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مت اإعداد هذا الكتاب بدعم من �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع. ومع هذا، ال تعرب النتائج املن�سورة يف هذه املطبوعة امل�ستقلة بال�سرورة عن 
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على  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  حكومة  من  حر�سًا 

مواكبة الديناميكية املت�سارعة للتغيري الذي ي�سهده االقت�ساد 

االقت�سادي  التنويع  اأهمية  تدرك  فاإنها  �ستى،  بطرق  العاملي 

والتو�سعة والقدرة التناف�سية، وكذلك اأهمية النهو�س بريادة 

املحركات  لكونها  جديدة  م�ساريع  اإن�ساء  وحتفيز  االأعمال 

اأن  ب�سمان  نلتزم  االإطار،  ويف هذا  والتنمية.  للنمو  الرئي�سة 

تزيد �سركات االأعمال ال�سغرية على نحو م�سطرد من حجم 

م�ساهمتها يف اقت�ساد الدولة يف جماالت حيوية، مثل اإيجاد 

فر�س العمل والتنويع والو�سول اإىل االأ�سواق مب�ساركة فاعلة 

من مواطني الدولة، اإدراكًا منا باأن املواطنني ي�سكلون املورد 

االأهم لهذه الدولة؛ اإذ اأنهم عندما ميتلكون روح ريادة االأعمال وتتاح لهم الفر�س املنا�سبة والبيئة املواتية، فلن 

فاعلة يف  اأطرافًا  �سي�سبحون  بل  �سخ�سي،  ازدهار  معي�ستهم وحتقيق  بجودة  االرتقاء  على  يقت�سر جناحهم 

التقدم االقت�سادي الأمتنا �سمن �سعينا امل�ستمر لن�سبح اقت�سادًا رائدًا قائمًا على املعرفة. 

لذلك، يجب اأن نت�ساءل اليوم عن مدى تطوير املواطنني لروح ريادة االأعمال هذه، كما يجب اأن نت�ساءل عن قدر 

الدعم املوجه لقطاع �سركات االأعمال ال�سغرية واملتو�سطة واملواطنني ال�ستغالل الفر�س املتاحة بف�سل النمو 

ي�سّغل  اأكرب �ساحب عمل  الوقت احلايل  يعد يف  القطاع احلكومي  اأن  بالذكر،  املت�سارع. واجلدير  االقت�سادي 

القطاع اخلا�س وحتديدًا  امل�ساركة يف  العمل  قوى  للمواطنني �سمن  ن�سبي  انخفا�س  اإىل  اأدى  املواطنني، مما 

للمواطنات، ويف نف�س الوقت ت�سهد الدولة زيادة �سكانية بني فئة ال�سباب، اإذ ت�سري االإح�سائيات احلالية اإىل 

اأن 38% من املواطنني تقل اأعمارهم عن 15 �سنة. واإدراكًا لتلك التحديات، تركز قيادة الدولة على زيادة ن�سب 

م�ساركة املواطنني يف قوى العمل و�سمان تاأهيل املواطنني ال�سباب واإعدادهم للعمل خارج القطاع احلكومي، 

االأعمال  بريادة  والنهو�س  املواطنني  وتدريب  املهارات  تنمية  تعزز  التي  ال�سيا�سات  و�سع  وحتديدًا عن طريق 

اإىل  يوؤدي  املواطنني مبا  االأعمال بني  ن�ساط ريادة  التي ميكن اتخاذها لتح�سني  اإذًا، ما االإجراءات  واالإبداع. 

زيادة امل�ساركة االقت�سادية وتعزيز اإنتاجية مواطني الدولة؟

تــوطـــئــــــــة
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وحر�سًا على االإجابة على هذه الت�ساوؤالت، ي�سر �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع اأن ي�سع بني يدي القارئ الكرمي 

هذا الكتاب اخلا�س الذي اأعدته بالتعاون مع جامعة زايد، اإذ يركز تركيزًا رئي�سًا على ن�ساط ريادة االأعمال بني 

زة التي  اإطار ال�سعي لتعزيز املعرفة باأمناط رّواد االأعمال املواطنني وامل�سكالت والتحديات املميِّ املواطنني يف 

قد تعرت�س طريقهم. ويركز هذا الكتاب “ريادة االأعمال: منظور اإماراتي” على املواطنني ويعتمد على بيانات 

م�سح ال�سكان البالغني الذي اأجري بالتعاون مع املر�سد العاملي لريادة االأعمال علمًا باأن تلك البيانات تركز على 

قيا�س الفروق يف م�ستوى ن�ساط ريادة االأعمال بني الدول وا�ستك�ساف العوامل املوؤدية اإىل �سلوك ريادة االأعمال 

واقرتاح ال�سيا�سات التي تعزز م�ستويات م�ساركة املواطنني يف ذلك الن�ساط. وقد وفر هذا امل�سح فر�سة لبيان 

عينة من مواطنينا واكت�ساب روؤى مبا�سرة من �ساحب امل�سلحة الرئي�س وهو رائد االأعمال االإماراتي، مما مكننا 

بدوره من اإجراء حتليل وطني معمق ملواطني الدولة.

على  ويركز  يربز  مبا  املواطنني  بني  االأعمال  ريادة  لن�ساط  املميزة  املكونات  ر�سد  اإىل  الكتاب  هذا  ويهدف 

التي قد تواجههم. كما يتيح ن�سر هذا املوؤلف فر�سة وو�سيلة  املوؤ�س�سية والهيكلية اخلا�سة بال�سيا�سة  العقبات 

متكن احلكومة وال�سركات واأ�سحاب امل�سلحة االأفراد من تقييم التحديات وامل�سكالت اخلا�سة باملواطنني يف 

�ساأن ن�ساط ريادة االأعمال.

