
ريادة االعمالواقع 
والشركات الناشئة
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االقتصاد الكلي

Macroeconomic

االقتصاد الجزئي
Microeconomic

:ومن اهمها.. في القرن التاسع عشر انتشرت العديد من فرضيات العلماء االقتصاديين•
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 ”Equilibrium Theory“سيطرت نظرية التوازن •

تصنيف

االفراد

مستهلكونمنتجون
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:دراسات العالم شومبير•

االعمالرائدفإنوالطلبالعرضبينتوازنحالهفييكونعندمااالقتصاديالنظام»

ماخاللمنوذلك,االقتصاديالنظامعلىالمسيطرةالتوازنحالةيكسرالذيهو

«ناشئةواسواق,حديثةانتاجواساليب,جديدةابتكاراتمنيقدمه

”Creative Destruction“:رأيه في مصطلح التدمير االخالقي 

يتمكن رواد االعمال من كسر القيود والحوافز والجمود والركود »

بما يطرحونه من ابتكارات واساليب, السائد في االنظمة االقتصادية

«فيتبعهم االخرون، فتحدث النقلة االقتصادية االيجابية, نظم جديدة
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بعد الحروب العالمية وما تالها من ثورة انتاجية كبرى

انتشرت مفاهيم اقامة شركات المساهمة الكبيرة وسيطرت الدولة على•

.وسائل االنتاج

”Economic of Scale“انتشر مفهوم اقتصاديات الحجم •

!من الماضية ؟النظرة لريادة االعمال والمنشآت الصغير

:االسباب! .. فشلماهي نتيجة هذا النظام ؟

.الشركات لم تتصف باالبتكار واالبداع1.

.لم تخلق وظائف جديدة2.

.لم تحقق االهداف االقتصادية للحكومات3.

العمل في الشركات الكبيرة أدى الى العزلة والملل 4.

.واالحزاب والغياب عن العمل واالنتاج بجودة متدنية
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:«الثقافة المؤسسية»ظهرت اطروحات جديدة مثل .. نتيجة لذلك 

تحول اهداف الدولة من الزيادة في االنتاج إلى  .. يقصد بها 
 ”sustainability“والديمومة”Growth“النمو 

!نجحماهي نتيجة هذا النظام ؟

.في المانيا واليابان           نمو اقتصادي•

ومي في بريطانيا           تبنت الحكومة مفاهيم التخلي عن التدخل الحك•

.والخصخصة

في امريكا            تبنت نشر مفهوم ريادة االعمال ودعم المشروعات •

:الصغيرة وازدهر فيها عدد من المصطلحات
(Downsizing)تقليص حجم العمالة -( Outsourcing)االستعانة بالغير 

(Franchising)منح االمتياز–( Re-engineering)إعادة هندسة العمليات 
(Subsidiaries)الشركات التابعة 
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 } :بيرس {رأي العالم المؤيد لريادة األعمال 

حينما ينجح رواد االعمال فإن 

صية، ثروة شخ) النتائج االقتصادية 

(ة نمو للمؤسسة، خلق وظائف جديد

لكافة ستحقق المنفعة االقتصادية

المجتمع
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:مثال على رائدان أعمال ببرنامج صغير ابتكراه بإمكانات متواضعة 

؟................قاد إلى قيام شركة من أكبر شركات العالم في مجال البرمجيات ، وهي شركة 

Bill Gates
Paul Allen
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هو عصر رواد األعمال90بداية الـ 

اهتمت المؤسسات التعليمية والمنظمات الحكومية وشركات االعمال •

.والمجتمع ككل بريادة االعمال

.العمالانتشرت العديد من االبحاث والدراسات المستفيضة في مجال ريادة ا•

غيرة في ظهرت نجاحات كبيرة القتصاديات ناشئة والتي تمثل المنشأة الص•

%.60الناتج المحلي االجمالي إلى اكثر من 
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”Entrepreneurship“تعريف ريادة األعمال 

إنشاء عمل حر

يتسم باإلبداع

ويتصف بالمخاطرة
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الفرق بين ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة
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كيف يمكن للشركات الكبيرة أن تمارس ريادة األعمال؟

..  عن طريق تشجيع الموظفين على االبتكار 

[Intrapreneurship[ ] ريادة األعمال المؤسسية ] وهو ما يسمى 

ية عملية خلق مشروعات جديدة داخل الشركات القائمة بهدف تحسين ربح: تعريفها

.الشركة وتدعيم مركزها التنافسي

:  أهدافها

ممارسة ريادة االعمال على مستوى التنظيم المؤسسيلتهيئة المناخ العام 1.

