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تقديم
ميتلــك ُروَّاد األعمــال -يف الوقــت الراهــن -قــدرة كبــرية علــى التأثــري االقتصــادي عامليًّــا، 
خصوًصــا مــع االنفتــاح الواســع الــذي يشــهده الســوق االقتصــادي العاملــي، وحجــم التطــورات 
الرهيبــة يف القطــاع التكنولوجــي، والطفــرة الواســعة يف التعليــم احلديــث الــذي أعطــى لألجيــال 
اجلديــدة مــن األدوات والقــدرات املهولــة مــا مل يتوفــر لألجيــال الســابقة؛ األمــر الــذي أهَّلهــم 
المتــالك مســاحات مــن التشــبيك الواســع مــع مؤسســات حمليــة ودوليــة، والتواصــل مــع االقتصــاد 
العاملــي، وبنــاء تكوينــات اقتصاديــة جديــدة لديهــا قــدرة كبــرية علــى النمــو أكــرب مــن التكوينــات 
االقتصاديــة التقليديــة. هلــذا يالَحــظ اليــوَم وجــوُد ُروَّاد املشــروعات الناشــئة كمصــدر حقيقــي يف 
دعــم اقتصــادايت دوهلــم، بــل إن الــدول الغربيــة والــدول ذات االقتصــاد الناشــئ قــد اســتفادت 
من رايدة األعمال، وقامت بدعم القائمني عليها إىل املســتوى الذي وصل فيه حجم املشــاريع 
املتوســطة والصغرية واملتناهية الصغر-اليت أسســها )رواد أعمال( يف دول مثل الوالايت املتحدة 
األمريكية والصني وهونج كونج وماليزاي -يف االقتصاد القومي إىل ِنسٍب عالية، تصل تقديراهتا 

إىل40%، وهــي تتزايــد يومّيــا، كمــا ســيأيت تفصيــال يف الدراســة.

وقــد شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية يف الســنوات األخــرية اهتماًمــا ملحوًظــا مبشــاريع 
ُروَّاد األعمــال، خصوصــاً مــع إطــالق مشــروع )رؤيــة الســعودية 2030(، الــذي عــّول بشــكل 
كبــري علــى ُروَّاد األعمــال؛ لكوهنــم عامــالً مهًمــا يف القــوة االقتصاديــة، حيــث طــرح املشــروع 
تصــورًا اســراتيجًيا الغــرض منــه اســتغالٌل أَْمثَــُل لـــ »رّواد األعمــال«، ودعــم مشــروعاهتم الصغــرية 
واملتوســطة الــيت تُعــد مــن أهــم حمــركات النمــو االقتصــادي، كمــا وضعــت »الرؤيــة« عــدة أهــداف 
لرفــع نســبة مســامهة املنشــآت الصغــرية واملتوســطة يف إمجــايل االقتصــاد القومــي الســعوديِّ مــن 

20% إىل %35. 

يف اإلطــار ذاتــه اختــذت حكومــة اململكــة جمموعــة مــن اإلجــراءات القانونيــة والتشــريعية 
الغــرض منهــا دعــم هــذا التوجــه، علــى ســبيل املثــال وافــق جملــس الــوزراء يف أغســطس 2016م 
على إنشــاء صندوق بقيمة 4 مليارات رايل لالســتثمار يف صناديق رأس املال اجلريء وامللكية 
اخلاصــة، وحتفيــز الفــرص االســتثمارية للشــركات الصغــرية واملتوســطة احلجــم)1(.  كمــا شــهدت 

3   أين تقف ريادة األعمال في السعودية؟، موقع أرقام، )21/ 10/ 2016(، اتريخ االطالع على الرابط 21 /1/ 
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اململكــة توقيــع بعــض اجلامعــات الســعودية اتفاقيــات مشــركة مــع مؤسســات أكادمييــة واقتصاديــة 
غربيــة، مُتكِّــن -هــذه االتفاقيــات والربوتوكــوالت- الطــالب الســعوديني مــن املشــاركة يف ِمنَــٍح 
وبرامــَج )تبــادٍل اقتصاديــة وعلميــة(، توفــر هلــم الوجــود يف بيئــة رايدة األعمــال والتعــرف علــى 
هــذا املســار املهــم، ومــن مث العــودة لإلســهام يف بنــاء اقتصــاد اململكــة، كل هــذه املؤشــرات تــدل 
علــى ســعي حثيــث مــن اململكــة إلحــداث طفــرة كبــرية يف جمــال راّيدة األعمــال؛ لرغبتهــا يف نقــل 
االقتصــاد الســعودي عــدة خطــوات لإلمــام، وتوســيع االعتمــاد علــى أنســاق جديــدة لالســتثمار 

لتقليــل االعتمــاد علــى النفــط كمصــدر أساســي لالقتصــاد الوطــين.

ِمــن مَثّ أتيت هــذه الورقــة لرصــد تطــور مفهــوم رايدة األعمــال، وحتليــل واقــع هــذا اجملــال يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، كمــا تناقــش أيًضــا حجــم التحــدايت الــيت تواجهــه.

وأتيت أمهيــة هــذه الورقــة كوهنــا تعــاجل بُعــداً تنمــوايً واقتصــاداي مهمــاً، يف ظــل التحــوالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة الــيت تشــهدها اململكــة، خصوًصــا مــع بــدء أوىل اخلطــوات يف مســار 
تعزيــز ثقافــة تقليــص اعتمــاد املواطــن الســعودي علــى الدولــة، والعيــش كمســتهلك، واالنتقــال إىل 

فكــرة العيــش كمواطــن منتــج لــزايدة مصــادر الدخــل القومــي.

وكــذا أتيت أمهيــة الدراســة مــن كوهنــا حتــاول اإلســهام يف احلــد مــن الثقافــة الســلبّية الــيت تســود 
بــني فئــات الشــباب الســعودي جتــاه بعــض احلــرف واملهــن، وممارســة التجــارة والعمــل يف املشــاريع 

املتوســطة والصغرية.

وتنطلــق هــذه الدراســة يف تصورهــا وحتليهــا ملســتقبل رايدة األعمــال يف اململكــة العربيــة 
الســعودية مــن احملــاور اآلتيــة:

	.مفهوم رايدة األعمال
	.التأثري اجملتمعي للشركات الرايديّة
	.واقع راّيدة األعمال يف اململكة العربية السعودية
	.التحدايت واملستقبل

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/450471 :2020
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أوالً: مفهوم ريادة األعمال
ُجــلُّ الظواهــر اإلنســانية تكــون هلــا جــذور وإرهاصــات قدميــة، مث تتطــور تدرجييــاً وتنفــرد 
ببعــض اخلصوصيــات الــيت متيزهــا، ولكنهــا يف الوقــت نفســه تبقــى علــى صلــة مــع الظواهــر الــيت 
تتداخــل معهــا جزئيــاً، وتســهم أمهيتهــا املتزايــدة يف بلورهتــا حــى تنضــج بشــكل كامــل، وهــذا مــا 

ينطبــق علــى رايدة األعمــال.

لقد اســُتخِدمت كلمة الرايدة »Entrepreneurship« ألول مرة من ِقبل ريتشــارد كانتيلون 
)R.Cantlion(  وجــان ابتيســت ســاي ) G.Say( يف بدايــة القــرن التاســع عشــر، ومت التعبــري عنهــا 

أبهنا نوع من الشخصية اليت على استعداد لتأسيس مؤسسة جديدة، وتقبل املسؤولية الكاملة 
دي أبنه  عن النتائج غري املؤكدة، وقد عّرف العامل االقتصادي شومبير )1883-1950( الرايَّ
ذلــك الشــخص الــذي لديــه اإلرادة والقــدرة لتحويــل فكــرة جديــدة أو اخــراع جديــد إىل ابتــكار 
انجــح، ومــن مث فــإن توافــر رايدة األعمــال يف الصناعــات املختلفــة تنشــئ منتجــات جديــدة أو 
حتسني منتجات موجودة، وهذا ابلتايل يساعد على التطور التجاري والصناعي، ومن مث يدفع 

جبديِـّـة يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة)2(. 
 T.G.( وت. ج. لومبكــني )Gregory G. Dess( فيمــا عــّرف الباحثــان جرجيــوري ديــس
Lumpkin( رايدة األعمال أبهنا ممارسات يستخدمها االسراتيجيون يف إنشاء املشاريع اجلديدة 

للمنظمــة االقتصاديــة الناشــئة)3(، وقــد بــنيَّ الباحثــان االقتصــاداين »مورينــو« و«كازيــالس« أن 
الســلوك الــرايدي أو عمليــات الــرايدة Entrepreneurship process تتحــرك بدايــة مــن الومضــة 
أو الشــرارة يف عقــل الــرايدي لتتحــول لفكــرة إبداعيــة، مث تنتقــل ملرحلــة التنفيــذ، وعنــد املرحلــة 
األخــرية تتحــرك هــذه الفكــرة الــيت أصبحــت واقعيــة يف الســوق ملمارســة النشــاط الفعلــي، كمــا 
يؤكــد ابحثــون آخــرون يف جمــال التنميــة أن االلتــزام واملثابــرة وبــذل اجلهــد صفــاٌت ضروريــة للســلوك 
الــرايدي املنجــز، حيــث إدخــال منتجــات جديــدة، واســتخدام طــرق جديــدة يف اإلنتــاج، وفتــح 

أســواق ومصــادر جتهيــز جديــدة، وإعــادة تنظيــم أمــور أكثــر فاعليــة)4(.
2   الباجوري، خالد عبد الوهاب، ريادة األعمال مفتاح التنمية االقتصادية في العالم العربي، القاهرة، احتاد الغرف 

التجارية، 2017، ص 7.  
3   Gregory G. Dess, T.G. Lumpkin, Strategic Management Creating Competitive Advantages, 
McGrw-Hill Companies ,Irwin, Newyork, 2003, P.122

4   البنوان، مشاري عبد القادر، أثر األنماط الريادية على أداء المشاريع الصغيرة في دولة الكويت، َعمَّان، جامعة 
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دة إىل مجلة اخلصائص وأنواع السلوك املتعلقة ابختيار األعمال والتخطيط  كما ُتشري الرايَّ
هلا وتنظيمها وحتمل خماطرها، وحتتاج إىل اإلبداع يف إدارهتا، بينما يراها آخرون بوصفها احلالة 
اخلاصــة املعــربة عــن مــدى متيــز فــرد مــا فيمــا لديــه مقارنــة أبقرانــه، كمــا تُعــرَّف علــى أهنــا عمليــة 
ديناميكيــة للرؤيــة والتغيــري واالبتــكار، وتقتضــي وجــود طاقــة وقــدرة حنــو إنشــاء وتنفيــذ أفــكار 
جديــدة وحلــول مبتكــرة)5(. كمــا يُطلــق مصطلــح مفهــوم )رايدة األعمــال( كذلــك علــى العمليــة 
ــراد هبــا إنشــاء منظمــة أو منظمــات جديــدة أو تطويــر منظمــات قائمــة؛ أي: إنشــاء أعمــال 

ُ
امل

جديــدة أو االســتجابة لفــرص اســتثمارية جديــدة، مــن خــالل االســتعداد إلدارة وتنظيــم وتطويــر 
املشــروعات ابلتزامــن مــع التأثــر ابملخاطــر؛ هبــدف الوصــول إىل األرابح اعتمــاًدا علــى املبــادرة 

.
إبنشــاء عمــٍل جديــد؛ واالســتفادة مــن املــوارد املتاحــة جبانــب العمــل ورأس املــال)6(

وعلــى املســتوى الذهــين غالًبــا مــا يتــم ربــط )الــرايدة( مبســألة )األفــكار اجلديــدة(، فعندمــا 
أييت شــخص مــا مبجموعــة منفــردة مــن األفــكار املتميــزة والفريــدة مــن نوعهــا، يتــم وصــف األمــر 
ابعتبــاره رايدة أعمــال، وكذلــك عندمــا يقــوم شــخص مــا بتقــدمي أفــكار إبداعيــة ُتســاعد يف نشــأة 
وابتكار مشاريع مهمة جديدة، يتم إدراج هذا األمر حتت مفهوم رايدة األعمال، وعندما يقوم 
شــخص مــا بتقــدمي مقــرح جديــد حيقــق أهدافــاً ختــدم اجملتمــع، فهــذا أيًضــا ينــدرج حتــت مفهــوم 
رايدة األعمال)7(. وأخريًا الرايدة أيضا ميكن اعتبارها العملية أو املؤسساتية اليت تتضمن حتديد 

واســتغالل الفــرص الــيت مل يتــم اســتغالهلا قبــل ذلــك. 
أتسيســاً علــى التعريفــات أعــاله وغريهــا مــن األدبيــات الــيت تناولــت املوضــوع فــإن الدراســة 
دة علــى الشــكل التــايل: »جمموعــة مــن العمليــات واملراحــل الــيت  ســتعتمد تعريفــاً إجرائيــاً للــرايَّ
تعتمد يف بداية تشغيلها على أفكار جديدة إبداعية طُرِحت لتلبية احتياجات السوق، وتتميز 

إبحداثهــا طفــرة ســواء يف املؤسســة مــن الداخــل أو يف الســوق االقتصــادي«. 

