية وإدارية وتسويقية م استشاراتوتقد

الحصول على تمويل مالي بتسهيل الوصول في و  .مع الجهات التجارية في السوق التجاري السعودي والعالمي
 .للمشروعاتعمل  وتوفير مساحات ،لمصادر الدعم المادي
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 )مؤسسة تمكين )البحرين 
 

لكة كإحدى ركائز مبادرات اإلصالح الوطني في مم 2006مؤسسة بحرينية حكومية تأسست عام 
 .للنمو االقتصادي الرئيسيبمهمة تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك  2030البحرين ورؤية البحرين 

ي المنافسة فحول رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادرا  فيها على المؤسسة  أهدافتتمحور و 
لق بالتوازي مع المساعدة في خ ،التجارية مشروعاتسوق العمل، باإلضافة إلى الدفع قدما  باإلنتاجية في ال

وقد أطلقت تمكين أكثر من مائتي برنامج ومبادرة في مجاالت  .فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في المملكة
 األعمال.ب والتوجيه وتشجيع ريادة عدة شملت التمويل والتدري

 
 )الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" )الجزائر 

 
بهدف مساعد  االجتماعيتحت إشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان  1996في عام الوكالة أنشئت 

تشجيع جميع  إلىباإلضافة  ،الصغيرة المنتجة للسلع والخدمات مشروعاتقادة المشروع في إنشاء وتوسيع ال
 أنحاءتقع في جميع شبكة  51لما لدى الوكالة من وذلك أشكال اإلجراءات والتدابير لتعزيز روح المبادرة 

   المرفقات الموجودة في المواقع الكبيرة. ما لديها من وكذلك ،الجزائر
 

 الداعمة( الخاصة )المؤسسات الخاص القطاع دور -ب
 

حيث لم يعد االقتصاد الوطني مقتصرا على نمو  ،عالمية إن ريادة األعمال أصبحت اآلن ظاهرة
بل أصبح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينافس الشركات  ،الشركات والمصانع والمصارف وغيرها فحسب

ام عالمي بشكل عتنمية االقتصاد ال فيكبير  ا  أثر  وقد ترك ذلك .الكبرى من حيث العدد والنشاطات المتنوعة
 ية. تنمية االقتصادالتساهم في  ةجديد أسواق فيعمل فرص لما له من عوائد لخلق والعربي بشكل خاص، 

 
للتطوير والتنمية، الرغم من المجهود المتميز من قبل الجهات الحكومية في مختلف المستويات  علىو 

البرامج والمبادرات المختلفة من قبل  إلى باإلضافةوتوفير الموارد المالية والبشرية،  اإلجراءاتمن خالل تسهيل 
 أهدافهملمساعدتهم على تحقيق  األعمالوالتي من شأنها تقديم جميع وسائل الدعم لرواد  ،الجهات الحكومية
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احتياجاتها  وكثرةالدعم من القطاع الخاص بسبب حجم الفئة  إلىهذه الجهود تحتاج  أن أال ،وتجاوز العقبات
 .رة تكون مكملة للموارد الحكومية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي موارد كثي إلى

 
 وأشهرها:  بالعالم العربي األعماليوجد العديد من المؤسسات الخاصة الداعمة لريادة و 
  

 مصر( ريفي( 
 

فرعا على  33ليصل عدد فروعها حاليا إلى  2008 عامريفي" العمل في السوق المصري منذ "بدأت 
ر مليار جنيه ألكث 1.2 حتىوقد بلغ حجم القروض التي منحتها الشركة منذ بداية نشاطها  .الجمهوريةمستوى 

ي وأقل منها ف ،ألف مقترض، بفائدة مماثلة للفائدة التي تمنحها الجمعيات األهلية العاملة في مصر 40من 
هي الصغر أمام البنوك، ي هذا المجال من قبل كضامن للعمالء متناف ركة ريفيش وعملتن. بعض األحيا

لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية، بينما اآلن بعد صدور رخصة مزاولة نشاط 
 .ستقوم بإقراض العمالء مباشرة بناء على الضوابط التي وضعتها هيئة الرقابة المالية ،التمويل

 
 مصر( جمعية نهضة المحروسة( 

 
هي إحدى الجمعيات األهلية التي تتبني ، 2003والتي تم تأسيسها منذ عام نهضة المحروسة  ةجمعي