.قامة المشروعات الجديدة داخل الشركةإ2.

.تشجيع وتبني المبادرات التي يقدمها العاملون في التنظيم3.

(.يجيالتجديد االسترات)لها والفرص المتاحة إعادة التفكير في توجهات الشركة 4.
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منظومة ريادة األعمال

المنظومة الكليةالمنظومة الجزئية
16



البحث العلمي التطبيقي. 1

توجيهعلىيقوممؤسسي،تكنولوجيعلمينشاط:تعريفه
االقتصادية،الجدوىمعاييروفقاالستثماريلإلنفاقمخطط
وربطهاكافة،المجاالتفيالعلميةالمعرفةلتعزيزوذلك

وأتطويرا  يضمنبماواإلنتاج،والتطبيقاالختباربوسائل
أوإنتاجأساليبأوموادأوأجهزةلتوليدواختراعاابتكارا  

.اإلنتاجيةالكفاءةلرفعأومحسنةأوجديدةمنتجات

:األعمالريادةدعمفيالتقدممظاهر

1. .العلميةاالبحاثميزانياتدعمعلىالتركيز

2. .الحوافزوتقديمالمتمكنةالبحثيةالكفاءاتاستقطاب

3. .التخرجومشاريعالعلميةوالدراساتالبحوثنشر

4. .االنتاجيةالقطاعاتحاجاتمعالبحوثتوجيه

5. .والتطويرللبحثمتقدمةمراكزانشاء

6. .وخارجياداخلياالعلياالدراساتفيالتوسع

7. إلىنسبةوالتطويرالبحثنشاطاتعلىاالنفاقزيادة
.اإلجماليالمحليالناتج

المنظومة الجزئية

اذكروا مثال على  مؤسسات لدعم البحث العلمي في فلسطين؟•
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األسرة واألصدقاء. 2

.تلعب االسرة دورا جوهريا في تنمية سمات ريادة االعمال لدى االطفال•

.يميل رواد االعمال ان يكونوا ابناء ألباء وامهات يملكون مشروعات خاصة•
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حاضنات األعمال. 3

تكاراتواالباالفكارتحويلالىتهدفخدميةوحدة:تعريفها

ددعتقديمخاللمنوذلك,منتجةاقتصاديةمشروعاتإلى

ةواالستضافوالمعنويالماديوالدعمالتأهيلخدماتمن

.األعماللروادواالرشاد

.ةتوفير احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسط: هدفها

:عن طريق 

.استضافة المشروع في مراحلة التأسيسية1.

توفير المعلومات الالزمة إلجراء دراسات الجدوى 2.

.        ودراسات السوق

ماذا تستفيد هذه المشاريع من حاضنات االعمال؟

.لمشروعتستفيد من خدمات االستضافة الفعلية لمقر ا1.

.تستفيد من توفر الخدمات اللوجستية2.

.رأس مال المشروع وُيسرع في نموه. وذلك يخفض ت
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:مثال
األعمال المكتبيةحاضنات 
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لماذا الحاضنة المكتبية؟

ة رمزية، لتوفري مكتب جتاري ميارس من خالله املبادر أعمالة بتكلف
وذلك من خالل املشاركة مع جمموعة من أصحاب األعمال 

جاري الصغرية يف مساحة مكتبية واحدة، تكون مبثابة العنوان الت
.ومكان العمل املكتيب للمنشأة أياً كان نوعها
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محتويات الحاضنة المكتبية

• ع املختلفة وتشرتك يف تكلفة املناف, جمموعة من املكاتب يف مساحة مفتوحة
. وبعض املعدات مثل الفاكس وماكينة التصوير

• .يفةعادة يستقل كل مكتب باهلاتف واحلاسب اآليل ولوازم املكتب اخلف
• .قاعة اجتماعات مشرتكة
• ل ميكن أن تكون مجيع املكاتب منفصلة متاماً داخل حيز واحد على شك

ضة غرف صغرية وممرات كما ميكن أن تكون منفتحة يفصلها حواجز منخف
:كما توضح الصورة التالية
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تخطيط للحاضنة  المكتبية
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• على أساس ( إدارة + نقد ) أسلوب تمويل 

.المشاركة للمنشآت الجديدة والتوسعية

• س ما الفرق بين التمويل المصرفي والتمويل برأ

المال المخاطر؟

.الضمان.1

.العائد. 2

.الخسارة. 3

(المخاطر)رأس المال الجريء . 4
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الجهات الداعمة والراعية. 5