الشرق األوسط، 2011، ص 2.
5   السكري، هالة )مؤلف وآخرون(، ريادة األعمال من منظور إماراتي، ديب، جامعة زايد، معهد الدراسات االجتماعية 

واالقتصادية، 2014، ص 17.
6   أبو سليم، شذا سليم، تعزيز ريادة األعمال للمساهمة في التنمية االقتصادية في فلسطين، غزة، الكلية اجلامعية 

للعلوم والتكنولوجيا، 2019، ص 5.
7   هريدي، حسن، تعرف على أهمية ومفهوم ريادة األعمال، أخبار اليوم، )12 نوفمرب 2018(، اتريخ زايرة الرابط 

https://cutt.us/Orp6W :2020 29 مايو
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ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة 
غالبــاً ال تظهــر يف البدايــة فــوارق كبــرية بــني رايدة األعمــال وبــني املشــروعات الصغــرية؛ إذا 
كانــت هــذه املشــروعات تتســم ابلقــدرة الكبــرية علــى التطــور يف مراحــل زمنيــة قصــرية، مثــل تلــك 
املشروعات اليت ترتبط مثالً مبجاالت التقنية، وهناك الكثري من املشاريع اليت أصبحت معروفة 
اآلن بشــكل كبــري بــدأت مــن العــدم، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: موقــع )فيســبوك(، و)ســناب 

شــات(، وغريهــا مــن التطبيقــات الــيت أدخلــت أصحاهبــا )اندي املليارديــرات(.

لكن إذا كانت املشــروعات الصغرية واملتناهية الصغر هذه يف اجملاالت التقليدية، فحينها 
يظهــر الفــارق واضًحــا نوًعــا مــا، وميكــن القــول حينهــا إن املشــروعات الصغــرية هــي اللبنــة األوىل 
للوصول إىل رايدة األعمال، أو مبعىن أدق املشــروعات الصغرية أو املتوســطة هي اخلطوة األوىل 

لبناء مشــروع رايدي.

بعــض الباحثــني حُيلِّــل األمــر، لكــن بشــكل بســيط نوًعــا مــا، حيــث يــرى أن رايدة األعمــال 
حُتدث طفرة يف بناء ثروات ســريعة ألصحاهبا من خالل مشــروعات نوعية، تعتمد على عقول 
ذكيــة تقــدم حلــوالً مبتكــرة للغايــة يف جماالهتــا، أمــا املشــروعات الصغــرية فهــي مشــروعات هدفهــا 
يف البدايــة أن جيــد صاحبهــا مصــدر رزٍق لــه، يعينــه علــى مصاريــف ونفقــات احليــاة املعيشــية، 
وغالًبا ما تكون هذه املشــروعات حتت نطاق صناعات تقليدية نوعا ما، وهنا على الشــخص 

أن خيتــار إمــا أن يكــون صاحــب مشــروع صغــري، أو رايدي يف جمتمعــة)8(. 
أهمية ريادة األعمال

د املشروعات اليت يقوم رواد األعمال بتأسيسها للمسامهة بشكل جيد يف خلق جزء  مُتهِّ
مستقر من االقتصادايت القوية، واليت ميكن حال االهتمام هبا أن متثل دعامة القتصاد الدولة 
حلمايتــه مــن تقلبــات الســوق العامليــة، كمــا أهنــا متثــل جــزءًا مــن االقتصــاد غــري الريعــي، والــذي يف 
حال دعَّمته احلكومة وشجعته بوسائل خمتلفة ميكن أن يسهم يف دعم االقتصاد الوطين ككل.

وقــد ابتــت الــرايدة متثــل اليــوم جــزءاً مهمــاً للغايــة يف التطــور االقتصــادي والتكنولوجــي 
واملعــريف يف االقتصــادايت الكبــرية والناشــئة، وذلــك نتيجــة لعوامــل خمتلفــة أبرزهــا:

8   أبو سليم، شذا سليم، تعزيز ريادة األعمال للمساهمة في التنمية االقتصادية في فلسطين، مرجع سابق، ص 9. 
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 أ -  هيمنة النموذج االقتصادي الرأسمالي:
أضحــى هــذا النمــوذج شــبه الوحيــد للتنميــة، والــذي أعطــى أولويــة لتطويــر القطــاع اخلــاص أبنواعه 
املختلفــة، وميــل احلكومــات إىل تقليــص هيمنتهــا علــى النشــاط االقتصــادي، وعــدم التدخــل 
يف الســوق، وانتقاهلــا مــن املمارســة إىل اإلشــراف، وأدى ابلطبــع إىل تقليــص فــرص العمــل يف 
احلكومة، بينما تزايد لدى القطاع اخلاص الذي اتسعت مسامهته يف السوق بشكل أكرب عن 

القطــاع احلكومــي. 

 ب -  التطور التقني الكبير:
فقــد أعطــى لألجيــال اجلديــدة أدوات خمتلفــة مل ميتلكهــا اجليــل القــدمي مــن رجــال األعمــال، 
حيــث يقــدم التطــور التكنولوجــي اهلائــل يف اآلالت واحلاســبات اإللكرونيــة واالتصــاالت وغريهــا 
مــن اجملــاالت التكنولوجيــة فرصــة إلنشــاء مشــروعات جديــدة )خصوصــاً املشــروعات الرايديـّـة(، 
كما أن املشــروعات الكبرية القائمة ابلفعل ال تســتطيع أن جُتاري كافة التطورات التكنولوجية، 
فتبحــث عــن مشــروعات تقــدم هلــا هــذه التكنولوجيــا، فتــأيت الفرصــة لــرايدة املشــروعات اجلديــدة 
الــى تتعامــل مــع مثــل هــذه التكنولوجيــا، ومــن هنــا مثــالً ميكــن فهــم كيــف حتــوز شــركتا )جوجــول( 
و )فيســبوك( العمالقتان على تطبيقات صغرية، مثل »واتس أب« و«انســتجرام« وتقوم بدفع 

عشــرات املليــارات ألصحاهبا.

ج -  العولمة: 
فقــد عظَّمــت مــن مســاحة التشــابك والتعلــم الســريع يف البيئــة التنافســية لقطــاع األعمــال 

احمللــي واإلقليمــي والعاملــي.



11

اد األعمال في السعودية وقود المستقبل  |   ُروَّ

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

للشــركات والشــخصيات  المجتمعــي واالقتصــادي  التأثيــر  ثانيــاً: 
الرياديِـّـة

1.  ريادة األعمال والخطط االقتصادية والتنموية
تـَُعد ظاهرة رايدة األعمال أحد أهم مؤشــرات الرشــد يف سياســات وخطط وبرامج التنمية 
االقتصاديــة، حيــث يُنظَــر لــرواد األعمــال يف البلــدان ذات االقتصــادايت الكبــرية ابعتبارهــم 
منــاذج قياديَّــة جيــب أن حُيتــذى هبــم ملــا يقومــون بــه مــن إجنــازات كبــرية، ومــا يوفرونــه مــن فــرص 
اســتثمارية ووظيفيــة هائلــة لعــدد كبــري مــن طالــي الوظائــف، وتزيــد احلاجــة لتأســيس املشــروعات 
الرايديَّــة يف الظــروف الــيت تقــل فيهــا الطاقــة االســتيعابية الوظيفيــة للمؤسســات العامــة واملنظمــات 
احلكوميــة، أو حينمــا يزيــد يف اجملتمــع توجــه األفــراد إىل االســتقاللية واملخاطــرة، ويتزايــد التطــور 
التكنولوجــي، وتقــل احلاجــة إىل مــوارد وجتهيــزات وأدوات رأمساليــة كبــرية، ابخلصــوص مــع التوجــه 

العوملــي لالقتصــاد اخلدمــي الــذي ال يتطلــب تقنيــات عاليــة أو ُمكلِّفــة.

)رايدة األعمال( اليوم أصبحت على قائمة جدول اهتمام احلكومات اليت تركز خططها 
التنمويــة علــى االســتفادة مــن اإلمكانيــات البشــرية، فاحلكومــات تــدرك أن الشــركات الرايديــة 
ســواء الصغــرية أو املتوســطة تعتــرب لبنــة أساســية للمشــروعات الكبــرية، ومُتثــل منافــذ توزيــع بــني 
ــض مــن  املســتهلك واملشــروعات اإلنتاجيــة، كمــا تســاعد علــى زايدة املبيعــات والتوزيــع ممــا خُيفِّ
تكفلــة التخزيــن، وتســاعد علــى وصــول الســلعة أو اخلدمــة للمســتهلك أبقــل تكلفــة، ابإلضافــة 
إىل دورهــا يف هتيئــة منــاٍخ جيــٍد لإلبــداع واالبتــكار والتطويــر والتجديــد، كمــا تعمــل علــى توفــري 
فــرص عمــل أكثــر، وتســاعد يف حتســني اســتغالل املــوارد املتاحــة، كمــا ُتســهم هــذه املشــروعات 
يف خدمــة اجملتمــع، وتلبيــة احتياجاتــه مــن منتجــات وخدمــات، واألهــم أهنــا توفــر تنفيــذ األفــكار 
بشــكل مســتقل ومــرٍن بعيــًدا عــن بريوقراطيــة املؤسســات الضخمــة، كمــا تســهم يف إصــالح 
هيــكل الصناعــة مــن خــالل تنويــع املســامهة يف الناتــج احمللــي اإلمجــايل، واملســامهة يف زايدة حجــم 

الصــادرات، وتوفــري فوائــض نقديــة أجنبيــة، وختفيــف العجــز يف ميــزان املدفوعــات)9(. 
ابلتبعيــة أصبحــت هنــاك حاجــة خللــق بيئــة عمــل مناســبة لقيــام هــذه املشــروعات اجلديــدة، 
وتشــجيع املســتثمرين اجلدد إلطالق مشــروعاهتم الصغرية واملتناهية الصغر، عرب إجراءات ســرَيد 

9   الباجوري، خالد عبد الوهاب، ريادة األعمال مفتاح التنمية االقتصادية في العالم العربي، مصدر سابق، ص 8.
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ذكرها الحقاً، مثل: تســهيل إجراءات أتســيس الشــركات، واملشــاركة يف التمويل، وخلق الوعي 
الــكايف بــرايدة األعمــال يف املنصــات اإلعالميــة والتعليميــة وغريهــا.

2.  أثر االهتمام برائدي األعمال
تكشــف مطالعــة البيــاانت الــيت تقــوم بتحليــل تطــور اقتصــادايت دول بعينهــا عــن ترابــط 
واضح بني خطط وبرامج التنمية وسياســات الدولة بشــأن املشــاريع الرايديّة واملشــاريع املتوســطة 
والصغــرية واملتناهيــة الصغــر، وربــط ذلــك بثقافــة رايدة األعمــال واجتاهــات الشــباب للعمــل احلــر؛ 
ممــا أوجــد عالقــة ارتباطيــة قويــة بــني رايدة األعمــال والتنميــة، هــذه العالقــة تتوطــد وتتعاظــم مــع 

االهتمــام الــكايف مــن الدولــة بــرواد األعمــال لينتــج عــن ذلــك:

1. توفــر فــرص التميــز لرائــد األعمــال ليكــون خمتلًفــا ومتميــزًا عــن اآلخريــن مــن خــالل 
مشــروعات تقــوم علــى أفــكار نوعيــة.

2. حتقــق لــرواد األعمــال طموحاهتــم، وتقديــر ذواهتــم مــن خــالل أتســيس مشــروعاهتم يف 
بيئة عمل تتطلب التحدي واملثابرة واجلهد الكايف للمنافســة واالســتثمار.

3. حُتقِّق لرائد األعمال االستقاللية والقدرة والتمكني لتحقيق أهدافه املالية واالجتماعية 
والشخصية.