ويف اخلتام، ال ي�سعنا �سوى اأن ن�سيد بجهود املوؤلفني وكل من �ساهم الإجناز هذا العمل والتزامهم باإعداد مورد 

ثمني ل�سناع ال�سيا�سة وقادة االأعمال املعنيني بتعزيز ريادة االأعمال، وحتديدًا لدى املواطنني، اآملني اأن يكون ما 

قدمناه اأ�سا�سًا لنقا�س واإجراءات م�ستقبلية والتنفيذ الناجح للتو�سيات يف الدولة.  

ح�صني النوي�س

 رئي�س جمل�س االإدارة 

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع
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�صكر وتقدير

وعطائهم  لدعمهم  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اإىل  والتقدير  ال�سكر  يقدموا  اأن  الكتاب  هذا  موؤلفو  يود 

املتوا�سل واالأهمية التي يولونها لقطاع ريادة االأعمال. 

كما نود اأن نتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل جموع املواطنني الذين �ساركوا يف م�سح املر�سد العاملي لريادة االأعمال، 

فبدون م�ساركتهم مل يكن مل�سح ال�سكان البالغني الذي تقوم عليه بحوث املر�سد العاملي لريادة االأعمال يف املقام 

االأول اأن يكتمل.

اآرائهم  وا�ستطالع  ا�ست�ساراتهم  الذين متت  والزمالء واخلرباء  والطالب  االأعمال  رّواد  لكافة  �سكرنا  وجندد 

�سمن هذه الدرا�سة ملا قدموه لنا من وقت وروؤى ثمينة اأثرت معرفتنا وفهمنا لريادة االأعمال يف الدولة.  
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مقدمة

غريت التحوالت التي طراأت على الرتكيبة ال�سكانية والتغرّي التقني وظروف ال�سوق والقوى الديناميكية االأخرى 

املجتمعات حول العامل بطريقة مل ي�سبق لها مثيل، واأفرزت فر�ساً وحتديات جديدة على واجهة امل�سهد، وقد 

بلغت الدولة منعطفًا حرجًا من حيث التنمية االقت�سادية، ولكي تتمكن من املناف�سة والنمو يف امل�سهد العاملي 

القائم، ميثل االأداء امل�ستقبلي وريادة االأعمال اأهمية مركزية ملوا�سلة التقدم االقت�سادي واالجتماعي للدولة، 

اإذ علينا اأن ن�سبح مهند�سي م�ستقبلنا االقت�سادي، مما يعني اأن نركز طاقاتنا ومواردنا على لفيف من رّواد 

االأعمال املواطنني وال�سركات بالطموح والقيادة واالإبداع الالزمة لبلوغ النجاح على ال�سعيد العاملي.   

واإ�سهامات  دور  على  عامة  نظرة  تقدمي  بغية  اإماراتي”  منظور  االأعمال:  “ريادة  الكتاب  هذا  اإعداد  مت  وقد 

لريادة  وفهمنا  معرفتنا  تعزيز  اإىل  الكتاب  هذا  ويهدف  الدولة،  يف  االأعمال  ريادة  بن�ساط  املعنيني  املواطنني 

االأعمال وت�سهيل اتخاذ القرارات وو�سع املبادرات التي تعزز هذه امل�ساعي، كما هذا العمل يوفر �سورة عن رائد 

االأعمال االإماراتي با�ستخدام جمموعة كبرية من البيانات حول املواقف املجتمعية وم�ستويات م�ساركة االأفراد 

على مراحل خمتلفة من عملية ريادة االأعمال و�سمات رّواد االأعمال واأعمالهم. ومن هذا املنطلق، يربز الكتاب 

التحديات الرئي�سة التي تواجه رّواد االأعمال املواطنني ويعر�س التو�سيات لت�سريع ن�ساط ريادة االأعمال املتزايد 

كقوة دافعة نحو حتقيق قدرة تناف�سية عاملية قوية يف ال�سنوات املقبلة. 

اإن بناء اأمة تقوم على ريادة االأعمال لي�س عملية �سريعة، اإذ ينبغي غر�س ثقافة ريادة االأعمال يف مرحلة مبكرة 

طوال املنظومة التعليمية مع تعزيز التوعية والتعاون يف الوقت ذاته، بني اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سني عمومًا. 

االأعمال  بريادة  للباحثني، ومعرفة  بيانات مفيدة  نوفر  اأن  الكتاب  وراء هذا  ونطمح من  نهدف  فاإننا  ولذلك، 

وفعالة  هادفة  وبرامج  �سيا�سات  و�سع  يف  �سناعها  لتوجيه  لل�سيا�سية  وروؤى  واملمار�سني،  للمعلمني  االإماراتية 

لتحفيز ودعم جهود رّواد االأعمال.

طوال  االجتماعية  وتنميتها  االقت�سادي  منوها  ا�ستدامة  �سعيد  على  ومميزًا  بارزًا  تقدمًا  الدولة  حققت  وقد 

العقود ال�سابقة، واأ�سبحت ال�سركات النا�سئة و�سركات االأعمال ال�سغرية اإحدى الركائز الرئي�سة امل�ساهمة يف 

حتقيق النمو االقت�سادي واإيجاد فر�س العمل يف الدولة ب�سبب ديناميكيتها وقدرتها على اال�ستفادة من قاعدة 

املعرفة املحلية. ومع هذا، مل يتم ا�ستنفاذ وا�ستغالل اإمكانات ريادة االأعمال التي يتمتع بها االأفراد، وخ�سو�سًا 
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ذوو املوؤهالت العالية، بال�سكل الكامل.  ومن ثم ينبغي النهو�س بريادة االأعمال بني املواطنني لرعاية املواهب 

وتنمية كادر من القادة واملبدعني الذين لن يوجدوا فر�س عمل قيمة للمجتمع فح�سب، بل �سيمكنون اآخرين من 

ا�ستحداث م�ستقبل ناب�س باحلياة.   