الدعم من القطاع 

العام والخاص

الدعم مادي 

ومعنوي

, الدعم تأهيلي

,  تدريبي، مالي

ارشادي, تنظيمي

كل مرحلة من 

مراحل المنشأة 

ف تحتاج نوع مختل

من الدعم

رأس : مظاهر الدعم

المال االبتدائي، 

التعاقد، الشراء من 

.المنتجات والخدمات
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المنظومة الكلية

العوامل الثقافية. 1

لبي؟ايجابي ام س( الثقافة الريادية)هل انتشار مفهوم •

:األسباب ! ايجابي

اللية، المخاطرة، االستق: تشجع السلوكيات الريادية مثل. 1

.االنجاز

تروج إلمكانية حدوث تغيرات وابتكارات جذرية في .2

.المجتمع

ماهي متطلبات الثقافة الريادية ؟•

بادئ تحفيز المجتمع لممارسة ريادة االعمال عبر تعلم م1.

.ريادة األعمال

.وجود حكومة تدعم وتحفز ريادة االعمال2.
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ة؟كيف يستثمر التعليم لنشر الثقافة الريادي•

ماهي أفضل مرحلة لتدريس ريادة األعمال؟•

والتأمل تلقين وحفظ ام توليد االفكار.. اسلوب التعليم•

واالبتكار؟

.مفهوم المنشأة•

.النظام التعليمي متعدد التخصص•

.المقررات•

أوضحت الدراسات أن نسبة امكانية 

إنشاء مشروع للذين يدرسون ريادة 

اضعاف الذين ال 4االعمال تساوي 

يدرسون ريادة األعمال
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يةالعوامل القانونية والتشريع. 2

دار لتهيئ بيئة مستديمة لريادة األعمال تعتمد الدول المتقدمة على اص•

سهولة سياسات تحفيزية تعتمد على ادوات تشريعية متنوعة تتميز ب

صادية او يتم اصدارها لتنفيذ سياسة عامة اقت. )االصدار والتعديل وااللغاء

(للسياسة الخاصة بقطاع معين

:أمثلة للتشريعات المحفزة•

.توفير مصادر تمويل البحث. 1

.إعفاءات ضريبية ألنشطة محددة. 2

.حرية انتقال الباحثين إلى الشركات الخاصة. 3

.حرية انشاء الباحثين لشركاتهم الخاصة. 4

.ايجاد آليات لتحويل نتائج االبحاث الى منتجات اقتصادية. 5

.تفعيل التعاون بين مراكز االبحاث العامة والشركات. 6
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العوامل السياسية. 3

.اصأن تولي الحكومة اهتمام بمبادرات المجتمع المدني واالكاديميين والقطاع الخ•

.وضع سياسات تتصدى للعقبات القانونية واالجتماعية والتنظيمية•

ن ال دعم قدرات المؤسسات المالية والمصرفية لتتمكن من مساعدة االشخاص الذي•

.تتوفر لهم خدمات مصرفية ومالية

تسويق و ترويج منتجات وخدمات المؤسسات داخل وخارج الدولة من خالل •

.المعارض

(.السجل التجاري)توفير المعلومات الداعمة •

.إنشاء مراكز وحاضنات أعمال•

.نقل التقنية•
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العوامل االقتصادية. 4

وضع السياسات االقتصادية الداعمة تساعد على تنمية ريادة األعمال

(االقتصاد الكلي)السياسة الكلية
:  هدفها

.تنمية االستقرار االقتصادي•

جه تخفيض درجة البيروقراطية التي توا•

.انشاء المشاريع الصغيرة

.خلق فرص استثمارية•

:  أمثلة

.نسبة منخفضة من التضخم•

.أسعار فائدة منخفضة•

(االقتصاد الجزئي)السياسة الجزئية
:  هدفها

ة تطوير ودعم المنافسة من خالل خلق بيئ•

.استثمارية صحية

:  أمثلة

التسهيالت البنكية، تمويل : دعم مادي•

.حكومي، مباني، معدات وغيرها

.التعليم: دعم معنوي•
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ما هو أبرز دعم تستطيع الحكومة ان تقدمه لرواد االعمال؟•

القروض

.يسرةيكون السداد بدفعات م, ذات امد طويل للسداد , بحيث تكون قروض بال فائدة 

!ذا؟لما( .. المستثمر المالك )تسمى صناديق القروض الحسنة 

.ألنها تتحمل مسؤولية المخاطرة في طرح المنتجات الجديدة
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(:بنية تحتية)الواحات العلمية 

منظمـــة يديرهـــا مهنيـــون متخصصـــون هدفهم الرئيســـي زيادة ثـــروة المجتمع عـــن 

ســـات القائمة المرتبطـــة بها والمؤساألعمال وللمنافســـة بيـــن االبتكار طريق الترويـــج لثقافة 

.المعرفـــةعلـــى تقدم 

.دم التقنيمراكز التق/مراكز علمية/مدينة التقنية/حديقة التقنية/مناطق التقنية: تسمى ايضا

:المكونات األساسية لها

. مبادرة قائمة على عقار موقعه قريب من مركز للتعلم1.