ــا يقــوم بــه مــن جهــد،  4. حُتقــق لرائــد األعمــال الفــرص الكافيــة لتحقيــق الثــروة الناجتــة عمَّ
ومــا يقدمــه مــن قيمــة مضافــة جملتمعــه واقتصــاد بلــده.

5. جتعــل روَّاد األعمــال مســامهني يف االقتصــاد احمللــي مــن خــالل خلــق فــرص عمــل 
حقيقيــة ألفــراد آخريــن ســواء كشــركاء يف املشــروع، أو العاملــني بــه، أو أصحــاب 

املصــاحل مــن اخلــارج املتعاملــني مــع املشــروع.

3.  التأثير االجتماعي لريادة األعمال
مــن الناحيــة االجتماعيــة يــؤدي انتشــار مفهــوم رايدة األعمــال يف اجملتمــع إىل توليــد روح 
املبــادرة واالبتــكار والتنافــس بــني األفــراد، فضــالً عــن كوهنــا متثــل حــالً مــن ضمــن احللــول اجلذريــة 
ملشكلة البطالة والفقر؛ مما جيعلها بيئة مناسبة الستثمار الطاقات البشرية، وُتسهم يف الكشف 
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عــن خمــازن اإلبــداع واالبتــكار يف كينونــة اإلنســان، وتعمــل علــى حتفيزهــا إجيابيًــا مبــا يعــود ابلنفــع 
عليــه مــاداًي ومعنــواًي مبــا يســاعد يف تقــدمي األفضــل دائمــا للمجتمعــات)10(. 

أيًضــا يعــد وجــود عــدد كاٍف مــن رائــدات األعمــال أحــد أهــم األهــداف  واجتماعيًّــا 
االسراتيجية ألي جمتمع يتوجه إىل حتقيق تنمية شاملة مستدامة متوازنة، كما أن عدد رائدات 
األعمال وخصائص األنشــطة واملشــاريع اليت تُنِشــُئها رائدات األعمال تُعد أحد أهم املؤشــرات 

الدالــة علــى كفــاءة وفعاليــة خطــط وبرامــج نشــر ثقافــة العمــل احلــر.

ا)11(: وإمجاالً فإن أهم خصائص ثقافة رايدة األعمال، وأبرز أتثرياهتا االجتماعية أهنَّ

1. ُتطــّوِر بشــكل كبــري للغايــة جمــاالت االســتثمار والعمــل اخلــاص، ســواء كان عمــاًل 
فــرداًي أو مجاعيًــا، علــى هيئــة شــركات أو مؤسســات أعمــال.

2. تســمح أعمــال رايدة األعمــال بتمكــني املــرأة، وتقــوم بتشــجيعها علــى امتــالك وإدارة 
املشروعات الصغرية، والتعبري عن ذاهتا حبرية ال تتعارض مع ثقافة جمتمعها، وقيم 
 ، دينها حتديداً، نتحدث هنا عن بعض اجملتمعات احملافظة مثل اجملتمع السعوديِّ
الــذي حيــاول التطــور لكــن يف ذات الوقــت يرغــب يف تطــور حمفــوف بثقافتِــِه وهويِّتِــِه.

3. تُنــوع أســاليب العمــل واملنافســة بــني األفــراد تــؤدي بشــكل مســتمر إىل رفــع كفــاءة 
ومهــارة األفــراد.

4. األخذ أبساليب املشاركة والعمل مع اآلخرين يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية.
5. التزايــد املســتمر لظاهــرة الــرايدة علــى منــط التفكــري والســلوك علــى الفــرد واجملتمــع، 

وحماولــة االســتفادة منهــا ابخلــروج مــن احملليــة إىل العامليــة.
6. تقدمي وتطوير تكنولوجيا األعمال، وتوليد أساليب إدارية غري تقليدية.

7. رفع كفاءة استخدام املوارد املتاحة، واكتشاف موارد وأدوات ومصادر غري تقليدية 
لتقدمي منتجات جديدة، وتطوير منتجات قائمة.

10   سامي أبو انصر، سليمان الطالع، يوسف أبو أمونة، مازن الشوبكي، التعليم التقني ودورة في تعزيز ريادة 
األعمال في قطاع غزة، جملة دير البلح العلمية، جملة صادرة عن الكلية التطبيقية الفلسطينية، غزة، 2017، ص 2

11   الشريف، خمتار، برنامج تحليل سوق العمل وثقافة العمل الحر، القاهرة، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية )مركز 
البحوث واالستشارات والتطوير(، جملة البحوث اإلدارية، العدد 24، السنة الرابعة، بدون اتريخ نشر، ص: 292-286.
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4.  سمات الشخصية الريادية وتأثيرها
-  اقتناص الفرص السوقية

هنــاك عــدة مِســات مُتيِّــز الشــخصية الراّيديــة، أمههــا القــدرة علــى حتديــد الفــرص الســوقية، 
حيــث يتميــز رائــد األعمــال أبنــه َرُجــُل أعمــاٍل قــادٌر علــى اقتنــاص الفرصــة، وامتالكــه للعــني 
الفاحصــة، والقــدرة علــى التنبــوء بتغــريات الســوق، والفــرص الــيت مــن خالهلــا ميكــن أن يطــور 

أعمالــه.

والفرصــة هــي الفجــوة يف الســوق بــني مــا هــو حمتمــل ومــا هــو موجــود ابلفعــل، واســتغالل 
تلــك الفرصــة لتقــدمي مــا هــو أفضــل وذي قيمــة، والفرصــة متوافــرة يف كل األوقــات، وليــس مــن 
الضروري أن تعرب عن وجودها، فإذا مت استغالهلا فإن هذا يعين أنه متت رؤيتها ومتييزها بشكل 
فّعال، وتعد القدرة على متييز الفرص من العناصر املهمة لنجاح الشخص الرايدي، إضافة إىل 

قدرتــه علــى اســتغالهلا بطريقــة مناســبة)12(.
-  القدرة على المخاطرة

رمبــا تكــون القــدرة علــى املخاطــرة هــي امليــزة األهــم الــيت ميكــن أن تفــرق بــني شــخٍص اختــار 
طريــق الوظيفــة التقليديــة وشــخٍص آخــر اختــار أن يســلك طريــق العمــل احلــر، وإذا كانــت القــدرة 
علــى املخاطــرة متيــز هــؤالء الذيــن يعملــون يف جمــال العمــل احلــر، فهــي أجــدر أبن توجــد بشــكل 
أكــرب يف رواد األعمــال الذيــن يقبلــون مبخاطــرة أكــرب يف جمــال األعمــال أكــرب كثــرياً مــن قرانئهــم.

حيــث يتقبــل ُروَّاد األعمــال العمــَل يف حــاالت الغمــوض، ويتحملــون املخاطــرة واملواقــف 
اليت يبدو فيها عدم التأكد عالًيا، إن هذا االســتعداد وامليل حنو املخاطرة يُفســر تكرار حصول 
االبتــكارات واإلبــداع بوتــرية أعلــى يف منظمــات األعمــال املتوســطة والصغــرية قياســاً للشــركات 

الكبــرية ذات األســس الثابتــة واآلليــات الــيت يغلــب عليهــا الطابــع الرمســي البريوقراطــي)13(.
-  القدرة على تقديم االبتكارات

يُعــد االبتــكار جــزءًا مهًمــا مــن أنشــطة الــرايدة، وعنصــرًا أساســًيا لتكويــن الثــروة، خاصــة 
12   مشاري عبد القادر البنوان، أثر األنماط الريادية على أداء المشاريع الصغيرة في دولة الكويت، ص 25.
13   جنم عبود جنم، إدارة االبتكار، المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة، َعمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 

2003، ص ص 68-65.
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وأن تقــدمي االبتــكار هــو املهمــة األساســية لصاحــب املشــروع، واالبتــكار ليــس حمصــورًا فقــط يف 
تطويــر منَتــج، أو تقــدمي تكنولوجيــا جديــدة، ولكنــه يتعــدى ذلــك إىل ابتــكار أو إدخــال طريقــة 
جديــدة يف توزيــع اخلدمــة، أو إنتــاج املنَتــج بطريقــة أقــل تكلفــة وأكثــر مالءمــة مــن أجــل إضافــة 

قيمــة إضافيــة )added value( إىل املســتهلك والســوق)14(.

14   البنوان، مشاري، أثر األنماط الريادية على أداء المشاريع الصغيرة في دولة الكويت، مصدر سابق، ص 26.
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ثالثاً: واقع ريادة األعمال في المملكة العربية السعودية
1.  لمحة عامة عن مشروعات ريادة األعمال في المملكة

أ.  مشروع )رؤية السعودية 2030( وريادة األعمال
خــالل اخلمــس ســنوات األخــرية حدثــت تغُــرّيات جذريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
حتديــًدا فيمــا خيــص التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، حيــث مت اعتمــاد مســار جديــد للتنميــة 
يقــوم علــى تنويــع مصــادر الدخــل، وعــدم االعتمــاد بشــكل كلّــٍي علــى النفــط، والعمــل علــى 
تطويــر كامــل لالقتصــاد الســعودي مــن خــالل تبــين منظومــة إصالحيــة تنمويِّــة وإداريــة شــاملة، 

وهــو األمــر الــذي تكلــل خبــروج مشــروع )رؤيــة الســعودية 2030(.

وتعتمــد هــذه الرؤيــة علــى عــدة حمــاور أساســية، أوهُلــا: )مجتَمــٌع حيــوٌي( يتمتــع حبيــاة 
صحيــة ســليمة، وثقافــة متنوعــة، ومعــدالت عمــر مرتفعــة. واثنيهــا: )اقتصــاٌد مزدهــٌر(. واثلثهــا: 

)وطــٌن طمــوٌح(.

 ويهــدف احملــور الثــاين تفصيــالً إىل حتفيــز االقتصــاد وتنويــع مصــادر الدخــل عــن طريــق 
االهتمــام مبســارات متنوعــة، مثــل: دعــم املشــاريع املتوســطة والصغــرية؛ ابعتبارهــا حمــرًكا أساســًيا 
للنمــو االقتصــادي؛ إذ تعمــل علــى خلــق فــرص العمــل، وتدعــم االبتــكار، وتُعّزِز الصــادرات)15(.

وابلفعــل، وحتقيًقــا هلــذه الرؤيــة، وضــع املســؤولون مســتهدفًا مهًمــا خاصــاً بــرايدة األعمــال 
واملشــاريع الناشــئة يف مشــروع )رؤيــة 2030(، وهــو أن تســاهم املشــاريع الصغــرية واملتوســطة يف 
الناتــج احمللــي اإلمجــايل للمملكــة العربيــة الســعودية مــن 20% إىل 35% حبلــول عــام 2030. 
وانطالقاً من التزامات حكومة اململكة هبذه االسراتيجية لدعم رايدة األعمال وقطاع املنشآت 
الصغرية واملتوسطة، مت العمل على ترمجة تلك االلتزامات يف أرض الوقع من خالل جمموعة من 
املبــادرات احملفــزة والداعمــة وزايدة التمويــل الــالزم. علــى ســبيل املثــال، قامــت احلكومــة الســعودية 
يف هنايــة العــام 2017 بضــخ مبلــغ قيمتــه 72 مليــار رايل ســعودي لتحفيــز القطــاع اخلــاص، 
وُخصص اجلزءُ األكرب من هذا املبلغ لربامج ومبادرات خمتلفة تدعم منو قطاع األعمال الرايدية 

واملنشــآت الصغــرية واملتوســطة، وكانــت املبالــغ مقســمة كاآليت)16(:
15   نشرة األهداف االستراتيجية وبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ص 5.

16   السعودية...الملك سلمان يقر خطة بـ 20 مليار دوالر لتحفيز القطاع الخاص، موقع )سي إن إن(، )14/ 
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- مبادرة صندوق دعم املشاريع مببلغ 10 مليارات رايل.

- مبادرة دعم الشركات املتعثرة مببلغ 1.5 مليار رايل.

- مبادرة إطالق برانمج حتفيز الصادرات مببلغ 66 مليون رايل.

- مبادرة تعزيز متويل الصادرات مببلغ 5 مليارات رايل.

- مبادرة رفع رأس مال برانمج كفالة مببلغ 800 مليون رايل.

- مبادرة اإلقراض غري املباشر للمنشآت الصغرية واملتوسطة مببلغ 1.6 مليار رايل.

- مبــادرة صنــدوق االســتثمار اجلــريء احلكومــي للمنشــآت الصغــرية واملتوســطة مببلــغ 2.8 
مليــار رايل.