ويوفر هذا الكتاب الذي يعتمد يف املقام االأول على البيانات املجمعة يف م�سح املر�سد العاملي لريادة االأعمال 

الدولة،  مواطني  وتوجهات  وطموح  االأعمال  ريادة  اأن�سطة  حول  مميزة  روؤى  املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة 

وتعك�س مع تركيزها ب�سكل خا�س على رّواد االأعمال املواطنني االأهداف الثالث الرئي�سة للمر�سد العاملي وهي: 

قيا�س الفروق يف توجهات ون�ساط وطموحات ريادة االأعمال بني مواطني الدولة. 	•

االإماراتي.  االأعمال  ريادة  ن�ساط  وم�ستوى  طبيعة  حتدد  التي  العوامل  ا�ستك�ساف  	•

الدولة.  اقت�ساد  يف  االإماراتية  االأعمال  ريادة  لتعزيز  الالزمة  ال�سيا�سات  حتديد  	•

اأكرب واأكرث م�سروع بحثي مرموق حول ن�ساط ريادة االأعمال يف املراحل  ويعد املر�سد العاملي لريادة االأعمال 

املبكرة، ويوفر اأف�سل الروؤى حول بيئة ريادة االأعمال ال�سائدة والنظام البيئي لريادة االأعمال، ويعكف جممع 

ويقدم  العمل،  ل�سن  البالغني  لل�سكان  االأعمال  ريادة  اأن�سطة  قيا�س  على   1998 عام  منذ  املر�سد  يف  البحوث 

مقارنة مرجعية يف العامل حول ن�ساط ريادة االأعمال.   

ويف عام 2011، اأجرى جممع البحوث يف املر�سد العاملي لريادة االأعمال م�سوح �سملت 54 دولة، �ساركت فيها 

دولة االإمارات، ومتت مقارنتها عامليًا باعتبارها اقت�ساد ي�ستند اإىل االبتكار. ويتم عادة اإجراء م�سح ال�سكان 

البالغني )APS( بني عينة متثيلية ع�سوائية من الدولة ال تقل عن 2000 بالغ. ومع هذا، متثلت قاعدة الدولة 

وحتديدًا  االأعمال  ريادة  مل�سهد  تعمقًا  اأكرثًا  حتليل  الإجراء  اإ�سايف  مواطن   1000 تت�سمن  اأكرب  عينة  اأخذ  يف 

الفريد يف  الدميوغرايف  التوازن  لعدم  العينات �سرورية نظرًا  الزيادة يف  وتعد هذه  االإماراتيني،  ال�سكان  بني 

الدولة، حيث ي�سكل املغرتبون اأكرث من 85% من ن�سبة ال�سكان، ومتكن هذه الزيادة يف حجم العينة من زيادة 

التي  والتحديات  واخل�سائ�س  للطبيعة  اأف�سل  فهم  لتحقيق  فريدة  كمجموعة  املحليني  ال�سكان  على  الرتكيز 

تواجه مواطني الدولة ب�سكل خا�س، ويوفر امل�سح فر�سة للتعرف على اأراء املواطنني ب�سكل مبا�سر لتعزيز فهم 

رّواد االأعمال املواطنني واحتياجاتهم، اإ�سافة لتقدمي التو�سيات ذات العالقة للتغيري نحو االأف�سل.

ويركز الف�سل االأول من هذا الكتاب على ن�ساط ريادة االأعمال يف الدولة ودور ال�سبكات يف دعم تطوير امل�ساريع 

الذين  امل�ساريع  – اأ�سحاب  االإماراتيني  االأعمال  رّواد  ومغزى  اأهمية  يناق�س  كما  االقت�سادي،  النمو  وحتقيق 

ريادة  ن�ساط  يف  الرئي�سني  امل�ساهمني  باعتبارهم  املوؤ�س�سات  داخل  جديدة  عمل  فر�س  وينفذون  ي�ستحدثون 

املواطنني  االأعمال  رّواد  اأمناط  روؤى حول  الثاين  الف�سل  يوفر  االأعمال،  رّواد  كافة  اأهمية  والإدراكنا  االأعمال. 
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وتوجهات  دوافع  الثالث  الف�سل  وي�ستك�سف  املجتمع.  وم�ساهمتهم يف  الدميغرافية  والعوامل  املميزة  وال�سمات 

ومفاهيم االإماراتيني نحو ريادة االأعمال، اإذ قد ت�سنع الثقافة االإيجابية حول ريادة االأعمال يف املجتمع فرقًا 

رّواد  واإبداع  النمو  طموحات  حول  تفا�سيل  الرابع  الف�سل  ويوفر  االأعمال.  ريادة  ن�ساط  معدالت  يف  ملحوظًا 

منو  ال�ستدامة  اأ�سا�سية  تعد  والتي  النمو  عالية  االأعمال  لريادة  الرئي�س  املحدد  باعتباره  االإماراتيني  االأعمال 

القدرة التناف�سية. ون�سرب يف الف�سل اخلام�س اأهمية حترير ريادة االأعمال عرب التعليم باعتباره املحرك الرئي�س 

لالقت�ساد. واأخريًا، يختتم التقرير بت�سليط ال�سوء على االنعكا�سات واالأثار الرئي�سة املرتتبة على ال�سيا�سة وعدد 

من التو�سيات التي توجه �سناع ال�سيا�سة يف �سياغة التدخالت التي حتفز ريادة االأعمال. واجلدير بالذكر اأن 

اأية اأطروحة حول ريادة االأعمال �ستغدو غري مكتملة اإذا اقت�سرت على اجلانب النظري والبحوث فقط، نظرًا 

الأن اأهم جزء يف ريادة االأعمال هم االأفراد الذين ي�سعون النظرية مو�سع التطبيق. ولذلك، يت�سمن الكتاب 

عددًا من االإ�سارات التي تربز اجتهاد ومثابرة بع�س رّواد االأعمال املواطنني واملبادرات االإبداعية املقرتحة من 