.مريحعالية الجودة محاطة بجو مرافق 2.

.المستأجرينإلى باألعمال نشطة في نقل التقنية ومهارة القيام إدارة 3.

:دورها

طوير إنعاش وتنظيم سريان المعرفة والتقنية بين الجامعات ومؤسسات البحوث والت1.

.  واألسواقوالشركات 

.  فرغهاعمليات حضانتها وتاالبتكار خالل إنشاء وتنمية الشركات القائمة على تسهيل 2.

.خدمات إضافية قيمة إلى جانب توفير مكان راق ومرافق عالية الجودةتقديم 3.
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فوائد ريادة األعمال

.االستقاللية1.

.فرصة للتميز2.

.تحقيق الطموحات3.

.فرصة تحقيق ارباح4.

.فرصة للمساهمة في المجتمع5.

.خلق فرص عمل أخرى6.
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السلبيات والمخاطر المحتملة لريادة األعمال

.عدم استقرار الدخل1.

.المخاطرة2.

.ساعات العمل الطويلة3.

.مستوى معيشة أقل4.

.المعاناة من ضغوط العمل5.

.المسؤولية الكاملة6.

.االحباط7.
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أفضل الدول العربية لتأسيس شركة ناشئة

35

إدراًكا من شهدت السنوات الماضية للمنطقة العربية اهتماًما متزايًدا بشركات المشاريع الصغرى والناشئة،•

لذي الحكومات أن مفتاح النمو في المنطقة العربية هو االستثمار في هذا النوع من الشركات في ظل الركود ا

.2008اجتاح األسواق المالية العربية والعالمية بعد األزمة المالية عام 

دوالًرا للبرميل بات توجه الدول العربية عامة والخليجية 30وفي ظل هبوط أسعار النفط العالمية إلى عتبة •

ت العربية خاصة نحو االستثمار بالمشاريع الصغيرة والناشئة بكل مجاالتها حتى بات المسؤولون في الحكوما

ومي، لذا على يقين تام أن هذه المشاريع هي التي ستخلصها من عبء تأمين الوظائف للشباب في القطاع الحك

عملت على العديد من الدول العربية في مقدمتها الخليجية التي تعاني من ارتكاز ميزايناتها على إيرادات النفط

تأمين الدعم الالزم للمشاريع الصغيرة والناشئة

يس جزء وأبرز األمثلة على ذلك، تأسيس الكويت لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يتولى تأس•

غيرة كبير من قيمة المشاريع للشباب الكويتي، وقيام قطر بإنشاء جهاز خاص يدعم ويمول المشاريع الص

ى الشباب وإرسال الشباب للمشاركة في دورات تدريبية في المؤسسات العالمية، واعتماد الحكومة السعودية عل

.أكثر في قيادة وتنفيذ مشاريع كبرى وتشجيعها لهم على االستثمار أكثر

ألف مؤسسة 25إلى نحو 2014وقد وصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت حتى نهاية عام •

كل هذه صغيرة ومتوسطة الحجم تعد المساهم الرئيسي في النشاط االقتصادي في الكويت، وفي األردن تش

من % 40ألف منشأة تشكل 156من إجمالي الشركات األردنية ويصل عددها إلى % 99.4الشركات نسبة 

من حجم العمالة، وتعد التجارة اإللكترونية لها نصيب األسد من % 70الناتج المحلي اإلجمالي وتستحوذ على 

كية وشبكة الشركات الصغيرة والناشئة في العالم العربي في ظل االزدهار الكبير في عدد مستخدمي الهواتف الذ

.اإلنترنت في جميع أنحاء العالم
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ع الخاص وليس عجيًبا أن نرى المستثمرين يهربون من االستثمار في البورصات إلى االستثمار في القطا•

ثر من والمشاريع الصغيرة ذات العائد المالي المستقر، والمعروف أن هذا النوع من الشركات يستهلك عمالة أك