- مبادرة إعادة مبالغ الرسوم احلكومية املدفوعة من املنشآت الصغرية واملتوسطة اجلديدة 
مببلغ 7 مليارات رايل.

- مبادرة برانمج االستثمارات الضخمة مببلغ 5 مليارات رايل.

- مبادرة حتفيز تقنية البناء مببلغ 13.9 مليار رايل.

ابإلضافة إىل مبادرات أخرى إلجناح القطاع اخلاص بقيمة 200 مليون رايل.

يالحــظ مــن عــرض احلُــزم الســابق ذكرهــا أن حكومــة اململكــة تســتهدف تعزيــز القــدرات 
التنافســية للقطــاع اخلــاص الســعودي بشــكل عــام، وقطــاع رايدة األعمــال واملشــاريع الصغــرية 
التجاريــة  األعمــال  بيئــة  حتســني  جانــب  إىل  خــاص،  بشــكل  واملتوســطة  الصغــر  واملتناهيــة 
واالســتثمارية، وتســهيل تنفيذهــا يف اململكــة، وحتســني وتعزيــز الــدور التنمــوي للقطــاع اخلــاص يف 
االقتصــاد الوطــين، كل ذلــك وفقــاً لألهــداف املطروحــة يف مشــروع )رؤيــة الســعودية 2030(.

ويف الســياق ذاتــه، ودعمــا للمشــروعات الرايديــة، عملــت حكومــة اململكــة علــى إطــالق 
برانمج )ِمراس(، وهو الذي يوفر مجيع اخلدمات املقدمة من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص 
الــيت حيتــاج إليهــا رواد األعمــال وأصحــاب املنشــآت الصغــرية لتأســيس مشــروعاهتم وشــركاهتم يف 

12/ 2017( اتريخ زايرة الرابط 21/ 2/ 2020. 
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فرة قصرية، ويتميز الربانمج بتقدمي خدمات إلكرونية مرابطة ابســتخدام تقنيات حديثة)17(. 
ابإلضافة إىل ذلك مت إنشــاء اهليئة العامة للمنشــآت الصغرية واملتوســطة )منشــآت(، وهي 
مبادرة مشركة بني اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
وهتدف إىل متكني املنشآت اليت يقوم عليها رّواد أعمال وأصحاب مشاريع صغرية ومتوسطة، 
ورفــع مســامهتها يف الناتــج احمللــي مــن 20% إىل 35%، وتقــدمي مميــزات وتســهيالت للمنشــآت 
املستفيدة تسهم يف حتسني بيئتها الوظيفية، وتطور من عملية استقطاب الكوادر الوطنية)18(.

وألنه من املهم أن تكون منظومة رايدة األعمال احمللية يف اململكة العربية السعودية منصة 
جاذبــة تســتقطب رواد األعمــال واملســتثمرين مــن كافــة مناطــق دول العــامل؛ بــدأت اهليئــة العامــة 
لالســتثمار -بدايــة مــن العــام 2017 -مبنــح رواد األعمــال الدوليــني رَُخــَص ابتــكار متنحهــم 
الفــرَص للتوســع وممارســة أنشــطة أعماهلــم الرايديــة يف اململكــة مــن خــالل التعــاون مــع منصــات 
معتمــدة، مثــل اجلامعــات الســعودية وحاضنــات ومســرِّعات األعمــال. ابإلضافــة إىل ذلــك، 
 ،)19(

“SAGIA Venture“ أطلقت اهليئة العامة لالستثمار مؤخرًا مبادرة )االستثمار اجلريء( أو
خــالل مؤمتــر القطــاع املــايل الــذي عقــد يف الــرايض يف العــام 2019م، وهتــدف هــذه املبــادرة 
إىل تســهيل دخــول صناديــق اســتثمار رأس املــال اجلــريء وشــركاهتا الناشــئة للســوق الســعودي، 
مــا سيســهم يف زايدة عــدد الشــركات الناشــئة يف الســوق احمللــي، ويســاعد علــى حتفيــز مســتثمري 
رأس املال اجلريء لالستثمار يف هذه الشركات، كذلك تعمل هذه املبادرة على جذب أفضل 
الشركات التقنية الناشئة يف املنطقة والعامل لالستثمار والنمو يف السوق السعودي، األمر الذي 
ســيمكن صناديــق رأس املــال اجلــريء مــن دعــم حمفظــة شــركاهتا مــن خــالل الرخصــة الرايديــة 
الفوريــة، والــيت تســمح لــرواد األعمــال ابســتخراج تراخيــص اســتثمارية فوريــة يف مــدة ال تتجــاوز 
ثــالث ســاعات، والرخصــة الرايديــة أيضــا تســمح للمواطــن الســعودي بتأســيس شــراكة مــع رائــد 
األعمــال األجنــي، وقــد َرخََّصــت اهليئــة منــذ إطــالق اخلدمــة الســابق ذكرهــا 142 رخصــة لــرايدة 
األعمــال مــن 42 دولــة مــن مجيــع أحنــاء العــامل، حيــث ركــزت علــى قطاعــات معينــة، مثــل: التقنيــة 
https://meras. :2020 /2 / 19 17   نبذة عن برنامج ِمراس، موقع مراس على شبكة اإلنرنت، اتريخ زايرة الرابط

./gov.sa/ar/about

https:// :2020 /2 /18 18   مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موقع منشآت، اتريخ زايرة الرابط
.www.monshaat.gov.sa/ar/service/13733

SAGIA   19 : هي اختصار السم اهليئة العامة السعودية لالستثمار ابللغة اإلجنليزية وترمجتها
 the Saudi Arabian General Investment Authority )SAGIA( وVenture  تعين اجلريء. 
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املاليــة، وصناعــة الغــاز والكهــرابء، وتقنيــة املعلومــات، والتعليــم، والنقــل والتخزيــن. وقــد مت توقيــع 
20 اتفاقية مع صناديق استثمار جريء عاملية، تعتزم الدخول للسوق السعودي للمسامهة يف 

تنميــة منظومــة رايدة األعمــال احملليــة)20(.
واســتناًدا إىل )رؤيــة الســعودية 2030( الطموحــة قامــت أيًضــا جمموعــة مــن املؤسســات 
الــيت تنتمــي للقطاعــني العــام واخلــاص بتصميــم وتنفيــذ جمموعــة مــن املبــادرات والربامــج اليت هتدف 
لتســريع منــو منظومــة رايدة األعمــال يف اململكــة العربيــة الســعودية. ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك 
ما يُعرف بربانمج )مســك االبتكار(، الذي اســتطاع توظيف جتربة تقنيات ومنهجيات )وادي 
الســيليكون( الشــهرية)21(؛ لدعــم املنشــآت الرايديــة املشــاركة يف الربانمــج مــن اململكــة العربيــة 
الســعودية ومنطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، وذلــك هبــدف جــذب االســتثمارات لنمــو 
املشــاريع. كما أطلق برانمج )مســك االبتكار( مبادرة “الســعودية تربمج”، ابلشــراكة مع وزارة 
التعليــم ووزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وشــركة االتصــاالت الســعودية، حيــث اســتطاع 
الربانمــج اســتقطاب أكثــر مــن مليــون شــخص للمشــاركة يف املبــادرة الــيت تقــوم بتدريــس مهــارات 
الربجمــة األساســية. مــن جانــب آخــر، مت تنظيــم فعاليــات متعــددة خاصــة مبجــال الربجمــة الــيت 
تســمى )هاكاثــون()22(، شــارك فيهــا آالف املطوريــن واملربجِمــني. ومــن األمثلــة البــارزة علــى ذلــك 
)هاكاثون احلج( الذي نظمه االحتاد الســعودي لألمن الســيرباين والربجمة والدرونز، الذي دخل 
)موســوعة غينيــس( ألكثــر عــدد مــن املشــاركني واملهتمــني مبجــال الربجمــة، حيــث شــارك فيــه مــا 

يقــارب 3000 مطــور ومربِمــج مــن 100 دولــة)23(.

20   هيئة االستثمار توقع مع أكثر من 20 صندوق لالستثمار الجريء حول العالم، موقع استثمر يف السعودية، 
اتريخ زايرة الرابط 11 / 2/ 2020:

https://investsaudi.sa/ar/news/sagia-launches-venture-capital-platform-at-financial-sector-conference/

21   »وادي السيليكون« يشغل منطقة حيويَّة يف اجلزء اجلنويب من خليج »سان فرانسيسكو« مشال والية كاليفورنيا 
األمريكية، ويوجد به جمموعة من أبرز شركات التكنولوجيا العاملية مثل »آبل« و«سيسكو« و«مايكروسوفت« و«جوجل« 

و«أوراكل« وغريها. ويرجع تسمية »وادي السيليكون« هبذا االسم إىل وجود عدد كبري من مبتكري ومصنعي رقاقات 
السيليكون، ولكن يف هناية املطاف، أصبح يرمز إليه على أنه منطقة تضم مجيع شركات التكنولوجيا الفائقة يف أمريكا. 

)املصدر: موقع أرقام(.
22   هاكاثون »برجمان« )ابإلجنليزية: Hackathon( هو حدث جيتمع فيه مربجمو الكمبيوتر وغريهم لتطوير الربجميات، 

)على سبيل املثال: مصممو اجلرافيك، مصممو الواجهات، ومديرو املشاريع(، فيتشاركون بشكل مكّثف يف تطوير مشاريع 
.)Software :برجمية )ابإلجنليزية

23   أسامة عشري، تسارع نمو منظومة ريادة األعمال السعودية، جملة رواد األعمال العربية، )31/ 7/ 2019(، 
https://cutt.us/ldQHq :2020 /1 /21 اتريخ االطالع على الرابط
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ب.  حكومة المملكة واالهتمام برواد األعمال في مجال التقنية
كخطوة لدعم رايدة األعمال ابخلصوص يف القطاع التكنولوجي قامت وزارة االتصاالت 
وتقنية املعلومات ابلتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتخصيص مليار رايل ســعودي 
ميثــل حجــم حمفظــة ماليــة لصنــدوق حكومــي قائــم علــى دعــم املبــادرات يف القطــاع التقــين، 
احلكوميــة،  واجلهــات  التقنيــة،  جمــال  يف  األعمــال  ورواد  املســتثمرين  الصنــدوق  ويســتهدف 
سّرِعات، واملربجمني، ومطوري التطبيقات الذكية التقنية يف اململكة العربية السعودية. وسعًيا 

ُ
وامل

لتعزيــز هــذا القطــاع احليــوي، مت أتســيس اجلمعيــة الســعودية لــرأس املــال اجلــريء وامللكيــة اخلاصــة؛ 
لتعزيــز دور القطــاع الــرايدي التقــين علــى وجــه اخلصــوص يف االقتصــاد الســعودي احمللــي؛ وذلــك 
لتحفيــز مزيــد مــن االســتثمارات الداعمــة هلــذا القطــاع احليــوي، كمــا قامــت هيئــة الســوق املاليــة 
السعودية مبنح تصاريح جتريبية للتقنية املالية، وذلك لتقدمي خدمة متويل امللكية اجلماعية. كما 
أطلقــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي )SAMA( بيئــة جتريبيــة تنظيميــة )Sandbox( لســوق 
اخلدمــات املاليــة املبتكــرة، ومنحــت عــدًدا مــن البنــوك واملشــاريع الرايديــة تراخيــص جتريبيــة لتقــدمي 
خدمــات متنوعــة يف جمــال املدفوعــات الرقميــة. كذلــك مت إطــالق مبــادرة “فينتــك” الســعودية، 
الــيت جتمــع بــني أصحــاب املصلحــة الرئيســيني لتعزيــز ثقافــة االبتــكار يف القطــاع املــايل يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، وتلعــب شــركة “تقنيــة” دورًا حيــواًي يف هــذا اجلانــب، وهــي شــركة اتبعــة 
مملوكة لصندوق االســتثمارات العامة الســعودية، وهتدف إىل خلق قيمة اقتصادية من التقنيات 
احلديثة. ومن بعض األمثلة التابعة لشــركة تقنية: شــركة حاضنات ومســرِّعات األعمال، وشــركة 

تطويــر املنتجــات البحثيــة، وهــو مركــز لتطويــر التقنيــة وتســويقها)24(.
ج.  المنظمات غير الحكومية وريادة األعمال

متثــل املنظمــات غــري احلكوميــة لبنــة أساســية يف منظومــة رايدة األعمــال الســعودية. مــن 
األمثلــة الرئيســية علــى ذلــك منظمــة )إنديفــور الســعودية( الــيت تدعــم رواد األعمــال احملليــني 
املؤثرين وتسهم يف تسريع منو منشآهتم الرايدية، ومتكني رواد األعمال من التوسع والوصول إىل 
األســواق العامليــة، وربطهــم مبصــادر التمويــل والكفــاءات املختلفــة، كمــا تقــوم مؤسســة )إنديفــور( 
بــدور قيــادي يف اختيــار وإرشــاد الرايديــني املؤثريــن يف جماهلــم، وتســريع منــو شــركاهتم حــول العــامل 

24   أسامة عشري، تسارع نمو منظومة ريادة األعمال السعودية، جملة رواد األعمال العربية، )31/ 7/ 2019(، 
.https://cutt.us/ldQHq :2020 /1 /21 اتريخ االطالع على الرابط
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عــرب العديــد مــن اخلدمــات الــيت توفرهــا منظمــة إنديفــور)25(، حيــث اســتطاعت خلــق آالف مــن 
الفــرص الوظيفيــة وزايدة إيراداهتــم الســنوية مبعــدل %16)26(.