قبل املهارات املحلية املواطنة.  
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الف�صل الأول

ن�صاط ريادة الأعمال الإماراتي

تواجه معظم االقت�ساديات النا�سئة، ومنها دولة االإمارات، يف يومنا هذا �سغوطًا �سريعة التطور من االقت�ساد 

جناح  موؤ�سرات  حتدد  الرخي�سة،  العاملة  واليد  االأرا�سي  قطع  مثل  التقليدية،  االأ�سول  كانت  وبينما  العاملي، 

وف�سل االقت�ساد، فاإن فئة جديدة من االأ�سول ت�سكل حاليا االآفاق االقت�سادية مثل مهارات قوى العمل واملرافق 

الع�سرية والو�سول اإىل راأ�س املال واملعلومات وكذلك ريادة االأعمال والن�ساط االإبداعي. وتتمثل اخلطوة االأوىل 

يف امل�سار التدريجي لقيا�س اأ�سول االقت�ساد يف فهم قدراته التناف�سية وكذلك توفري معرفة اأف�سل مبحركات 

النمو االقت�سادي اجلديدة. 

ويعد ن�ساط ريادة االأعمال عمومًا حمركًا جوهريًا للنمو االقت�سادي القوي عرب انت�سار البيئة االإبداعية، وتعترب 

العالقة وثيقة وقوية بني منو فر�س العمل على املدى الطويل وريادة االأعمال، اإذ ال يقدم رّواد االأعمال فر�س عمل 

حملية جديدة فح�سب، بل يحققون ثروة ومنوًا جديدًا. ويف الواقع، يعترب رّواد االأعمال اآلية حرجة ال�ستحداث 

االأفكار اجلديدة واالإبداعات يف ال�سوق، االأمر الذي ي�سري بو�سوح اإىل الرتابط الكبري بني ريادة االأعمال والنمو 

اأ�سا�سيًا يف معرفتنا  ركنًا  االقت�سادي  التقدم  االأعمال يف حتقيق  ريادة  دور  لذلك، ميثل معرفة  االقت�سادي. 

لديناميكيات جمتمعنا وازدهاره.  

ولقد اأدركت حكومة الدولة الر�سيدة ذلك مبكرًا، وجعلت من تر�سيخ ثقافة ريادة االأعمال ودعم تنمية امل�ساريع 

بالقدرة  يتمتع  املعرفة  على  قائمًا  اقت�سادًا  الدولة  ت�سبح  اأن  بغية  ا�سرتاتيجيتها  عماد  واملتو�سطة  ال�سغرية 

، وحمركًا 
ٍ
اأي اقت�ساد نام اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ت�سكل ركيزة  اإذ تدرك احلكومة جيدًا  التناف�سية، 

لالإبداع وفر�س العمل واال�ستثمار. وت�سخر الدولة ثروتها احلالية لبناء اقت�ساد اأكرث ا�ستدامة وا�ستقرارًا، وقد 

 2015 ودبي   2021 االإمارات  )مثل  الطموحة  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  خطط  ذلك  �سبيل  يف  و�سعت 

واأبوظبي 2030( مع تركيزها القوي على �سريحة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة )لتو�سعة وتنويع ومنو القدرة 

التناف�سية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة( وتوجه احلكومة الدعم نحو تهيئة بيئة ت�سريعية منا�سبة حتفز وتعزز 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وتنمي وتطور عقليات ريادة االأعمال يف اإطار حر�س الدولة على ا�ستحداث فر�س 
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مميزة للمواطنني للم�ساهمة يف تنمية اقت�ساد قائم على املعرفة وناب�س باحلياة من خالل تاأ�سي�س امل�ساريع 

اجلديدة وتنمية ال�سركات ال�سغرية اإىل موؤ�س�سات كربى ذات وجود عاملي. 

بطبيعة  معرفتنا  على  كبريًا  تاأثريًا  االأعمال  ريادة  واأن�سطة  اجلديدة  امل�ساريع  تاأ�سي�س  واأثر  حجم  قيا�س  ويوؤثر 

وعر�س ريادة االأعمال يف جمتمعنا، ولقد متكنا من خالل املر�سد العاملي لريادة االأعمال من قيا�س ن�ساط ريادة 

االأعمال داخل الدولة والتحقق من العالقة بني اأن�سطة ريادة االأعمال والتنمية االقت�سادية، وقد زاد نطاق درا�سة 

ذلك  بخالف  اإليها  االإ�سارة  مت  والتي  القائمة  املوؤ�س�سات  داخل  االأعمال  ريادة  �سلوك  حتليل  لتت�سمن  املر�سد 

با�سم روح املبادرة الداخلية اأو روح املبادرة لدى املوظفني ويعّدا نوعني من ريادة االأعمال وميثالن اأهمية االإبداع 

واالإنتاجية والنمو االقت�سادي. لذا يتعنّي تعزيز معرفتنا وفهمنا الأن�سطة ريادة االأعمال داخل املوؤ�س�سات احلالية.  

ويحلل املر�سد م�ساهمة ريادة االأعمال يف االقت�ساد وفقًا ملرحله تطوره. وبالن�سبة للدولة، فمن املتعارف عليه 

و/ منتجات  باإنتاج  يتميز  اقت�سادًا  متتلك  الدولة  اأن  مبعنى  االإبداع،  على  يرتكز  اقت�سادًا  متتلك  اأنها  حاليًا 

اأو خدمات جديدة ومميزة لل�سوق العاملي عرب توظيف تقدمها التقني وطرق العمل. كما تلعب اخلدمات دورًا 

متزايد االأهمية وتقدم اإ�سهامات جليلة يف اإجمايل الناجت املحلي للدولة. 