.الشركات الكبيرة وتعتمد عليه معظم الدول في التخفيف من معدل البطالة

ي فعليك إذا كنت شاًبا في المنطقة العربية ولديك فكرة عمل وتريد أن تكون من رواد األعمال في العالم العرب•

ة البلد معرفة ما هي الدول األصلح لتأسيس شركة ناشئة أو مشروع صغيرة، هذا التقرير سيفيدك في معرف

جار للشركة مع األكثر استقراًرا سياسًيا واقتصادًيا وسهولة الحصول على رأس مال لتأسيس الشركة وكلفة إي

ضان ما يرافقها من تجهيزات وتوفير العمالة الالزمة ورواتبهم، علًما أن البلدان التالية لم ترتق بعد الحت

يكون في شركات ناشئة ذات دور ابتكاري تنافس فيه الشركات العالمية ومجمعاته والتي يعد أهمها وادي السيل

.أمريكا

السعودية
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دة جبهات بلد مستقرة سياسًيا على الرغم من الحروب التي تخوضها الحكومة على ع•

تعاني من عربية ولكنها لم تؤثر على الوضع السياسي الداخلي، اقتصادًيا المملكة

لتحول مشكلة اعتماد ميزانيتها على النفط بشكل كبير وهي تسعى من خالل خطة ا

ريع الوطني إلى االنتقال نحو عالم االستثمار أكثر واالنفتاح أكثر على المشا

.لعالمواالستثمارات األجنبية من خالل تأسيس صندوق سيادي سيعد األكبر في ا

تقيد بحد وبساطة اإلجراءات وعدم البمرونة تأسيس الشركة الفرديةتتميز الرياض•

اًرا أدنى لرأس المال وهذا يجعلها مدينة جاذبة لرواد األعمال العرب ممن يملكون أفك

الية والمصارف خالّقة تحتاج لمكان لتطبيقها وتبنيها من قِبل العديد من المؤسسات الم

آالف دوالر 5العاملة في المملكة وهي كثيرة، كلفة استئجار مكتب تصل إلى حوالي 

آالف دوالر، وتتوفر في المملكة العمالة 4وتصل تقديرات التجهيزات إلى 

الضرورية كونها بلًدا مستقبالً للعمالة

http://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/3/4/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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اإلمارات العربية المتحدة•

الدولة تعد دبي واجهة دولة اإلمارات وقبلة االستثمارات العربية واألجنبية تتمتع

عيًدا عن إيرادات باالستقرار السياسي واالقتصادي ويتمتع اقتصادها بالتنوع النسبي ب

بل دبي النفط، وحازت على مراتب متقدمة في مؤشرات المنافسة العالمية وستستق

.2020معرض إكسبو في عام 

ات ال تلزم الشركتأسيس شركة في اإلمارات ال يتطلب رأس مال محدد، فالدولة

ت، وبالنسبة لتوفير المرونة الالزمة في تأسيس الشركاالتجارية بحد أدنى لرأس المال

دوالر شهرًيا 4500لكلفة استئجار مكتب في دبي مثالً مرتفعة حيث تصل إلى 

آالف دوالر، تحتوي دبي على مناطق حرة 5وتكاليف التجهيزات المكتبية بحدود 

يمكنه تملك مثل جبل علي يتيح حوافز مغرية ألصحاب الشركات، فالمستثمر األجنبي

انب من أسهم الشركة وإعفاء كامل من ضرائب االستيراد والتصدير إلى ج% 100

سنة وعدم فرض ضرائب على الدخل 15إعفاء الشركة من ضرائب األرباح لمدة 

لد مستقبل الشخصي، بالنسبة للعمالة فهي متوفرة بكثرة في اإلمارات فهي أيًضا ب

.للعمالة من جنسيات مختلفة

http://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/3/4/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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قطر