الل الذي يقدم الدعم لرواد األعمال من خبرنامج حضانة األفكار  أنشطتها ولديهادعم رواد األعمال من خالل 
 كرة أوعلى أن يقدم رواد األعمال أفكار مشروعاتهم خالل مرحلتي تكوين الف ،عدد من الخدمات واالستشارات

 ا  ر على أن تكون تلك المشروعات متسمة بقدرتها على مواجهة مشاكل اجتماعية رئيسية وتحقق أثو  ،بدء التنفيذ
 .ا  قومي

 
  البس )مصر( 6فالت 

 
 Sawari" "صواري فنشيرز"الشرق األوسط عن طريق  منطقةفي " Flat6Labs" أول مقر تعمل به

Ventures "  أعمال إقليمي يرعى ويستثمر  حيث يعتبر مسرع 2011،والجامعة األمريكية بالقاهرة في عام
واإلرشاد  ،األولي " التمويلFlat6Labsويقدم "في رواد األعمال ممن لديهم شغف لتحقيق أفكار متطورة. 
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ريادة التكنولوجيا و  األعمال التجارية،ومجموعة من االمتيازات، والتدريب على  ،االستراتيجي، ومكان للعمل
الشركات الناشئة مباشرة من خالل شبكة موسعة من المؤسسات الشريكة " Flat6Labs" تدعمو  .األعمال

بمثابة بيئة متكاملة يمكن لرواد األعمال من خاللها أن يجعلوا " Flat6Labs" تعدو والمرشدين والمستثمرين. 
 .وجيزشركاتهم الناشئة المعة في أجواء االستثمار في وقت 

 
  (ُعمان)سلطنة إنجاز  

 
، وهي تعمل ١٩١٩عام  ستتأس التيالربحية  غير "هي جزء من مؤسسة "جونيور أتشيفمينت ورلد وايد

تنمية مهارات  إلىوتهدف  .مليون شاب ١٠دولة حول العالم، ويشارك فيها أكثر من  ١٢٣في أكثر من 
وق العمل داد األمثل لدخول سباإلضافة إلى إعدادهم اإلع الشباب، وتمكين قدراتهم اإلبداعية والقيادية وتعزيزها

ول تنظم إنجاز عمان مجموعة من البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تشجيع الشباب إلنشاء شركاتهم ودخو  .بثقة
 .عالم ريادة األعمال

 
  المتحدة(العربية  مارات)اإلومضة 

 
قة ومضة هي منّصة متعّددة البرامج تهدف إلى تسريع وتعزيز البيئات الحاضنة لريادة األعمال في منط

. وتسعى إلى تحقيق ذلك من خالل ذراعها اإلعالمية، وبناء المجتمعات إفريقياالشرق األوسط وشمال 
 .ماتالمتخّصصة، وإجراء األبحاث، وتقديم الخدمات االستشارية للشركات الكبرى والحكو 

 
  المتحدة(العربية  مارات)اإلرواد القصر 

 
د، عالمية لرّواد األعمال لمساعدتهم في إيجاد أسواق جديدة والعثور على شركات ومستثمرين جد منّصة

قصر ببرنامج "رواد ال ماراتتهدف إلى تعريف رواد األعمال في اإلو  .إضافة إلى االزدهار وتوفير فرص العمل 
 .فرصة للقاء رواد أعمال لمساعدتهم وتوجيههم في صقل وتطوير أفكارهم وتحقيقهومنحهم " ماراتاإل –
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  المملكة العربية السعودية(أرامكو  -واعد( 
 

بغرض تشجيع روح  وذلك،  2011ية لريادة األعمال )واعد( في عامتم إنشاء مركز أرامكو السعود
ه الصغيرة والمتوسطة المحلية. فهي تقوم بدور ريادي منسجم مع التوج المنشأةالمبادرة لدي األفراد ودعم 

نوع والتقنية وي االبتكاروالذي يعتمد على ، القائم على المعرفة االقتصادللمملكة للتحول نحو  االستراتيجي
  .الصغيرة والمتوسطة النابعة من روح اإلبداع المنشأةمصادر الدخل ويدعم 

 
  الريادة األعممنظمة مجتمع االبتكار وIEC   )السودان( 

 
شاط الريادي بين الشباب السوداني، مهمة تنشيط الن ، مع2013عام منظمة يقودها الشباب أنشئت في 