من  متتد  التي  املراحل  من  جمموعة  خالل  من  الدولة  يف  االأعمال  ريادة  لن�ساط  ت�سور  اأف�سل  و�سع  وميكن 

امل�سح،  يف  امل�سمولني  جملة  من  املر�سد،  ويحدد  ها.  ف�سّ يف  الراغبني  اإىل  ال�سركات  تاأ�سي�س  يف  الراغبني 

االأ�سخا�س القائمني على تاأ�سي�س واإدارة ال�سركات ويتم ت�سنيفهم وفقًا ملرحلة العمل التي يعرفون اأنف�سهم بها 

يف الوقت الراهن: رّواد االأعمال النا�سئني امل�سرتكني يف عملية تاأ�سي�س ال�سركة، ورّواد  االأعمال اجلدد الذي 

يديرون �سركات ال يقل عمر تاأ�سي�سها عن 3 �سنوات ون�سف، واملالك/املديرون اجلدد ل�سركة را�سخة التاأ�سي�س 

)يزيد عمرها عن 3 �سنوات ون�سف(. وي�ساوي اأول تدبريين بني م�ستوى ن�ساط ريادة االأعمال داخل الدولة ويتم 

ت�سنيفهما معًا وي�سار اإليهما با�سم اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال )TEA(. وبالتاأكيد، يرتكز معظم االهتمام 

اأكرث املراحل حرجًا واأهمية ملعظم رّواد  على هذه املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االهتمام نظرًا الأنها متثل 

االأعمال وتتميز بزيادة الديناميكية واإيجاد فر�س العمل واالإبداع يف اأي اقت�ساد وطني.

االأعمال  رّواد  وي�سكل  الدولة،  يف  البالغني  ال�سكان  من   %4.1 ن�سبة  اجلديدة  ال�سركات  اأعمال  رّواد  وي�سكل 

النا�سئني الذي ي�سعون بجد اإىل تاأ�سي�س �سركات اأعمال ن�سبة 3.9% من ال�سكان، وبدمج هاتني الن�سبتني معا، 

يتبني اأن 7.8% من ال�سكان البالغني م�سرتكني بوجه ما �سمن ن�ساط ريادة االأعمال يف مرحلة مبكرة )اجلدول 

1( مما يعني اأنه ميكن اعتبار حوايل 8 اأفراد من بني كل 100 بالغ يف الدولة رّواد اأعمال يف مرحلة مبكرة. 

وبالن�سبة للمواطنني، فاإن رّواد االأعمال لل�سركات اجلديدة ي�سكلون ن�سبة 6% من ال�سكان املواطنني، بينما ي�سكل 

رّواد االأعمال النا�سئني ن�سبة 4.6% مما يعني اأن ن�سبة ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي البالغة 10.4% تزيد عن 

ن�سبة الوافدين اأو حتى متو�سط معدل االقت�ساديات القائمة على االإبداع، مما يعني اأن حوايل 10 اأفراد من بني 

كل 100 مواطن اإماراتي رّواد اأعمال يف مرحلة مبكرة. 

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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ويبني اجلدول 1 ن�سبة البالغني امل�سرتكني يف ن�ساط ال�سركات اجلديدة والنا�سئة وكذلك ال�سركات الرا�سخة 

التاأ�سي�س يف عام 2011 مبا يف ذلك ن�سبة املواطنني املعرفني ذاتيًا �سمن فئة من الفئات الرئي�سة االأربعة لرّواد  

االأعمال التي حددها املر�سد. ونقارن كذلك بني نتائج الدولة مع االقت�ساديات االأخرى امل�ستندة اإىل االإبداع. 

ال�سركات  ن�سبة  تزال  ال  الوافدين،  من  اأكرب  بدرجة  االأعمال  ريادة  اأن�سطة  يف  ي�ساركون  املواطنني  اأن  ورغم 

الرا�سخة التاأ�سي�س تقل ب�سكل كبري عن املتو�سط لالقت�ساديات امل�ستندة اإىل االإبداع.

اجلدول 1 معدلت امل�صاركة يف ريادة الأعمال ل�صنة 2011

فئة املر�صد

ن�صبة م�صاركة 

املواطنني )1408 

فرد م�صمول يف 

امل�صح(

ن�صبة م�صاركة 

الوافدين 

ن�صبة امل�صاركة يف 

الدولة

ن�صبة امل�صاركة 

يف القت�صاديات 

املرتكزة على 

الإبداع

4.0%3.9%3.3%4.6%ال�صركات النا�صئة 

3.0%4.0%2.3%6.0%ال�صركات احلديثة

اإجمايل ن�صاط 

ريادة الأعمال 
%10.4%5.6%7.8%6.9

ال�صركات الرا�صخة 

التاأ�صي�س
%5.0%2.5%3.6%7.2

التوزيع اجلغرايف 

وقمنا  االأعمال،  لريادة  املوقع اجلغرايف  الدولة على  اأنحاء  االأعمال يف جميع  ريادة  لن�ساط  ركزنا يف حتليلنا 

بدرا�سة كيف توؤثر م�ستويات و�سمات الن�ساط االقت�سادي لالإمارات ال�سبعة على ميالد موؤ�س�سات جديدة ونطاق 

عملها، ويتم عر�س معدالت م�ساركة املواطنني يف ريادة االأعمال وفقًا لكل اإمارة يف اجلدول 2. ويوجد اأغلب 

امل�سمولني يف امل�سح من اإماراتي اأبوظبي ودبي وبينما ترتفع يف عجمان ن�سبة اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال يف 

املرحلة االأوىل. وتوجد معدالت ن�سبية مماثلة يف جميع االإمارات. ويتبني متتع املواطنني املقيمني يف االإمارات 

ال�سنوات  غ�سون  يف  جديدة  �سركات  تاأ�سي�س  يتوقعون  اإذ  االأعمال،  ريادة  نحو  اإيجابية  اأكرث  باأفاق  ال�سمالية 