مة لرؤوس دولة قطر تتمتع باالستقرار السياسي والتشريعات االقتصادية المالئ•

ز المال بعد اإلمارات في قائمة مراكالمركز الثاني عربًيااألموال وهي مصنفة في

رات، وبات العالمية بفضل البيئة الصالحة لالستثمار والمناخ المتنوع باالستثما

طولة كأس السوق القطري يمثل ثالث أكبر ناتج قومي في المنطقة، وستستضيف ب

.2022العالم في العام 

ان على المعرفة بشكل كبير، لذا إذا كمع العلم أن قطر تعتمد في اقتصادها•

من شركات له عالقة بالمعرفة فقطر خيار جيد لما تحتويهالمشروع الذي تفكر فيه

ا على إعالمية ومراكز بحوث أكاديمية، على العموم فالحكومة القطرية تسهل كثيرً 

الواحد المستثمرين في مجال تأسيس الشركات إذ تتيح تأسيس شركات الشخص

.لتجنب تعقيدات الشركات المساهمة التي تتطلب أكثر من مساهم

ألف دوالر تقريًبا كحد أدنى لتأسيس 55لتأسيس الشركة يتوجب إيداع مبلغ •

طر لدى الشركات، علًما أن هذه الكلفة عالية نسبًيا ولكن التمويل متوفر في ق

ركة التي تسهل عليك تأسيس الشوحاضنات األعمالمؤسسات عديدة كالمصارف

100ساحة والتمويل الالزم للمشروع، وبالنسبة الستئجار مكان في الدوحة فمكتب م

لية دوالر، والتجهيزات المكتبية في قطر ليست غا2750متر مربع تقدر تكلفته ب 

لد آالف دوالر كافية لهذا الغرض، وبخصوص األيدي العاملة فقطر ب4الثمن فمبلغ 

.مستقبل للعاملة تتوفر فيها عمالة من مختلف الجنسيات والتخصصات

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://www.qbic.qa/ar/
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األردن•

ريا، إذ بلد مستقر سياسًيا مع ما يعانيه من توتر على حدوده مع سو•

قد تم تنعكس األحداث الجارية هناك على الوضع االقتصادي األردني؛ ف

ي استقبال قرابة مليون الجئ سوري في مخيمات لجوء منتشرة ف

شية المملكة يعيش ُجلهم خارج تلك المخيمات بسبب الظروف المعي

ئيسي الصعبة فيها، االقتصاد األردني محدود الموارد ويعتمد بشكل ر

على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة وعلى بعض الصناعات 

.االستخراجية كاألسمدة واألدوية والفوسفات والملح

شركة الحكومة األردنية توفر من خالل شبكة قوانينها المالية تأسيس•

ألف دوالر، تترواح متوسط 42فردية ولكن تحتاج إلى سداد قرابة 

دوالر شهرًيا 850-700قيمة إيجار المكتب في شوارع عمان بين 

آالف دوالر، العمالة المحلية متوفرة 5إلى 4والتجهيزات المكتبية من 

ها من في األردن وأكثر ما يميزها أن تكلفتها منخفضة مقارنة مع غير

.الدول األخرى
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الجزائر•

ميزانيتها تعاني من ارتباك فيدولة الجزائر مستقرة سياسًيا إال أنها•

تأثرت بعد المالية بسبب اعتمادها بنسبة كبيرة على النفط والغاز لذا

طاقات انخفاض أسعار النفط العالمية، وهي تحاول اآلن التوجه نحو ال

ذي خلفه المتجددة كبديل عن الطاقة األحفورية للتخفيف من العجز ال

.انخفاض أسعار النفط

جود القانون الجزائري ال يتيح تأسيس شركة فردية ويشترط و•

دنى مساهمين لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، علًما أن الحد األ

دوالر وهو مبلغ قليل، كما 1052لتأسيس الشركة في الجزائر هو 

دوالر والتجهيزات 600و400أن اإليجارات رخيصة تتراوح بين 

يدة آالف دوالر تقريًبا، وتتوفر في الجزائر جامعات ج4المكتبية 

عمالةتخرج دفعات طالبية لسوق العمل وهي دولة غير مستقبلة لل
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فلسطين  األعمال في واقع ريادة 

الكيالنيمحمد زيد : الكاتبمقال •

•http://www.maannews.net/Content.aspx?id=7662
57

لن نختلف على معنى مفهوم ريادة األعمال •
Entrepreneurship، فأصبحت آذاننا مشبعة من هذه الكلمة

ال للنهوض في إقتصاد الدو ل، مؤخراً لما تلعبه من دور فعَّ
ف سنوات بمجال الريادية، أُعرَّ 10وبتفسيري المتواضع بعد خبرة 

سم الريادية على أنها اإليمان بفكرة مشروع أو شركة ناشئة تت
لية من حيث باإلبداع من حيث الفكرة والتطبيق وتمتلك رؤية مستقب

د ريادي النمو والتميز، وليكتمل التعريف، يجب ان يكون هناك قائ
الى مسلح بالتصميم واالرادة والمعرفة لينقل الفكرة من الورق

.االفق بالرغم من ندرة المصادرة المتوفرة
47

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=766257
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ل قليالً ختلفت مدارس اإلدارة ان كان من المحتمل تعليم الريادية ام انها تولد مع األشخاص، واكاد أمي•