، والشراكة مع مجتمعات ريادة األعمال من خالل رفع مستوى الوعي، وتنظيم الفعاليات، وعقد ورش العمل
 . المجتمعالعالمية الرائدة وتقديم فرص جديدة من شأنها دعم ريادة األعمال ورجال األعمال في 

 
  التعليمية المؤسسات دور -ج

 
لم عنصرا  حاسما  في ريادة األعمال، لذلك على الجميع التسلح بالمعرفة من أجل فهم عايعد التعليم 

من و  .واالقتصاد والتعرف على الموارد التي يمكن االستفادة منها، فضال عن االحتياجات والمتطلباتاألعمال 
نمية في اإلسهام بتطوير المهارات والمعرفة من أجل تت والمؤسسات التعليمية بالمنطقة هنا يأتي دور المنظما

 .هذا القطاع ومساعدته على النمو والتطور للقيام بدوره بجدارة واقتدار
 

تصادي كما يعد التكامل بين جميع المؤسسات في تعزيز ثقافة ريادة األعمال مهم جدا في دعم التنوع االق
بعض المؤسسات العلمية بالدول العربية استعراض  التالي االستعراض ويوضح. به قدما   بالدولة والمضي

 بالمنطقة: األعمالبجهد نحو تبني تعزيز فكرة ريادة  الساعية
 
 
 
 



36 
 

 السعودية( المملكة العربية ريادة األعمال ) جمعية 
 

 وهي ثمرة مبادرة ،هي جمعية علمية تعنى بنشر ثقافة ريادة األعمال في المملكة العربية السعودية
في مختلف  الجمعية المرجع العلمي أطلقها معهد األمير سلمان لريادة األعمال بجامعة الملك سعود لتكون 

تعمل  وأداة  ،لجهود الجامعات والمؤسسات واألفراد لبيئة المهنية والبحثية المساندةوا ،مجاالت ريادة األعمال
في مختلف المستويات  واالبتكارلصالح المجتمع وتعزيز نشاطات وممارسات ريادة األعمال وثقافة اإلبداع 

 المحلية والعالمية.
 

   المملكة العربية السعودية(األكاديمية العالمية لرواد األعمال( 
 

تعد هذه األكاديمية من أحدث مبادرات صندوق المئوية لتحفيز ريادة األعمال، بالتدريب والتأهيل 
 والتنمية في المجتمع السعودي، ولتكون تجربة مشروعاتإليجاد حلول مبتكرة إلنشاء ال ،والبحث األكاديمي

رات لدورات التدريبية والمؤتمويضم البرنامج سلسلة من ورش العمل وا .تعليمية للرواد والرياديين المهتمين
ت لمساعدة رواد األعمال على اكتساب المعارف والمهارا ،مشروعاتوالفعاليات والبرامج البحثية الخاصة بال

حلية الالزمة لتطوير أعمالهم، والتي صممت لتناسب بيئة األعمال السعودية، واالحتياجات الخاصة لألسواق الم
 والدولية.

 
  (العربية السعودية جدة )المملكةاألعمال، جامعة مركز اإلبداع وريادة 

 
ارف يركز المركز على االبتكار في التقنيات المتطورة، وفي ريادة األعمال، وتزويد الشباب بالمع

ية والمساهمة في تنم ،والمهارات، ودعم المواهب واالبتكارات، مع اهتمام خاص بدعم المؤسسات الصغيرة
 .لاالقتصاد المعرفي للمملكة، وتقليص الفجوة بين مخرجات الجامعات واالحتياجات المتجددة لسوق العم

 
  المملكة العربية السعودية( معهد اإلبداع وريادة األعمال، جامعة أم القرى( 

 
لإلسهام في تنمية االقتصاد الوطني،  ،استراتيجيةيهدف المعهد إلى بناء اقتصاد المعرفة كأولوية 

، وتنويع موارده، وتقليص االعتماد على الموارد النفطية، ومحاكاة التوجهات الدولية ا  وتعزيز تنافسيته عالمي
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منه ألهمية إنتاج المعرفة في بناء االقتصاديات الوطنية، ومدى تأثيرها في التنمية  ا  إدراك ،للجامعات المميزة
 .امةالشاملة والمستد

 
  ( المتحدة ماراتاإل )دولةمركز ريادة األعمال جامعة حمدان بن محمد 

 
يادة ر أطلقت الجامعة مركزها الخاص لريادة األعمال استجابة  لحاجة المجتمع المتزايدة إلى دعم أفكار 

ن قبل المشاركين أعمال ناجحة م مشروعاتمن خالل إطالق  ا  األعمال وتسريع عملياتها، وهذا ما يتضح جّلي
 في برنامج إدارة اإلبداع والتغيير الذي تقدمه الجامعة. 