الثالثة القادمة بوترية اأكرب من اأبوظبي ودبي. وت�سم اإمارة الفجرية اأعلى ن�سبة من ال�سركات احلديثة بن�سبة 

اأعلى معدل من  ال�سركات الرا�سخة  9.4% مع وجود مواطنني يف فئة ال�سركات النا�سئة وحتتل راأ�س اخليمة 

التاأ�سي�س بن�سبة %9.1. 
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اجلدول 2 معدلت امل�صاركة يف ريادة الأعمال ح�صب الإمارة ل�صنة 2011  

الفجريةال�صارقةدبياأبوظبيالإمارة
راأ�س 

اخليمة
عجماناأم القوين

4.6%1.5%6.3%4.5%17.5%32.2%33.4%ن�صبة امل�صاركني

توقع ال�صركات 

اجلديدة
%9.4%7.7%13.8%10.9%11.4%9.5%18.5

اإجمايل ن�صاط 

ريادة الأعمال
%11.1%10.2%10.1%9.4%9.1%9.5%12.3

9.2%9.5%3.4%0.0%5.3%4.2%4.7%النا�صئة

3.1%0.0%5.7%9.4%5.3%6.2%6.6%احلديثة 

7.7%4.8%9.1%3.1%5.7%3.3%5.3%را�صخة التاأ�صي�س 

واإدراكًا باالأثر االقت�سادي واالجتماعي لريادة االأعمال، اأطلقت الدولة عددًا من الربامج احلكومية الهادفة اإىل 

تنمية رّواد االأعمال املواطنني ورعايتهم. ويف هذا االإطار، مت تد�سني �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع )�سندوق 

خليفة( يف عام 2007 لرت�سيخ ثقافة ريادة االأعمال وتعزيز االإبداع واالبتكار وحتقيق النمو امل�ستدام لل�سركات 

االإماراتية ال�سغرية واملتو�سطة، ويعترب ال�سندوق حاليًا اإحدى الهيئات احلكومية الرائدة التي حفزت تاأ�سي�س 

اأكرث من 460 م�سروعًا جديدًا مع �سخ روؤو�س اأموال تزيد عن 760 مليون درهم اإماراتي.  وكذلك فاإن موؤ�ص�صة 

حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، اإحدى موؤ�س�سات دائرة التنمية االقت�سادية يف دبي، 

واملعنية بتطوير قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة جنحت يف تهيئة مناخ مواٍت الزدهار ريادة االأعمال ومدت 

برنامج ال�صيخ  يد العون لعدد من رّواد االأعمال االإماراتيني لتحقيق اأحالمهم. ويف راأ�س اخليمة، مت تاأ�سي�س 

�صعود بن �صقر لدعم م�صاريع ال�صباب بهدف دعم وتعزيز منو وتطوير م�ساريع ال�سباب االإماراتيني.  وقد مت 

املايل  امل�ساعدة والدعم املايل وغري  »رّواد« بهدف تقدمي  الريادية  امل�صاريع  ال�صارقة لدعم  موؤ�ص�صة  تاأ�سي�س 

للت�سجيع على منو امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف اإمارة ال�سارقة. كما ا�ستحدث جمل�س تنمية املنطقة الغربية 

لعر�س خدماتهم  واخلا�س  القطاعني احلكومي  املتخ�س�سني من  مع  بالتعاون  ا�صت�صارة  برنامج  اأبو ظبي  يف 

لدعم االأهداف الرئي�سة ملخطط تنمية املنطقة الغربية 2030 والتي تت�سمن ن�ساطًا متزايدًا لريادة االأعمال.

رّواد اأعمال ال�صركات النا�صئة واجلديدة 

يقيم املر�سد م�ستوى ال�سركات النا�سئة اأو معدل االنت�سار داخل الدولة بقيا�س اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال.  
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ومع هذا، مييز املر�سد بني مرحلتني من ن�ساط ريادة االأعمال اأال وهما: ال�سركات النا�سئة وال�سركات اجلديدة، 

 3 الأكرث من  مقبو�سة  رواتب  بدون  نا�سئة  �سركة  امل�سرتكني يف  االأفراد  اإىل  النا�سئة   ال�سركات  رّواد  ي�سري  اإذ 

اأ�سهر، يف حني اأن رّواد ال�سركات اجلديدة ميتلكون كليًا اأو جزئيًا ويديرون �سركة جديدة اأو حديثة مت تاأ�سي�سها 

خالل فرتة ترتاوح بني 4 و42 �سهرًا بدون رواتب الأكرث من هذه املدة. ونظرًا الأن ال�سركات اجلديدة ال ت�ستمر 

لفرتة زمنية طويلة بهذا امل�سمى، يف�سل لهذه الغاية وجود معدالت مرتفعة يف كلتا الفئتني. ونرى يف اجلدول 3 

وجود انخفا�س عام يف ن�ساط ريادة االأعمال يف املرحلة املبكرة يف عام 2011 يف ظل وجود اأكرب ن�سبة انخفا�س 

بني رّواد االأعمال االإماراتيني. وبينما ميكن اأن تعترب البيانات اخلا�سة ب�سنة 2009 انعكا�سا القت�ساد مزدهر 

امل�ساريع  العديد من  لف�سل  الكبرية  االإعالمية  للتغطية  الن�ساط  انخفا�س  يعزى  اأن  وخ�سو�سًا يف دبي، ميكن 

اجلديدة يف العامني 2009 و2010 باملنطقة والتباطوؤ العام لالقت�ساد العاملي.