عمال شخص الى أن الريادة ُتبنى بشخصية االنسان مثلها مثل العصبية والخجل والتسامح، فرائد اال

ث عن مغامر يملك إرادة قوية و نظرة ثاقبة في قراءة المستقبل وترجمة المشكالت الى حلول، باح

.االستقاللية اينما كانت وجهته

ريادية في دعونا نطوي صفحة المفاهيم والمثاليات، ونستيقظ من الحلم ونعود الى واقع ما يسمى بال•

م يكن ريادي فلسطين، والتي يتغنى بها أصحاب األفواه الكبيرة، ولألسف معظمهم لم يدرس الريادة ول

بنى على في حياته وانما بمنصب يعطيه الحق للحديث عن رائدي األعمال واصدار القرارت التي لم ت

ياتهم أسس علمية ولم تأخذ تجارب رائدي االعمال بعين االعتبار، هؤالء رائدي االعمال الذين رهنوا ح

.صادبهذه المشاريع التي ينظر اليها العالم انها منجم الذهب الذي سيخلق الوظائف وينعش االقت

دياتها فبعد البحث الذي أعددته خالل دراسة الماجستير في مجال اإلدارة والذي يدرس الريادة و تح•

5بمعدلفي فلسطين من جوانب مختلفة، وبعد خوض تجربة الريادة في السنوات السبع السابقة

أشهر قررت ان اترك عملي، وأن أُنشئ 8تجارب،نجحت في إثنتين وفشلت في أخرتين وحاليا ومنذ 

مشروعي الخاص الذي أعمل على تطويره ليل نهار، وبعد التعرف على معيقات رواد االعمال 

معاناة االخرين في المجتمع الفلسطيني،قررت ان أقدم لكم طبق، يحتوي على عصارة من تجارب و

ن مذاقا مختلفة، ممزوج بصدق وأمل بتغيير واقع قطاع رائدي االعمال، متمنيا ان يجده أصحاب الشأ

ائدي االعمال جيدا وفرصة مثمرة للتغيير الجذري، لذلك، سأعرض عليكم الواقع المرير الذي يعيشه ر
:الفلسطيني والقطاعات التي تقف عائقا امام رائد االعمال الفلسطيني
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ث، في جميع دول العالم المتقدم وبعض من دول العالم الثال: الحكومة

ق أمام تطبق سياسات على الصعيد الوطني والتي من شأنها شق الطري

1300رائد االعمال، اما في فلسطين، مازلنا نفرض رسوم تصل الى 

لها مجانا دوالر لتسجيل الشركة فقط في وزارة االقتصاد بدال من تسجي

واستثمار هذا المبلغ الغراض تطوير المشروع، إضافة الى فرض

ذ الضرائب ومساواة الشركة الرائدة بأي شركة خاصة قائمة دون االخ

لتي بعين االعتبار خصوصية الشركات الناشئة والموازنة المحدودة ا

ع يملكونها، عالوة على ندرة البرامج الحكومية الموجهه لدعم وتشجي

ث عن رائدي االعمال في فلسطين حيث ان الدولة الرائدة هي التي تبح

جعل االستقالل االقتصادي وعدم االكتفاء بالتمويل الخارجي الذي ي

ابواب الدولة خاملة، وفي النهاية، الى متى سننتظر ناقوس الخطر ليدق
الدولة لتقتنع انها من يحتاج لرائدي االعمال وليس العكس؟
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لمن يجهل هذا القطاع، يظن ان رائد االعمال : المستثمرون

لمسخرة لتنوع الخيارات والبرامج االستثمارية ا" مدلل"الفلسطيني 

قيقة المره أمامه، ولكن لمن يعيد النظر ويقترب اكثر، يكاد يلتمس الح

االموال التي يعيشها معظم مستثمري هذا القطاع، فال تتفاجئ بحجم

يك التي يتباهون بتخصيصها لهذا القطاع، فحالهم كحال من يعط

تمد على سمكة ويبخل بتعليمك الصيد، جميعها تمويالت خارجية تع

ن من استراتيجيات دعم غير ممنهج يبحث عن ترويج سمعة الممولي

الى خالل برامج ال تستند على دراسة السوق واحتاجاته وال تنظر

ا كأنها في رائد االعمال كشريك وانما كحقل تجارب تتنافس فيما بينه

مضمار سباق، فماذا لو توقف هذا الدعم؟ والسؤال االهم، اذا كنتم

ابقة؟ وكم تتباهون باستثماراتكم، ماذا فعلتم في السنوات الخمس الس
تجربة ناجحة توصلتم لها؟
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مصطلح يطلق على رؤوس األموال والذين دائما يبحثون على: مالئكة اإلستثمار