 
 المتحدة( ماراتركز ريادة األعمال )دولة اإلم-حمدان بن محمد الذكية جامعة 

 
يادة ر أطلقت الجامعة مركزها الخاص لريادة األعمال استجابة  لحاجة المجتمع المتزايدة إلى دعم أفكار 

ن قبل المشاركين أعمال ناجحة م مشروعاتمن خالل إطالق  ا  األعمال وتسريع عملياتها، وهذا ما يتضح جّلي
منطقة عملية تحول ال ة. إن إطالق هذا المركز يضيف إلىفي برنامج إدارة اإلبداع والتغيير الذي تقدمه الجامع

 2014طالق مركز ريادة األعمال في العام تم إ .2021 ابتكارا في العالم بحلول العام إلى المجتمع األكثر
مال مركز ريادة األع بيركلي. ويعملبتأييد من مؤسسات دولية شهيرة، كجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا، 

ة من في الجامعة على إرشاد رواد األعمال الشباب والشركات العائلية وتوجيهم، بحيث تستفيد الشركات المختار 
 .رد الفضاء المفتوح التقنية بالمركزخدمات اإلرشاد، وموا

 
  (مصر) والتكنولوجيا والنقل البحري العربية للعلوم  األكاديميةب األعمالمركز ريادة  

 
ر مركز ريادة األعمال هو مجتمع متحد من أجل تعزيز ودعم روح المبادرة والنمو القائم على االبتكا

تنظيم ورش العمل والندوات والمسابقات الخاصة بريادة األعمال وتقديم  فيفي مصر. تكمن خدمات المركز 
 .والتوجيهوالرعاية  مشروعاتتساعد على بدء تنظيم ال التيالجوائز 
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  األعمالجميل لريادة  عبد اللطيفمركز Venture Lab  (مصر- األمريكية)الجامعة 
 

 العربيالممولة من البنك  AUC Venture Labاضنة األعمال بالجامعة األمريكية بالقاهرة ح تعد
، أول حاضنة قائمة على أسس أكاديمية في مصر. يأتي تمويل الحاضنة إيمانا  من البنك الدولي األفريقي

 اختيارهالوطنية والتمكين كقيم أساسية. تقوم الحاضنة بدعم الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة والتي يتم ا بقيم
ق رة المشروع من خالل عدة جوانب مثل حداثته، وإمكانية تسويقه، ومدى تفاني فريعن طريق عملية تقييم لفك

كات تمنح الحاضنة الشر و  المبتكرة والملتزمة من الوصول إلى أهدافهم. مشروعاتالعمل، وذلك لتمكين أصحاب ال
المستوى باإلضافة  ليةمن جميع مرافق الجامعة األمريكية بالقاهرة العا االستفادةالناشئة المسجلة بدوراتها حق 

ربط الشركات الناشئة المبتكرة مع شبكة خريجي الجامعة  جانب إلىقاعدة المعرفة المتطورة بالجامعة. هذا  إلى
 تياراخ، تم 2014والتعليم والعمل. في عام  االبتكاراألمريكية بالقاهرة، وتوفير نظام بيئي مزدهر يشجع على 

يو بي " مؤشر عن طريق إفريقيامن أفضل خمس حاضنات واعدة في ضالجامعة األمريكية بالقاهرة  مختبر
 بالسويد. "آي

 
 المالية المؤسسات دور -د

 
عربية  عدة حكوماتأنشأت . ولذلك مشروعاتهاالمشروعات الصغيرة إلى التمويل الكافي إلدارة تفتقر 

أهم ثل وتتممن المؤسسات المالية لتقديم المساعدة المالية التي يحتاجها رواد األعمال لتشغيل وحداتهم.  ا  عدد
تثماري ، رأس المال االسالتمويل ألجل، إعادة التمويل، تمويل رأس المال العامل، والتأمين يفأنواع المساعدة 