اجلدول 3 ن�صبة امتالك واإدارة ال�صركات التي عمرها 42 �صهراً اأو اأقل

املواطنال�صنة
الوافد 

العربي

الوافد 

الأ�صيوي

الوافد 

الغربي

املتو�صط 

بالدولة

2006%1.7%3.6%1.2%3.2%2.2

2007%4.7%7.1%2.0%1.3%4.1

2009%12.0%9.7%4.0%6.6%7.4

2011%4.0%5.2%0.7%0.0%2.6

ويف عملية ريادة االأعمال، تكون املرحلة التالية الإدراك الفر�سة عندما يبدي االأفراد رغبتهم يف تاأ�سي�س �سركة 

املر�سد  وي�سري  بتد�سني عمل جتاري جديد.  املتبوعة  االأعمال  ريادة  نوايا  با�سم  باالأحرى  اإليها  وي�سار  جديدة 

تاأ�سي�س  على  اأ�سهر  اأربعة  مرور  بعد  االأعمال  رّواد  وينتقل  النا�سئني،  االأعمال  برّواد   هوؤالء  االأعمال  رّواد  اإىل 

ال�سركة اإىل املرحلة التالية والتي تعرف با�سم ال�سركة اجلديدة اأو »احلديثة«. ويتم ت�سمني املرحلتني املذكورتني 

اأعاله يف موؤ�سرات املر�سد حتت م�سمى اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال يف املرحلة املبكرة الذي يعد معدله اأكرث 

االإح�سائيات اقتبا�سًا من بيانات املر�سد يف و�سائل االإعالم ويعد اأكرث موؤ�سر جدير بالثقة للتحقق من م�ستويات 

اأن�سطة ريادة االأعمال يف الدولة.   

كما نرى يف اجلدول 3 اأن متو�سط امتالك/اإدارة ال�سركات احلديثة يف الدولة يبلغ 2.6% وهي ن�سبة اأقل من 

لك املعنية بال�سكان االإماراتيني البالغة 4%. ومع هذا وعند مقارنة هذه الن�سبة مع معدالت اإجمايل ن�ساط ريادة 

البالغة  العرب  الوافدين  ن�سبة  كبري عن  ب�سكل  البالغة %9  االإماراتيني  ن�سبة  تنخف�س  االأعمال )اجلدول 4(، 

12.8% ولكنها تزيد على كافة فئات اجلن�سيات االأخرى يف الدولة. 

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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اجلدول 4 معدلت اإجمايل ن�صاط ريادة الأعمال بني فئات اجلن�صيات املختلفة يف الدولة1

املواطنال�صنة
الوافد 

العربي

الوافد 

الأ�صيوي

الوافد 

الغربي

املتو�صط 

بالدولة

2006%2.7%6.9%1.7%3.2%3.7

2007%8.9%13.6%4.7%5.1%8.4

2009%18.6%20.1%6.6%6.6%13.3

2011%9.0%12.8%1.3%0.0%6.2

ريادة الأعمال )روح املبادرة( الداخلية 

ال تقت�سر ريادة االأعمال يف �سياق درا�سة املر�سد العاملي لريادة االأعمال على تاأ�سي�س امل�ساريع وال تعد �سكلها 

االأوحد، اإذ يوجد نوع اآخر هام لن�ساط ريادة االأعمال يدرجه املر�سد �سمن م�سح ال�سكان البالغني ويقوم بقيا�سه، 

وهو ريادة اأعمال املوظفني – اأو روح املبادرة الداخلية، ويوجد يف الغالب متييز بني ن�ساط م�ستقل لريادة االأعمال 

للموظفني )املرحلة املبكرة( وريادة االأعمال للموظفني اأو روح املبادرة الداخلية، وي�سرتك موظفو ن�ساط ريادة 

االأعمال مع رّواد االأعمال الفرديني بعدة طرق يف نف�س ال�سمات ال�سلوكية مثل التحلي بروح املبادرة واحلر�س على 

اال�ستفادة من الفر�س واالإبداع. ويعر�س هذا الق�سم بع�س الروؤى حول هذا ال�سكل من اأ�سكال ريادة االأعمال.   

ولطاملا ا�ستخدمت كربى ال�سركات العامة واخلا�سة حول العامل ريادة االأعمال )روح املبادرة( الداخلية لعقود 

عدة، وتزايدت �سعبية املفهوم يف الوقت الراهن نظرًا ل�سعي ال�سركات الكربى اإىل اإيجاد �سبل للمحافظة على 

قدرتها التناف�سية، وحتديدًا يف ظل هذا االقت�ساد ال�سعب، ويت�سابه مفهوم املبادرة الداخلية مع ريادة االأعمال، 

القائمة  هياكلها  من  االأعمال  ريادة  اأن�سطة  تنفيذ  من  املوؤ�س�سات  متكن  �سبل  اإيجاد  على  يركز  اأنه  با�ستثناء 

اأفكارهم واإبداعاتهم واأ�ساليبهم اإىل خطط عمل ملمو�سة  الرا�سخة، عن طريق ت�سجيع املوظفني على تطوير 

ت�ستفيد منها ال�سركات التي يعملون لديها، وحتتاج حتى  ال�سركات الرا�سخة التاأ�سي�س اأثناء هذه احلقبة التي 

املبادرة  اأهمية  تزايد  يعك�س  واالبتكار، مما  باملرونة  التحلي  اإىل  تقنية ومناف�سة عاملية حمتدمة  تقدمًا  ت�سهد 

الداخلية نظرًا الأن املبادرين الداخليني ميكن اأن يكونوا حمفزين للتغيري والتقدم االقت�سادي. 

تتناف�س  التي  املوؤ�س�سات  لبحث  التنمية االقت�سادية نظرًا  املوظفني مع  اأعمال  ريادة  الغالب كثافة  وتتزايد يف 

ب�سكل متزايد عن �سبل جديدة ومبتكرة للمناف�سة، ومن ثم فاإنها متيل اإىل املبادرة الداخلية عن طريق متكني 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

قد مت مالحظة بع�س التناق�سات يف االأرقام املبينة يف هذا اجلدول باملقارنة باجلدول 1 اأعاله نظرًا ال�ستخدام عينة زائدة لبياتات االإماراتيني والتي مت   1

ا�ستخدامها يف م�سح ال�سكان البالغني. ومت جمع العينة االإ�سافية لتوفري معرفة اأف�سل بال�سكان االإماراتيني املحليني.