وقــد اكتســبت اجلهــود املذكــورة أعــاله الكثــري مــن االهتمــام علــى املســتوى الوطــين، ممــا يــدل 
علــى وجــود أرض خصبــة لشــرحية متنوعــة مــن أصحــاب املصلحــة يف منظومــة رايدة األعمــال 
احمللية. ومع ذلك، فإن املؤشــر احلقيقي الذي حُيدِّد حجم تطور منظومة رايدة األعمال يكمن 
يف مــدى تطــور املنظومــة وفعاليتهــا علــى مســتوى املناطــق. ابلتــايل، ينبغــي توســيع نطــاق اجلهــود 
املبذولــة علــى املســتوى الوطــين للوصــول إىل مناطــق اململكــة املختلفــة؛ مــن أجــل االســتفادة مــن 
املــزااي النســبية هلــا. مــن هــذا املنطلــق، مت أتســيس )مبــادرة منظومــة الريــادة الســعودية( يف عــام 
2018؛ وهي عبارة عن مبادرة تكاملية تسهم يف دفع عجلة منو رايدة األعمال احمللية يف كافة 

مناطــق اململكــة مــن خــالل ثالثــة حمــركات رئيســية، هــي:

	 متكــني التواصــل والتفاعــل بــني الفئــات املختلفــة املمثلــة ملنظومــة رايدة األعمــال علــى مســتوى
املناطق. 

	 إشــراك اجملتمــع الــرايدي يف املنطقــة يف توليــد وتنفيــذ املبــادرات لتطويــر منظومــة رايدة األعمــال
فيها. 
	 تثقيــف الفئــات املختلفــة يف املنظومــة الرايديــة يف املنطقــة وتوعيتهــا ابلتحــدايت والفــرض

هبــدف التحســني والتطويــر.

وقــد بــدأ تفعيــل »المبــادرة« يف منطقــيت املدينــة وحائــل. ويف ســبيل تعزيــز تطويــر منظومــة 
رايدة األعمــال علــى مســتوى املناطــق، مت التنســيق مــع جامعــات حمليــة ودوليــة خمتلفــة لتطبيــق 
برانمــج “تســريع منــو رايدة األعمــال املناطقيــة”، حبيــث يتــم مشــاركة مناطــق خمتلفــة مــن اململكــة 
العربية السعودية يف الربانمج لتصميم وتنفيذ اسراتيجيات حمددة من شأهنا تعزيز منظومة رايدة 
األعمــال يف املناطــق املشــاركة، ومت مشــاركة منطقــيت مكــة واملدينــة يف الربانمــج، مــع الركيــز علــى 

امليــزة النســبية للحــج والعمــرة، تبعهــا الحقــاً مشــاركة منطقــة حائــل)27(.
25   منظمة انديفر ومنشآت برنامج »نمو منشآت«، موقع مؤسسة الركي القابضة، )26 /11/ 2018(، 17 / 2/ 

.https://cutt.us/T4YUy :2020
26   أسامة عشري، تسارع نمو منظومة ريادة األعمال السعودية، مصدر سابق.
27   أسامة عشري، تسارع نمو منظومة ريادة األعمال السعودية، مصدر سابق.
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أخــرياً عملــت حكومــة اململكــة أيضــا علــى تدريــس مقــررات الــرايدة يف املراحــل املختلفــة 
للتعليــم العــايل يف املعاهــد واجلامعــات، هبــدف غــرس مفاهيــم الــرايدة يف نفــوس الطــالب، ونشــر 
ثقافــة الــرايدة لتكــون العمــاد لنجــاح املشــروعات الصغــرية واملتوســطة؛ ألن العنصــر البشــري يـَُعــدُّ 

أهــم عامــل يف جنــاح املشــروعات الصغــرية واملتوســطة)28(.
د.  رواد األعمال المجتَمِعيين

تُعــرف رايدة األعمــال االجتماعيــة أبهنــا الفكــرة اإلبداعيــة واالبتكاريــة الــيت تعــاجل قضيــة 
ُتشــكِّل خطــرًا كبــريًا علــى اجملتمــع، قابلــة للتنفيــذ كمشــروع رايدي حيــل املشــكلة وحيقــق أثــرًا 
ــا؛ حيــث إن مفهــوم رايدة األعمــال االجتماعيــة يؤخــذ كبنــاء متعــدد األبعــاد يتضمــن  اجتماعًي
قيًما وسلوكيات رايدية؛ لتحقيق أهداف وطموحات اجتماعية. وهي تُعد أيضا، أحد األمناط 
ســتخدمة الــيت هتــدف إىل إجيــاد حلــول لــكل املشــكالت الــيت تواجــه اجملتمــع، إَذْن، فــرايدة 

ُ
امل

األعمــال االجتماعيــة تعمــل وفًقــا لألســاليب التجاريــة املختلفــة مبــا فيهــا حتقيــق األرابح، لكــن 
مواجهــة التحــدايت وحــل املشــكالت والقيمــة االجتماعيــة هــي اجلوهــر األساســي الــذي يعتمــد 

عليــه هــذا املفهــوم)29(.
يف هذا اإلطار تعمل مشاريع الرّواد االجتماعيني على مشاكل خمتلفة، من بينها مشكلة 
األمــراض واألوبئــة الــيت تعــاين منهــا عــدد كبــري مــن الــدول العربيــة، يف حمــاوالت توعيــة الشــعوب 
ابملخاطر الصحية هلذه األمراض، ونشر الوعي الثقايف والصحي بينهم، وفيما يتعلق ابملشاكل 
التعليميــة هتــدف رايدة األعمــال االجتماعيــة إىل عــالج مشــكالت ضعــف املناهــج، وحتويــل 
مشــكالت تســرب عدد كبري من الطالب من العملية التعليمية إىل حلول ملواجهة هذه األزمة 
الــيت هتــدد الكثــري مــن الشــعوب، وذلــك بتحســني وســائل التعليــم وجــذب االنتبــاه وتطويــر كفــاءة 

املدرسني.

مــن بــني تلــك املشــاريع أيضــاً مشــاريع التعليــم اإللكــروين الــيت هتــدف لتعليــم الفئــات 
املهمشــة اجتماعًيــا أو جغرافًيــا، أو املربجمــني الذيــن يقومــون ابخــراع تطبيقــات هتــدف لتســهيل 
اخلدمــات بشــكل أفضــل لكبــار الســن، علــى ســبيل املثــال يف ظــل أزمــة كــوروان، ومــع العقبــات 

28   الباجوري، خالد، ريادة األعمال مفتاح التنمية االقتصادية في العالم العربي، مصدر سابق، ص 23.
29   إسالم النجار، ريادة األعمال االجتماعية...سالح المجتمعات لمواجهة التحديات، )7 / 9/ 2019(، اتريخ 

https://cutt.us/RV4TT :2010 /3 /31 الوصول للرابط
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الــيت تواجــه كبــار الســن الذيــن يتعرضــون للجائحــة أكثــر مــن غريهــم؛ اقــرح البعــض تطبيقــات 
علــى أجهــزة اهلواتــف احلديثــة يتــم مــن خالهلــا إرفــاق بيــاانت الشــخص املســن إبدخــال بياانتــه: 
عنوانــه، واألدويــة الــيت حيتــاج إليهــا، خدمــات التوصيــل الــيت ميكــن توفريهــا لــه، مواعيــد تذكــره 
مبوعــد أدويتــه. يوفــر التطبيــق أيضــا إمكانيــة التواصــل مــع متطوعــني مــن املنطقــة الــيت يقيــم فيهــا 
املســن، كمــا يســمح التطبيــق ابلتواصــل بشــكل أســرع مــع ســائقي شــركات )أوبــر( و )كــرمي(، 
وأيضا يوفر التطبيق إرســال اســتغاثة حال إصابته، أو شــعوره ابخلطر، وميكن يف هذه احلالة أن 
تقوم مجعيات خريية أو أهل املسن بدفع اشراكات بسيطة هلذا التطبيق كي يضمن استمراره.

علــى هــذا املنــوال بــدأت رايدة األعمــال اجملتمعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية أتخــذ 
خطــوات جــادة يف الســنوات األخــرية، وقــد يتطــور العمــل الــرايدي االجتماعــي ليتجــاوز العمــل 
الــرايدي التقليــدي، وذلــك لســبب مهــم، وهــو أن اجملتمــع الســعودي يتميــز بدعمــه لألعمــال 
اخلريية بشكل كبري، ويتواجد فيه عدد كبري جداً من املؤسسات اخلريية يف شى أحناء اململكة، 
وابلتــايل مــع تطــور التقنيــات واألدوات قــد ينتــج ذلــك منصــة واســعة مــن املبــادرات االجتماعيــة. 
ومــن أبــرز األدوات الــيت قــد تســهل ذلــك هــي )شــبكة اإلنرنــت( الــيت تســاعد أصحــاب هــذه 
املبــادرات علــى تكويــن قاعــدة معلومــات كبــرية عــن املســتهدفني مــن الفقــراء واملهمشــني، كمــا 
تســاعد شــبكة اإلنرنــت رواد األعمــال اجملتمعيــني علــى حتســني عمليــة التواصــل وخصوصــاً 
مــع املتطّوعــني، حبيــث صــار ممكنــاً تنســيق العمــل معهــم عــن بُعــد، مــن خــالل تطبيقــات مثــل 
)ســكايب( أو )واتــس أب( أو الربيــد اإللكــروين. وفضــالً عــن ذلــك ســّرعت شــبكة اإلنرنــت 

أيضــاً عمــل املبــادرات اجملتمعيــة، حبيــث ميكــن تصميــم مشــروٍع اجتماعــي وتنفيــذه بســرعة.

وقــد بــدأت مؤسســات خرييــة تــدرك انفصــال رايدة األعمــال االجتماعيــة عــن البيزنــس 
التقليــدي فبــدأت دعمهــا ومســاندهتا، منهــا: مؤسســة امللــك ســلمان للشــباب؛ أكــرب داعــم لــرواد 
األعمــال االجتماعيــني، ومؤسســة األمــري حممــد بــن ســلمان )مســك اخلرييــة(، و “جائــزة امللــك 
عبــد هللا الثــاين لإلجنــاز واإلبــداع الشــبايب” KAAYIA، وبرانمــج “ابدر” التابــع ملدينــة امللــك عبــد 
العزيز للعلوم والتكنولوجيا، وبنك التنمية الوطين )رايدة(، ومؤسســة حممد عبد اللطيف مجيل، 

ومؤسســة امللــك خالــد اخلرييــة.
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ه.  رائدات األعمال السعوديات
حبسب تقرير املرصد العاملي لرايدة األعمال فإن مشاركة الرجال يف أنشطة رايدة األعمال 
يف السعودية أكرُب نسبياً من مشاركة النساء، ولكّن النساء يعملن على سّد الفجوة. بناًء على 
الركيبــة الســكانية للرجــال والنســاء يف اململكــة، يبلــغ معــّدل مشــاركة الذكــور يف إمجــايل النشــاط 
الــرايدي TEA )Total Entrepreneurial Activity( 12.9%، فيمــا يبلــغ معــّدل مشــاركة اإلانث 
9.7%. وعنــد اختــاذ معــدالت املشــاركة يف إمجــايل النشــاط الــرايدي كأســاس للحســاب، فــإّن 
61.4% مــن رواد األعمــال هــم مــن الرجــال، و38.6% مــن النســاء)30(، وهــو معــدل مرتفــع إىل 

حــد كبــري قياســاً إىل وضــع رائــدات األعمــال يف الــدول العربيــة.
واســتثمارًا ملوجــة االنفتــاح االجتماعيــة احلادثــة اآلن يف اململكــة، أصبــح مــن املهــم للغايــة 
توســيع عمليــة التحفيــز املوجهــة للنســاء الســعودايت الــاليت يرغــن يف الدخــول جملــال رايدة 
األعمال، وأتسيس مشاريع رايدية تسهم يف عملية التنمية. ولكنها حتتاج لوجود رؤية واضحة 

لتعزيــز رايدة األعمــال للقطــاع النســائي، هــذه الرؤيــة ال بــد أن تتســم ابلعناصــر اآلتيــة:

-العمل على هتيئة اجتماعية داعمة لبناء توجه إجيايب جُتاه رائدات األعمال، وهذا األمر 
سيتم مبساعدة اجملتمع املدين السعودي، واجلامعات احلكومية واخلاصة، واألجهزة اإلعالمية.