ل ، وما إلى ذلك. كما تشمتأهيل، والتمويل المالي، وتمويل إعادة الالخدمات المصرفية التجارية ،المباشر
زيع وتو  التحتية، ىتمويل إنشاء مرافق البنالخدمات والخدمات المساندة التي تقدمها هذه المؤسسات والمراكز 

 . والمطلوبةالمحتملة  مسوحاتالوتقديم خدمات االستشارات والتدريب، وإجراء  الخام،المواد 
 
المناسب على عوامل عدة تتمثل في معرفة الفروق بين التمويل بالملكية والتمويل يعتمد اختيار التمويل و 
وبالتالي مالئمة ظروف المستثمر والمنشأة ألحد الخيارين. فالتمويل باالقتراض يعتمد على قدرة  ،باالقتراض

المبكرة من المشروع. في المراحل  ا  وبالتالي سيكون المبلغ محدود ،المنشأة لتسديد القرض خالل الفترة المحددة
أما التمويل بالملكية عن طريق المؤسس الشريك أو المستثمر الممول، فيمكن أن يوفر رأس المال المطلوب 



39 
 

وتحقيقها لألرباح حيث يهدف المشارك إلى زيادة قيمة المنشأة على المدى الطويل، ولذلك يتعين لنمو المنشأة 
 منها: ،شروعات الصغيرة والناشئةهناك عدة طرق للتمويل للمو  ةعلى المؤسس اختيار المستثمر المناسب بعناي

 
 د يعتبر التمويل الداخلي المقدم من جانب المالك هو مصدر التمويل األول. ق :التمويل الداخلي

يمول المالك مشروعه من خالل مدخراته الشخصية، أو من خالل بيع بعض من ممتلكاته من 
 ا  وعلشركة بتحقيق األرباح، يعتبر استخدام األرباح المحتجزة ناألراضي وغيرها. أيضا عندما تبدأ ا

 .تدفقات نقدية خارجية ةأيمن أنواع التمويل الداخلي، أي زيادة رأس المال بدون 
  كن للمؤسس أن يطلب الدعم المادي من أحد أفراد العائلة كالوالدين، أويم واألصدقاء:األسرة 

التمويل في هذه الحالة على شكل تمويل بالملكية، وذلك قد يكون و األشقاء، أو من األصدقاء. 
بمقدار مساهمته، وفي حاالت أخرى، يكون التمويل على  ا  عندما يطلب الممول أن يصبح شريك
من المهم التنويه إلى ضرورة توثيق القرض مهما كانت قرابة و شكل قروض غير مقرونة بضمانات. 

 .لتجنب حدوث أية خالفاتُ محَتمَلة ،الشخص
 ( رأس المال المخاطرVenture Capital:)  يشير رأس المال المخاطر/المغامر إلى التمويل عن

وتتسم بالمخاطرة  ،صغيرة مشروعاتطريق شركات أو أفراد ذات رؤوس أموال يتم استثمارها في 
، ةالعالية، على أن تكون مقابل حصة من ملكية الشركة. لذلك فإنها تقدم التمويل عن طريق المشارك

 30إلى % 10حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع بجزء من رأس المال يتراوح عادة ما بين %
 .دون ضمان العائد وال مبلغه، وبالتالي فهو يخاطر بأمواله وال يضمن عوائده

  المستثمرون الخيرون(Angle Investors) يهدف المستثمرون الخُيرون/الممولون إلى :
االستثمار في الشركات في مراحلها المبكرة مقابل ملكية في حقوق المشروع، وهم مصدر مهم لرأس 

ال ينتمي المستثمرون الخُيرون إلى جمعيات أو شركات و المال في الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
 رون من أجل المشاركة واالهتمام بتطوير األعماليستثم ا  معينة بسبب طبيعتهم المرنة، وهم غالب

 التجارية وليس فقط لتحقيق العوائد المالية.
  المنشآت الصغيرة والمتوسطة االستفادة من حلول  تستطيعوالمؤسسات: االقتراض من البنوك

مويل ت -كالمرابحة  ،التمويل اإلسالمي التي قد تتخذ أشكاال وصيغ مختلفة حسب حاجة المشروع
ربح والخسارة، شراكة بين الطرفين في المخاطر وال -، أو المشاركة للمشروعء سلع ومنتجات شرا