وقع ان لها استثمار اموالهم ليس بالبنك، وانما برواد االعمال واصحاب المشاريع التي يت

اع مستقبل واعد، هذا القطاع مهم لتنمية قطاع ريادة االعمال، ولكن ولألسف هذا القط

ي واخذ معدوم في المجتمع الفلسطيني، فإما انهم ال يثقون برائد االعمال الفلسطين

، وعلى المخاطرة معهم، او انهم ال يملكون الوعي والثقافة بدور استثماراتهم بهذا القطاع
.كال الحالتين هناك خلل بحاجة الى دراسة

تي تواجه ليست بالشماعة التي نعلق عليها عجزنا، وانما من اكبر الصعوبات ال: االحتالل

وكب قطاع ريادة االعمال هو االحتالل، فيعزلنا عن العالم الخارجي وكأننا نعيش على ك

رض محددات اخر، فيمنع االستثمارات الخارجية لالستثمار بالمشاريع الفلسطينية، و يف

ب معظم خانقة على التحويالت البنكية والتحويالت االلكترونية الخارجية التي هي قل

، منع اسرائيل المشاريع التكنولوجية التي تعتمد على االسواق االلكترونية، عالوه على ذلك
ث على الهواتف النقالة، ولم ال يعلم، فأن تقنية الجيل الثال (3G)لخدمة الجيل الثالث 

المحمولة اصبحت نقطة تحول في مجال المشاريع الرائدة حول العالم، فتطبيقات الهواتف

ة، يجب احتلت المركز االول من حيث النجاح وااليرادات في السنوات االخيرة، وفي النهاي

ان ال نقلل من اهمية العامل النفسي الذي يعيشه رائد االعمال المشتت ما بين عدم
.االستقرار والخوف من المجهول في دولة تعيش تحت االحتالل
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بنجاح او فشل الريادة هي نهج حياة، يبدأ بالبيت ويمر بالشارع وينتهي:الثقافة السائدة

والدولة الفكرة، وفي كلتا الحالتين هي تجربة تصب في مصلحة الفرد، والمجتمع

ي الحكم بشكل عام، ما يؤسفني حقا، مفاهيمنا المغلوطة للنجاح والفشل، والسرعة ف

المبتغى على رائد االعمال من منظور يعتمد على ان الوظيفة هي االستقرار الحقيقي و

الل حل الذي يسعى الجميع لتحقيقه دون النظر على ما يملكه هذا القطاع ليقدمه من خ

التشجيع مشكلة البطالة و رفع الناتج القومي للدولة، فرائد االعمال بحاجة الى الدعم و
.لمهمن المجتمع مثله مثل المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يمثل الوطن ويرفع ع

كير لتكن رائد اعمال يجب ان تفكر خارج الصندوق، وعندما نحاول التف: التعليم

، فال زلنا خارج الصندوق، نصدم بأننا داخل صندوق مغلق اسمه التعليم في فلسطين

الخالق، فالسمة نعتمد المناهج العقيمة التي تقتل الحس االبداعي وتفتقر الى التفكير

مة حكر على السائدة في التعليم بالمدارس والجامعات يعتمد على التلقين وكأن المعلو

بأن العالمة الكتاب الذي تم تأليفه قبل عقد من الزمن وربما اكثر، الى متى سنكتفي

ر الدافع هي مقياس النجاح؟ واين مؤسساتنا التعليمية من البحث العلمي الذي يعتب
االساسي لتوليد االفكار الريادية؟
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ادية، في المقدمة استعرضنا ماهية شخصية رائد االعمال والري

ادة، ولكن التي اتفق عليها العالم بأسره، فذكرنا التصميم واالر

لم نذكر ان رائد االعمال هو ساحر، او مقامر، او سوبرمان، 

كذلك، ذكرنا ان رائد االعمال يطور مشروعه بالرغم من شح

المصادر، ولكن لم نذكر ان رائد االعمال ينجح بمعزل عن 

المصادر االساسية، فلضمان نجاح هذا القطاع، يجب ان 

يادة، فأن تتظافر جميع اعمدة البناء الذي يستند عليه صرح الر

انهيار احد هذه االعمدة يساهم في انهيار الريادة بشكل عام،

وعندها يجب أال نستغرب من هجرة هذه العقول الى الخارج 
.واعتمادنا على الممول كدولة مستهلكة ال منتجة