-تصميــم وتنفيــذ برامــج نوعيــة يف رايدة األعمــال، توجــه إىل رائــدات األعمــال، والركيــز 
فيهــا علــى الفــرص والتحــدايت الــيت تواجــه النســاء يف هــذا القطــاع االقتصــادي املهــم.

- حتديد وتوصيف القطاعات واألنشطة االقتصادية والتنموية املالئمة لرائدات األعمال، 
وتوجيههن إليها لالستفادة منها.

-بناء فريق مرشــدات لرائدات األعمال لتقدمي الدعم الفين واملهين يف اجلوانب التســويقية 
واإلداريــة واملالية.

-توعيــة رائــدات األعمــال بشــأن االســراتيجيات األكثــر مالءمــة هلــن، مثــل: التخصــص 
املهــين، والركيــز يف مســاحات اقتصاديــة بعينهــا، واالســتفادة مــن تراكــم اخلــربة النوعيــة يف أنشــطة 

30   ›المرصد العالمي لريادة األعمال‹: تفاؤل بشأن مستقبل الرياديين في السعودية، ومضة، )23 / 3/ 2017(، 
https://cutt.us/F3Xii :2020 /4 / 1 اتريخ زايرة الرابط
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حمــددة.

-بنــاء رصيــد معــريف مــن التجــارب العمليــة لرائــدات أعمــال ســبق هلــن خــوض جتــارب 
انجحــة، وكذلــك آلخــرايت مــررن بتجــارب أعمــال فاشــلة، وتوفــري هــذا الرصيــد املعــريف كإطــار 

مرجعــي تســتفيد منــه رائــدات األعمــال اجلــدد عنــد أتســيس مشــاريع رايديــة جديــدة.

ومن أبرز رائدات األعمال السعوديات)31(: 
- نهاد محمد سليماني:

املدير التنفيذي والشــريك املؤســس للموقع اإللكروين )دليل األم والطفل(، املوقع األكثر 
شــعبية يف اململكة بني األمهات. 

- ريم الصويغ:

عضــو مؤســس ملوقــع )آي ريهــاب( irehab.com، وهــو موقــع علــى شــبكة اإلنرنــت 
يســاعد يف التعامــل مــع مرضــى التأخــر احلركــي، ويســهل علــى اآلابء مهمــة التشــاور والتحــدث 

مــع األطبــاء عــن بعــد.

- سارة العايد:

أسســت مــع أخيهــا حممــد العايــد شــركة )تراكــس( عــام 1998، واآلن أصبحــت إحــدى 
أكــرب الشــبكات يف جمــال العالقــات العامــة واالتصــال املؤسســي يف منطقــة الشــرق األوســط 

ومشــال إفريقيــا.

  - سفانة دحالن:

حماميــة ومؤسســة شــركة )تشــكيل العامليــة(، وهــي شــركة استشــارية تقــوم بتطويــر الربامــج 
واملبــادرات احملليــة هبــدف خلــق أتثــري إجيــايب علــى املســتوى االجتماعــي.

https://cutt.us/ :2020 /4/ 2 31   أبرز رائدات األعمال السعودايت، موقع )احكي(، اتريخ الوصول للرابط
.ptdJG
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- لجين العبيد:

الشــريك املؤســس والرئيس التنفيذي لشــركة )تســامي(، وهي منظمة غري رحبية هتدف إىل 
بنــاء منظومــة لــرايدة األعمــال االجتماعيــة يف املنطقــة، وأنشــأت أول حاضنــة أعمــال يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، وطــورت جمموعــة مــن الربامــج، مــن أجــل إجيــاد حلــول مســتدامة ومبتكــرة 

ملشــاكل اجملتمــع وصناعــة قــادة للتغيــري اإلجيــايب. 

- إيمان عبد الشكور:

 مؤسســة شــركة )Blossom( الــيت هتــدف إىل متكــني الشــركات النســائية يف اململكــة العربيــة 
الســعودية ومنطقــة الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا مــن خــالل خلــق فــرص عمــل جديــدة.

- الجوهرة القحطاني: 

أسســت شــركة فكســتاق لتصليــح اهلواتــف واحلواســيب، ووضعــت امسهــا بــني رائــدات 
األعمــال الســعودايت، وانلــت املركــز الثــاين علــى مســتوى اململكــة يف فئــة املشــاريع الرايديــة يف 

.Get in the ring مســابقة

- تهاني الغامدي:

مســاعد مدير اإلنتاج يف شــركة )ثقة خلدمات األعمال(، وشــريك مؤســس ملنصة )مثانية( 
وموقــع )فنجان(. 

و.  المملكة العربية السعودية على مؤشر ريادة األعمال
بدايــة مــن العــام 2015 تقدمــت اململكــة العربيــة الســعودية ملســتوايت متقدمــة للغايــة 
علــى املؤشــر العاملــي لــرايدة األعمــال، فقــد احتلــت املرتبــة الثالثــة عربيــاً، والـــ 31 عامليــاً يف مؤشــر 
رايدة األعمــال ومؤسســات التنميــة لعــام 2015، متقدمــة خبمــس عشــرة مرتبــة عــن ترتيــب 
ســنة 2014 الــذي احتلــت فيــة املرتبــة الــــ 46 عامليــاً. هــذا املؤشــر يصــدر عــن املعهــد العاملــي 
لــرايدة األعمــال والتنميــة ومقــره واشــنطن. ويقــدم مؤشــر رايدة األعمــال والتنميــة العامليــة نظــرة 
مفّصلــة عــن نظــام املشــاريع ورايدة األعمــال يف 130 دولــة، مــن خــالل دمــج البيــاانت الفرديــة 
واملكــوانت املؤسســاتية. ويهــدف املؤشــر إىل قيــاس جــودة وحجــم عمليــة رايدة األعمــال يف هــذه 
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الــدول، ويوفــر فهمــاً عميقــاً لــرايدة األعمــال عــرب تقييــم املواقــف والقــدرات والتطلعــات الرايديــة 
والتجاريــة)32(. 

يف العــام 2016 احتلــت اململكــة املرتبــة الرابعــة عربيــاً والــــ 36 عامليــاً، وجــاء ترتيبهــا عربيــاً 
بعــد اإلمــارات وقطــر والبحريــن)33(. يف العــام 2017 تقدمــت إىل املرتبــة الثانيــة عربيــا بعــد قطــر، 
واملرتبة الثالثني على املستوى العاملي)34(. أما يف العام 2018 فقد جاءت يف الرتيب السادس 
عربيــا، واخلامــس واألربعــني عامليــا، بعــد اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر وســلطنة عمــان والبحريــن 
والكويــت وتونــس)35(. يف العــام 2019 جــاءت يف املركــز الرابــع عربيــا، والثــاين واألربعــني عامليــا 
بعد اإلمارات اليت احتلت املرتبة األوىل عربيا واخلامسة والعشرين عربيا، وبعد قطر اليت احتلت 
املرتبة الثانية عربيا، والثامنة والعشرين عامليا، فيما احتلت سلطنة عمان املرتبة التاسعة والثالثني 

عامليــا، والثالثــة عربيــا، فيمــا احتلــت الكويــت املركــز الرابــع عربيــا والســابع واألربعــني عامليا)36(.
ب.  نماذج ناجحة لرواد أعمال سعوديين)37( 

- عبــد العزيــز الجــوف: املؤســس والرئيــس التنفيــذي لـــشركة )PayTabs( البالــغ إمجــايل 
اســتثماراهتا 20 مليــون دوالر.

 ،Careem )عبــد اهلل إليــاس: الشــريك املؤســس ورئيــس قســم املشــرايت لشــركة )كــرمي -

32   ولتحديد مستوى كل دولة يف مؤشر التنمية ورايدة األعمال، تتم املقارنة والتقييم وفق 15 عامال منها عامل 
ابتكار العمليات ونشوء املهارات والدعم الثقايف والنمو املرتفع ونشوء الفرص وقبول املخاطر وابتكار املنتجات واملنافسة، 
ابإلضافة إىل إدراك الفرص ورأس املال البشري ورأس مال املخاطر وشبكة األعمال، ابإلضافة أيضا إىل العوملة واستيعاب 
التكنولوجيا. وعلى صعيد آخر، كانت اإلمارات األفضل عربيا وخليجيا يف مؤشر رايدة األعمال ومؤسسات التنمية لعام 
2015 تلتها قطر، والسعودية. ينظر: فهد الثنيان، المملكة تحتل المرتبة الثالثة عربياً و31 عالمياً في مؤشر ريادة 

األعمال والتنمية 2015، جريدة الرايض، )30/ 1/ 2015(، اتريخ زايرة الرابط 31/ 3/ 2020:
http://www.alriyadh.com/1017365 

33   أنور حممد، المملكة الرابعة عربياً و36 عالمياً في مؤشر ريادة األعمال، جريدة »املدينة« السعودية«، )29 / 
https://www.al-madina.com/article/416911:2020 /3 / 2 11/ 2015(، اتريخ زايرة الرابط

34   Zoltán J. Ács László Szerb Erkko Autio Ainsley Lloyd, Global Intrepreneurship Indix 2017, 
The Global Entrepreneurship and Development Institut, Washington, 2017, p. 32.

https://thegedi.org/glob- :2020 /4 /1 35   املؤشر العاملي لرايدة األعمال لعام 2018، اتريخ زايرة الرابط
/al-entrepreneurship-and-development-index

36   Global entrepreneurship index, knoema, retrvied from : https://knoema.com/atlas/topics/
World-Rankings/World-Rankings/Global-entrepreneurship-index

37   رواد أعمال سعوديون بارزون يشاركون بقصص نجاحهم، روَّاد األعمال، )3 /12/ 2018(، اتريخ زايرة الرابط 
.https://cutt.us/41VPx :2020 /4 / 1
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املتخصصــة يف تقــدمي شــبكة مــن خدمــات التوصيــل.

- حمد الزيني: الشريك املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة )فودكس(.

.Sihatech )أحمد البدر: املؤسس املشارك والرئيس التنفيذي لشركة )صحتك -

- عمــار وجنــه: الرئيــس التنفيــذي لـــ )دكان أفــكار(؛ وهــو موقــع للتســوق عــرب اإلنرنــت 
ابســتثمارات 2 مليــون دوالر. 

- حاتــم كاملــي: مؤســس، )آي كليــك، ورســال، ولوســيداي(، وهــو خبــري يف التســويق 
الرقمــي ورايدة األعمــال التقنيــة.

- أســامة عشــري: مؤســس النظــام الســعودي لــرايدة األعمــال، ويشــغل منصــب عضــو 
مبجلــس اإلدارة يف شــركة )وادي مكــة(.

- زيــن العابديــن توفيــق: املؤســس والرئيــس التنفيــذي ملوقــع )صراحــة(، وهــو خدمــة علــى 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي. 

ويوجد بجوارهم أيضا أسماء مثل)38(: 
- قســورة الخطيــب: قــام ابملشــاركة يف أتســيس )UTURN Entertainment( عــام 2010 
كقناة على )يوتيوب(. واآلن تســتقطب املنصة 84 مليون زائر شــهرايً؛ ما جيعلها أكرب شــبكة 

ترفيه عرب اإلنرنت يف الشــرق األوســط.

- عمــر حمــد اللحيــدان: مؤســس شــركة )التكنولوجيــا اخلضــراء( عــام 2012، كمصــدر 
بديــل للطاقــة لتقليــل االعتمــاد علــى النفــط. وتقــوم الشــركة الناشــئة بتصنيــع األلــواح الشمســية، 

وبيعهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية وبقيــة دول اخلليــج. 