  .أو تمويل االستصناع أو التمويل قصير األجل الالزم لرأس المال العامل
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 المدة الزمنية إلى ثالثة أنواع:كما يمكن تصنيف التمويل حسب 
 :مدته ال تتجاوز السنة، ويستخدم في تمويل احتياجات المنشأة من المواد  تمويل قصير األجل

 .واإلنتاج
 :وتتراوح مدته من سنتين إلى خمس سنوات تمويل متوسط األجل. 
 :يصل إلى  يمكن أنحد أقصى، حيث  سنوات وليس له 5-7ومدته تزيد عن  تمويل طويل األجل

 سنة وأكثر. 20
 

 تحويل االفكار الى مشروعات ناجحة يالقطاعات المختلفة فدور ( 12) ويلخص شكل رقم
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الحكومة

.العمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطور المؤسسات الناشئة•
.تقديم االستشارات المالية والفنية واالدارية والقانونية للمؤسسات بهدف تطويرها•
.إلنهاء إجراءات حصول المؤسسات على التراخيص والموافقات الالزمةآليةوضع •
.تشجيع التكامل بين المؤسسات والشركات•
سسات عدد من االحداث والمبادرات التى من شانها تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤ فيخلق والمشاركة •

.داخل وخارج الدولة
بناء نظام معلومات الكتروني متكامل مع مركز اتصاالت قادر على توفير المعلومات الداعمة النشطة •

.ومجاالت عملهاالمشروعات
.إنشاء مراكز متخصصة لرفع قدرات المؤسسات الناشئة•
.تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرواد ورائدات االعمال•
.التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط الالزمة لتطوير رأس المال•
.الحفاظ على السوق الحرة مع المنافسة من خالل وجود قانون فعال لمكافحة االحتكار•

القطاع الخاص

المؤسسات الخاصة )
(الداعمة

.تقديم الدعم لرواد األعمال من خالل عدد من الخدمات واالستشاراتنشر الوعى و •
ح لهم دعم تمويل االفكار والمشروعات الرائدة من خالل العمل كضامن للعمالء متناهي الصغر أمام البنوك، لتتي•

.فرصة الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية
ال التجارية، تقديم التمويل األولي واإلرشاد االستراتيجي، ومكان للعمل ومجموعة من االمتيازات، والتدريب على األعم•

.  التكنولوجيا وريادة األعمال
لمرشدين واالمساهمة فى اإلعداد األمثل لدخول سوق العمل واتاحة االتصال  بشبكة موسعة من المؤسسات الشريكة•

.بيئة متكاملة لرواد األعمالوالمستثمرين من اجل توفير

المؤسسات التعليمية

بجدارة اإلسهام بتطوير المهارات والمعرفة من أجل تنمية هذا القطاع ومساعدته على النمو والتطور للقيام بدوره•
.واقتدار

، لمساعدة روعاتبالمشتنظيم ورش العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات والفعاليات والبرامج البحثية الخاصة •
.رواد األعمال على اكتساب المعارف والمهارات الالزمة لتطوير أعمالهم 

.ية والتوجيهوالرعاالمشروعاتتنظيم المسابقات الخاصة بريادة األعمال وتقديم الجوائز التي تساعد على بدء تنظيم •
داثته، دعم الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة عن طريق عملية تقييم لفكرة المشروع من خالل عدة جوانب مثل ح•

وصول إلى المبتكرة والملتزمة من الالمشروعاتوإمكانية تسويقه، ومدى تفاني فريق العمل، وذلك لتمكين أصحاب 
.أهدافهم

او امعة الجالحاضنات ومراكز ريادة االعمال بحق االستفادة من جميع مرافق واصحاب االفكار منح  الشركات الناشئة•
.المؤسسة التعليمية

المؤسسات المالية

ثلة فى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية لتلبية االحتياجات المتنوعة لقطاع رواد االعمال، والمتم•
م خدمات تمويل رأس المال العامل، التأمين، الخدمات المصرفية التجارية، تمويل إعادة التأهيل، التمويل المالي، تقدي

.وما إلى ذلك،عمل المسوحات المطلوبه من قبل المؤسسات، استشارية و تدريبية
.  توفير إمدادات كافية من االئتمان لمختلف قطاعات االقتصاد•

 (12) شكل رقم
 تحويل االفكار الى مشروعات ناجحة فيدور القطاعات المختلفة 
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