- مهنــد الحــاج: أســس مهنــد احلــاج، 33 عامــاً شــركة )Safe Road( يف عــام 2009 
للتقليــل مــن معــدل حــوادث الســيارات املرتفــع يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

38   مصطفى السداوي، رواد األعمال األكثر إبداعاً في السعودية، جملة سيديت، )6/ 1/ 2016(، اتريخ زايرة 
https://cutt.us/sc0sj :2020 /4 / 1 الرابط
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- صالح المطيري، ســمير الجيبان: مؤسســا شــركة )Business Clouds(، واليت تســاعد 
الشــركات الصغــرية علــى تطويــر تطبيقــات الربجميــات؛ حيــث يتــم ختزيــن البيــاانت علــى شــبكة مــن 

اخلــوادم علــى شــبكة اإلنرنــت، بــدالً مــن اخلــوادم احملليــة.
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رابعاً: التحديات والمستقبل
علــى الرغــم مــن أن العمــل الــرايدي يســهم بشــكل كبــري يف حتقيــق النهضــة العلميــة والتطــور 
االقتصــادي يف اجملتمعــات الدوليــة والعربيــة، إال أن العمــل الــرايدي يف اململكــة العربيــة الســعودية 

يواجــه الكثــري مــن العقبــات والتحــدايت، أمههــا:

1.  عدم استكمال القوانين االقتصادية:
 وهي اليت تتيح للقطاع اخلاص فرصة الشراكة يف إدارة الشأن العام االقتصادي، وابلتايل 
مــن األمهيــة هنــا التفــات ٌصنَّــاع القــرار يف اململكــة إىل أمهيــة توســيع التشــريع الــذي يســمح مبرونــة 
أتسيس املشروعات الرايديّة؛ لدعم اخلطوات الكبرية اليت تتخذها احلكومة يف اجلانب التطبيقي 

الــذي ظهــر أثــره ابدايً، كمــا ســبق ذكــره يف احملــور الســابق مــن هــذه الدراســة.

2.  نظام التعليم: 
ال يــزال نظــام التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعوديّة نظاًمــا تقليــدايًّ غــري قــادر علــى اســتيعاب 
مفاهيــم األعمــال الرايديــة يف شــكلها التطبيقــي والعملــي بشــكل أوســع، علــى الرغــم مــن أن 
حكومــة اململكــة اختــذت خطــوات مبدئيــة وجزئيــة يف هــذا األطــار، وابلتــايل تــربز هنــا األمهيــة 
القصــوى إلعــادة النظــر يف منظومــة التعليــم التقليديــة، وبــدء العمــل علــى تدشــني وتوســيع الربامــج 
الفنيــة الــيت تتيــح تعليــم األجيــال اجلديــدة املفاهيــم النظريــة والتطبيقيــة لألعمــال الرايديــة مبســتوايهتا 

املختلفــة، واســترياد النمــاذج الناجحــة يف هــذا اإلطــار. 

وميكــن هنــا ذِكــر املثــال املاليــزي كنمــوذج جيــد للغايــة، حيــث اختــذت وزارة التعليــم العــايل 
املاليزية إجراءات بشأن تدريس مواد رايدة األعمال بشكل إلزامي جلميع الطالب يف اجلامعات 
احلكوميــة الوطنيــة، وأيضــاً تشــجيع الطــالب علــى املشــاركة يف العديــد مــن األنشــطة الرايديــة، 
وابلتــايل ميكــن أن يــؤدي هــذا اجلهــد إىل اخنفــاض عــدد اخلرجيــني العاطلــني عــن العمــل، وزايدة يف 

األعمــال التجاريــة)39(.

39   أبو سليم، شذا، تعزيز ريادة األعمال للمساهمة في التنمية االقتصادية في فلسطين، مصدر سابق، ص 7.
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3.  تمويل المشروعات الرياديَّة:
يعتــرب التمويــل مــن التحــداّيت الــيت تواجــه املشــروعات الرايديــة والــيت قــد تــؤدي إىل إجهــاض 
ديــة الناشــئة يف هــذا  العمليــة قبــل اكتمــال منوهــا، ومــن أبــرز املشــاكل الــيت تواجــه املشــروعات الرايَّ

الشأن)40(:
أ.  التمويل الذاتي

تعتمــد أغلــب املشــروعات الناشــئة علــى التمويــل الــذايت، األمــر الــذي جيعلهــا تعمــل يف 
حــدود اإلمكانيــات املاليــة احملــدودة الــيت تكــون متاحــة هلــا، علًمــا أبن أغلــب املشــروعات الفرديــة 
يصعب زايدة رأس ماهلا عن طريق طرح أسهم يف األوراق املالية، أو إصدار سندات لالقراض.

ب.  رفض البنوك
تكمــن الصعوبــة األكــرب الــيت تواجــه املشــروعات الناشــئة الصغــرية واملتوســطة، يف رفــض 
بعــض البنــوك التجاريــة منحهــا القــروض االئتمانيــة، أو القــروض طويلــة األجــل؛ إال يف احلالــة الــيت 
تُقّدم فيها املؤسسة ضماانت ممّيزة تعزز من فرصها للحصول على قروض. كما تطلب البنوك 
مــا يثبــت قــدرة العميــل علــى تســديد األقســاط، ويتمثّــل ذلــك يف الدخــل الثابــت، مثــل: الراتــب 

الشــهري للموظفــني الــذي يتــم حتديــد مقــدار التمويــل علــى أساســه.

ج.  انخفاض القيمة المادية
يف حالــة احلصــول علــى متويــل مــا؛ فــإن صاحــب املشــروع الصغــري أو املتوســط، جيــد نفســه 
أمــام معضلــة جديــدة، تتمثّــل يف اخنفــاض القيمــة املاديــة الــيت حصــل عليها-نتيجــة ركــود أو 

تضخم-والــيت ال تتناســب مــع االحتياجــات اخلاصــة ابملشــروع.

وتشــري التقديــرات الدوليــة إىل أن حــوايل 70% مــن املشــروعات املتناهيــة الصغــر والصغــرية 
واملتوســطة يف األســواق الناشــة ال تســتطيع النفاذ إىل التمويل، الســيما يف إفريقيا وآســيا والشــرق 
األوســط، وتتعــدد اجلهــات الــيت تقــدم التمويــل للمشــروعات الصغــرية واملتوســطة يف الــدول 

العربيــة)41(.
40   ملياء حسن، تمويل المشروعات الصغيرة...التحديات والحلول، رواد األعمال، )22/ 9/ 2019(، اتريخ 

.https://cutt.us/lPtfd :2020 /3/ 31 الوصول للرابط
41    هبة عبد املنعم، الوليد طليحة، طارق إمساعيل، النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 
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وتعتمــد الــدول يف متويــل هــذه املشــروعات علــى مصــادر داخليــة وخارجيــة، مــن بينهــا: 
املؤسســات املصرفيــة، ومؤسســات التمويــل األصغــر، ومجعيــات القــروض الصغــرى، وشــركات 
التمويل التأجريي، إضافة إىل شــركات االســتثمار. وتعترب املؤسســات املصرفية من أهم مصادر 
متويــل املشــروعات الصغــرية واملتوســطة يف مجيــع الــدول العربيــة، ويعتــرب برانمــج )كفالــة( مــن أهــم 
اجلهــات املتخصصــة الــيت تقــدم التمويــل للمشــروعات الصغــرية واملتناهيــة الصغــر واملتوســطة يف 

اململكــة العربيــة الســعودية.

ومــن أهــم الحوافــز الماليــة والضريبيــة التــي يمكــن تقديمهــا للمشــروعات الصغيــرة 
ــة الصغــر والمتوســطة: والمتناهي

تقدمي حوافز ودعم للشــركات يف مراحلها التأسيســية األوىل، عرب توفري حوافز حكومية 	 
وِمنح ومســاعدات، من أجل تطوير االبتكار وامللكية الفكرية املتعلقة ابلتجارة.

دعــم التســجيالت االفراضيــة عــرب اإلنرنــت دون احلاجــة لتســجيل املنشــأة علــى عنــوان 	 
مكتــب أو مقــر؛ تســهيالً خلــروج املؤسســة إىل النــور، وتوفــرياً للنفقــات األوليــة الــيت يتــم 

إنفاقهــا علــى مــكان املؤسســة.
إنشاء حمفظة استثمارية يشرف عليها خرباء متخصصون يف إدارة الشركات الناشئة.	 
هنــاك عــدد مــن احلوافــز الضريبيــة الــيت ميكــن تقدميهــا للمؤسســات الرايديــة، مثــل: حوافــز 	 

ضريبيــة علــى الدخــل واألرابح املعــاد اســتثمارها، إضافــة إىل حوافــز ماليَّــة عنــد التحديــث 
الصغــرى  الشــركات  لفائــدة  العموميــة  الصفقــات  مــن  التوســعة، وختصيــص نســبة  أو 
واملتوسطة، ابإلضافة إىل ختصيص خطوط متويل من واقع موارد ميزانية الدولة؛ إلعادة 

هيكلــة املؤسســات الصغــرى واملتوســطة.

من ضمن التحدايت أيضا اليت تواجه مسار رايدة األعمال يف اململكة أيًضا:

4.  قلة الخبرة والضعف اإلداري: 
وهــي حالــة معروفــة لــدى بعــض املســتثمرين الصغــار، الســيما فيمــا يتعلــق ابختــاذ القــرارات 
اإلدارية وحتمل املخاطر، وابلتايل يصبح من األمهية هنا أن تقوم الدولة بدورها لدعم املستثمرين 

الدول العربية، صندوق النقد العريب، ديب،2019، ص ص: 19-18.
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يف اختــاذ القــرار وتقليــل اخلســائر، وذلــك مــن خــالل دعــم روَّاد األعمــال ابلتدريــب والتأهيــل 
ــِل جــزٍء مــن اخلســائر، وإســقاِط  الــكايف، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بوضــع دراســات اجلــدوى، وحَتَمُّ
جــزٍء مــن الديــون حــال فشــل املشــروعات، وغريِهــا مــن اخلطــوات الــيت متكــن املســتثمرين مــن رواد 

األعمــال مــن العمــل يف بيئــة آمنــة مــن املخاطــر.

يف هــذا اإلطــار ميكــن للحكومــة أن تتبــىن إطــالق منصــة واســعة للحاضنــات واملســرِّعات، 
وهــي شــركات تســتهدف تنميــة وتطويــر وتســريع منــو الشــركات الناشــئة ذات الطابــع االبتــكاري، 
وكذلــك تطويــر املؤسســات الصغــرية واملتوســطة، مــن خــالل جمموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات 
واملرافــق وآليــات الدعــم واالستشــارات، وفــق إطــار زمــين حمــدد؛ مــن أجــل ختفيــف التحــدايت 

والصعــوابت الــيت تواجــه الشــركات يف مراحلهــا التشــغيلية األوىل)42(.
ولتعظيم االستفادة من الفرص املتعددة وحتقيقاً اللتزامات رؤية السعودية 2030 املذكورة 
أعــاله، هنــاك حاجــة إىل منظومــة متكاملــة لــرايدة األعمــال، لتعمــل هــذه املنظومــة علــى توفــري 
السياســات واإلجــراءات املمكنــة، وإجيــاد قنــوات متويــل مناســبة للمشــاريع الرايديــة واملنشــآت 
املتوســطة والصغــرية، وخلــق ثقافــة حمفــزة وداعمــة لــرواد األعمــال، وإجيــاد جمموعــة مــن آليــات 
الدعم )مبا يف ذلك البنية التحتية ومسرِّعات وحاضنات األعمال(، وتطوير رأس املال البشري 
القــادر علــى بنــاء منشــآت رايديــة، ابإلضافــة إىل وجــود األســواق املناســبة والداعمــة للمشــاريع 
الرايديــة. تشــمل هــذه املنظومــة جمموعــة مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســيني، مثــل اجلامعــات 
والشــركات الكبــرية ورؤوس األمــوال اجلريئــة ورواد األعمــال، ويتمثــل الــدور الرئيســي ألصحــاب 
املصلحة يف تنمية عناصر منظومة رايدة األعمال املذكورة أعاله؛ هبدف متكني إنشاء املنشآت 

الناشــئة والصغــرية واملتوســطة ومنوهــا.

أخيــًرا، فــإن مــن أهــم التوصيــات التــي يمكــن العمــل عليهــا كــي يتــم تطويــر قطــاع ريادة 
األعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية ما يلي:

نقــل وتســويق األفــكار اإلبداعيــة واالبتكاريــة مــن  1-  إنشــاء حاضنــات مــن شــأهنا 
اجلامعــات الدراســية واملؤسســات املعنيــة بدعــم مشــروعات الشــباب إىل إطــار التنفيــذ مــن خــالل 

ربطهــا بســوق العمــل.
42   املصدر  السابق، نفسه، ص 74.
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2-  إدعــم احلكومــة لقوانــني تســمح للمشــروعات الرايديِّــة ابحتــكار إنتــاج ســلع بعينهــا، 
وعدم إنتاجها من قبل املؤسسات االقتصادية الكربى من القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص.

3-  إعمل دورات للشباب الذين يرغبون يف أتسيس مشروعات رايدية صغرية ومتناهية 
الصغر.

4-  تطوير آلياٍت فّعالة متبناٍة من قبل احلكومة أو املؤسسات الكبرية يف القطاع اخلاص 
لتســويق املشــروعات الراّيديــة، خاصــة وأن التســويق هــو أكــرب العقبــات الــيت تقــع أمــام هــذا النــوع 

من املشــروعات.

5-  نشــر ثقافــة العمــل الــرايدي، ســواء يف املؤسســات التعليميــة أو املؤسســات الربويــة 
ومنظمــات اجملتمــع األهلــي.

6-  مشــاركة احلكومــات للمشــروعات الرايديــة مــن خــالل عــدة مســارات، مــن بينهــا: 
املشــاركة جبــزء مــن التمويل-املشــاركة جبــزء كبــري مــن املــواد اخلام-تســهيل التمويــل عــرب املصــارف 

وغريهــا.

7-  ســن تشــريعات وقوانــني تدعــم ختفيــض ِنســب الفائــدة علــى القــروض املقدمــة هلــذا 
النــوع مــن املشــروعات، أو تقليــل نســبة الضرائــب علــى أرابح هــذه املشــروعات.

تقييم نتائج العمل الريادي وأثره على االقتصاد الوطني
جيب –أوالً -على أصحاب املصلحة الرئيسيني حتديد منهجية لقياس خمرجات املبادرات 
وأثرهــا علــى منــو منظومــة رايدة األعمــال احملليــة. إضافــة إىل ذلــك ال بـُـدَّ مــن وجــود آليــة مشــركة 
لقيــاس العوائــد الــيت تولدهــا رايدة األعمــال حملًيــا، ومــن أبــرز أدوات قيــاس تطــور منظومــة رايدة 
األعمــال هــو مؤشــر ســياق رايدة األعمــال الوطــين )NECI(، الــذي قــام بتطويــره تقريــر املرصــد 
الــدويل لــرايدة األعمــال يف العــام 2019، ويعتمــد هــذا املؤشــر علــى 12 عامــالً ضمــن إطــار 
منظومة رايدة األعمال، منها: ديناميكية الســوق احمللية، ومتويل املنشــآت الرايدية، والسياســات 
احلكومية، وتعليم رايدة األعمال؛ حيث يتم تقييم هذه العوامل من ِقبل خرباء حمليني. وكذلك 
ابإلمــكان أيًضــا تطويــر مؤشــرات أخــرى، مثــل كثافــة األنشــطة الرايديــة، وفعاليــة التواصــل بــني 
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فئــات اجملتمــع الــرايدي والتنــوع، وال بـُـدَّ أيضــاً مــن األخــذ يف االعتبــار أن املؤشــرات والتصنيفــات 
املنشــورة ال تعكــس يف حــد ذاهتــا ابلضــرورة واقــع منظومــة رايدة األعمــال احملليــة، فينبغــي لصنــاع 
القرار وأصحاب املصلحة اآلخرين متابعة التطورات واألنشطة املختلفة ملنظومة رايدة األعمال 
علــى أرض الواقــع، وذلــك للتقييــم والتأكــد مــن نتائــج مثــل تلــك املؤشــرات بشــكل عملــي 

وواقعــي)43(.

43   أسامة عشري، تسارع نمو منظومة ريادة األعمال السعودية، مصدر سابق.
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خاتمة 
-  تناولــت هــذه الدراســة أبــرز املفاهيــم اخلاصــة بــرايدة األعمــال، وَخلُــَص الباحــث يف التعريــف 
ا: )جمموعة من العمليات واملراحل اليت تعتمد يف بداية تشغيلها  النهائي لرايدة األعمال إىل أهنَّ
علــى أفــكار جديــدة إبداعيــة طُرِحــت لتلبيــة احتياجــات الســوق، وتتميــز إبحداثهــا طفــرًة، ســواء 
يف املؤسســة مــن الداخــل أو يف الســوق االقتصــادي، والــرايدة أصبحــت متثــل اليــوم جــزءًا مهًمــا 

للغايــة يف التطــور االقتصــادي والتكنولوجــي واملعــريف يف االقتصــادايت الكبــرية والناشــئة(.
-  نوهت الدراسة إىل أن الرايدة أصبحت مِسًة من مسات االقتصادايت املعاصرة، خصوًصا 
مــع التطــور التكنولوجــي، وتقــدُِّم االتصــاالت، وازدايد املعرفــة، وانتقــال جــزء كبــري مــن االقتصــاد 

التقليــدي إىل اقتصــاد رقمــي مرابــط، وهــو مــا أســهم يف زايدة األفــكار واملشــروعات الرايديــة.
-  َقدََّمــت الدراســة رؤيــة وصفيــة وحتليليــة لتوســع وانتشــار مفهــوم رايدة األعمــال مــن الناحيــة 
العمليــة والتطبيقيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، ابعتبــار رايدة األعمــال مفتاحــاً مهمــاَ للتنميــة 
االقتصاديــة، وحمــركاً مهًمــا للنمــو االقتصــادي؛ ألهنــا وســيلة مهمــة الســتحداث األفــكار اجلديــدة 
واإلبداعيــة يف الســوق االقتصــادي، خاصــة مــع التطــورات الواســعة الــيت يشــهدها االقتصــاد يف 
اململكــة يف الســنوات األخــرية، وقــد ركَّــزت الدراســة علــى حجــم انتشــار األعمــال الــيت تقــع حتــت 
هــذا التصنيــف يف اململكــة العربيــة الســعودية، والقيــود الــيت تواجــه طموحــات رايدة األعمــال 

واإلصالحــات املتخــذة يف هــذا القطــاع.
دة األعمال  -  نوهت الدراسة إىل أن احلكومة السعودية وضعت مستهَدفًا مهًما خاصاً برايَّ
واملشــاريع الناشــئة يف مشــروع )رؤيــة 2030(، وهــو أن تســاهم املشــاريع الصغــرية واملتوســطة يف 

الناتــج احمللــي اإلمجــايل للمملكــة العربيــة الســعودية مــن 20% إىل 35% حبلــول عــام 2030. 
-  يف ســبيل تعزيــز تطويــر منظومــة رايدة األعمــال يف اململكــة قامــت اهليئــة العامــة لالســتثمار 
الســعودية بتبــين مبــادرة ُعرفــت ابســم )االســتثمار اجلــريء(، كان الغــرض منهــا تســهيل دخــول 
صناديق استثمار رأس املال اجلريء وشركاهتا الناشئة إىل السوق السعودي، كذلك تعمل هذه 
املبــادرة علــى جــذب أفضــل الشــركات التقنيــة الناشــئة يف املنطقــة والعــامل لالســتثمار والنمــو يف 

الســوق احملليــة الســعودية. 



37

اد األعمال في السعودية وقود المستقبل  |   ُروَّ

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

-  دعمــاً للمشــروعات الرايديــة عملــت حكومــة اململكــة علــى إطــالق برانمــج )ِمــراس(، وهــو 
الربانمــج الــذي يوفــر مجيــع اخلدمــات املقدَّمــة مــن اجلهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص الــيت حيتــاج 
إليها رواد األعمال وأصحاب املنشآت الصغرية؛ لتأسيس مشروعاهتم وشركاهتم يف فرة قصرية.

-  اجتهــت اململكــة العربيــة الســعودية يف تعزيزهــا للمشــروعات الرايديــة إىل أتســيس عــدد مــن 
الصناديــق اخلاصــة، ابإلضافــة إلاتحــة التمويــل امليسَّــر دون فوائــد للمشــروعات الصغــرية، فضــاًل 
عــن ترويــج اإلنتــاج واالبتــكار لــرواد األعمــال املتفوقــني، مــن خــالل إشــراكهم يف احملافــل الدوليــة 

لــرايدة األعمــال.
-  متثل املنظمات غري احلكومية يف اململكة لبنة أساسية يف منظومة رايدة األعمال السعودية. 
مــن األمثلــة الرئيســية علــى ذلــك منظمــة )إنديفــور( الســعودية الــيت تدعــم رواد األعمــال احملليــني 

املؤثرين وتســهم يف تســريع منو منشــآهتم الرايدية.
-  هنــاك عــدة حتــدايت تواجــه اتســاع رايدة األعمــال يف اململكــة، أمههــا منظومــة التعليــم 
التقليديــة، وعــدم اخلــربة الكافيــة لــدى قطــاع واســع مــن أصحــاب املشــاريع الصغــرية واملتوســطة، 
وقلــة التدريــب املوجــه هلــذا القطــاع، وعــدم وجــود آليــات ومؤشــرات كافيــة ميكــن منهــا فهــم العوائد 

والنتائــج املرتبــة علــى قطــاع رايدة األعمــال وأتثــريه االقتصــادي واالجتماعــي.
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مصادر الدراسة
أوالً: الكتب

-  الباجــوري، خالــد عبــد الوهــاب، ريــادة األعمــال مفتــاح التنميــة االقتصاديــة فــي العالــم 
العربــي، القاهــرة، احتــاد الغــرف التجاريــة، 2017

-  الســكري، هالــة )مؤلــف وآخــرون(، ريــادة األعمــال مــن منظــور إماراتــي، ديب، جامعــة 
زايــد، معهــد الدراســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، 2014.

ثانياً: الدراسات والرسائل والمجالت العلمية والنشرات
-  أبــو ســليم، شــذا ســليم، تعزيــز ريــادة األعمــال للمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة فــي 

فلســطين، غــزة، الكليــة اجلامعيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، 2019.

-  أبــو انصــر، ســامي/ الطــالع، ســليمان/ أبــو أمونــة، يوســف/ الشــوبكي، مــازن، التعليــم 
التقنــي ودوره فــي تعزيــز ريــادة األعمــال فــي قطــاع غــزة، غــزة، الكليــة التطبيقيــة الفلســطينية، 

جملــة ديــر البلــح العلميــة، 2017.
-  البنــوان، مشــاري عبــد القــادر، أثــر األنمــاط الرياديــة علــى أداء المشــاريع الصغيــرة فــي 

ــان، جامعــة الشــرق األوســط، 2011. دولــة الكويــت، َعمَّ

-  التقرير السنوي العاملي للمجلس الدويل للمشروعات الصغرية بشأن املشروعات املتناهية 
الصغــر والصغــرية واملتوســطة، تقريــر صــادر عــن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة، 

أواتوا )كنــدا(، 28 يونيــو 2018.
-  الشــريف، خمتــار، برنامــج تحليــل ســوق العمــل وثقافــة العمــل الحــر، القاهــرة، أكادمييــة 
الســادات للعلــوم اإلداريــة )مركــز البحــوث واالستشــارات والتطويــر(، جملــة البحــوث اإلداريــة، 

العــدد 24، الســنة الرابعــة.
-  عبــد املنعــم، هبــة/ طليحــة، الوليــد/ إمساعيــل، طــارق، النهــوض بالمشــروعات متناهيــة 
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مركز مستقل غري رحبي، يُِعّد األحباث العلمية واملستقبلية، ويساهم يف صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عرب تكنولوجيا االتصال، إسهاماً 

منه يف صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكري املبين على منهج علمي سليم

الرسالة
املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري االسراتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تنــاول قضــااي التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضــرورايت التعايــش الســلمي، واملشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



مجاالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األحباث والدراسات: 
حيث يقوم املركز على إعداد الدراسات واألحباث وفق املنهجية العلمية يف جماالت 

ختصص املركز، وهي:
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية 
واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام جتاه القضااي الفكرية واألحداث السياسية 

د املهارات. واالجتماعية، ابلتعاون مع كادر علمي حُمرف وُمتعدِّ
3.  النشر: 

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