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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املوظفني املبدعني واملبتكرين من ا�ستخدام فر�س االأعمال �سمن هياكلها التنظيمية القائمة، اإذ ميكن اأن ت�سكل 

املبادرة الداخلية عماد النمو االقت�سادي والتنظيمي والنجاح والقدرة التناف�سية وميكن اعتبارها ميزة تناف�سية 

�سمن  الداخلية  املبادرة  من  ومنافع  مزايا  حققت  الكربى  ال�سركات  من  العديد  اأن  بالذكر  واجلدير  فريدة. 

رّواد االأعمال على زيادة م�سادر الدخل فح�سب، بل  اإ�سهامات موظفيها من  اإذ مل تقت�سر  القائمة،  هياكلها 

�سغلوا دورًا حموريًا يف زيادة التحفيز وال�سعور بالتمكني لدى املوظفني من رّواد االأعمال.  

ويف �سوء ن�سوج االقت�ساديات وال�سركات القائمة، جتدر االإ�سارة اإىل اأنه لطاملا حدث النمو الع�سوي يف املوؤ�س�سات 

بقيادة موظفيها احلاليني بف�سل ما يبدعونه من اأفكار جديدة ومبادرات للم�ساريع، اإذ ميكن تطوير هذه االأفكار 

�سمن الهيكل التنظيمي القائم للموؤ�س�سة اأو ميكن فتح ق�سم جديد اأو حتى �سركة جديدة �سمن ال�سركة القائمة. 

اأحد  قاده  الذي   )Nespresso( ن�سرب�سو القهوة  نظام  الداخلية  املبادرة  الدولية على  النماذج  اأ�سهر  ومن 

موظفي �سركة ن�ستله واأ�سبحت االآن عالمة جتارية معرتف بها دوليًا مببيعات تتجاوز 17 مليار دوالر اأمريكي. ويف 

واقع االأمر، تعد فورد مو�ستاجن واملل�سقات ال�سفراء من ثري اإم واحلا�سوب ال�سخ�سي من �سركة اآي بي اإم  وخط 

“اإنتاج األعاب حرب النجوم” من كينري تويز اأفكارًا ا�ستحدثها موظفون من رّواد االأعمال.  

الوقت  الكثري من  ت�ستثمر  التي  مثل جوجل  والتوا�سل  التقنية  �سركات  الداخلية يف  املبادرة  ا�ستخدام  ويزداد 

اإذ  واالإبداع؛  االبتكار  على  الت�سجيع  طريق  عن  موظفيها  يف  املتمثل  مواردها  اأهم  من  لال�ستفادة   واملال 

لالإبداع  اال�سرتاحة  مفهوم  بتنفيذ  الداخلية  االأعمال  ريادة  على  للت�سجيع  ر�سمية  عملية  جوجل  و�سعت 

)Off Time Innovation( للت�سجيع على االبتكار واالإبداع لدى املوظفني وذلك بتخ�سي�س 20% من وقت 

ن�سف  ابتكار  يف  اأثمر  مما  للموظف،  ال�سخ�سي  االهتمام  ذات  بال�سركة  املرتبط  للعمل  جوجل  لدى  املوظف 

اأما يف  واأخبار جوجل(.   Adsense و   ،Gmail اأنتجتها جوجل )مثل بريد جوجل  التي  املنتجات اجلديدة 

�سركة ثري اإم 3M التي تعترب اإحدى اأكرب ال�سركات اإبداعًا يف العامل فيتم متكني املوظف من تخ�سي�س 15% من 

�ساعات عمله ال�ستحداث اأفكار يعتقد باإمكانية ا�ستفادة ال�سركة منها، فاإذا تثبت جدوى الفكرة، متولها ال�سركة 

ر�سميًا من خالل برنامج يعرف با�سم منحة التكوين )Grant Genesis( الذي يعر�س على الباحثني مبلغًا 

ي�سل اإىل 85.000 دوالرًا اأمريكيًا لتنفيذ م�ساريعهم املبنية على تلك الفكرة. وتتمثل اإحدى اأكرث الطرق فعالية 

يف الت�سجيع على االإبداع الداخلي يف تخ�سي�س وقت كاٍف لالأفراد اأو فرق العمل من �ساعات عملهم للعمل على 

م�ساريع اإبداعية. عالوة على ذلك، يتمكن رّواد االأعمال الداخليني من حتقيق النجاح واالزدهار عندما متكنهم 

االإدارة/القيادة وتدعمهم يف م�سرية تنمية و�سقل مهارات االإبداع واالبتكار لديهم.

عن  ال�سادر   2011 الدولة  تقرير  �سمن  الداخلية  املبادرة  اأو  االأعمال  رائد  املوظف  ن�ساط  تعريف  ورد  وقد 

املر�سد العاملي لريادة االأعمال باأنه “قيام املوظفني با�ستحداث اأن�سطة جديدة ل�سالح �ساحب العمل الرئي�س 

مثل ا�ستحداث اأو اإطالق منتجات اأو خدمات جديدة اأو تاأ�سي�س وحدة عمل جديدة اأو موؤ�س�سة اأو �سركة تابعة 

االأعمال  ن�ساط ريادة  الدولة م�سرتكون حاليًا يف  ن�سبة 9.3% من مواطني  اأن  ال�سكل 1  جديدة.” ويتبني من 
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للموظف )EEA(. وحتتل الدولة بكافة �سكانها مقارنتها مع 21 اقت�ساد مرتكز على االإبداع )با�ستثناء الرنويج 

التي مل تطرح ذلك الت�ساوؤل( املرتبة قبل االأخرية متقدمًا على تايوان بن�سبة 3.9%، اأما اإذا مت مقارنة مواطني 

الدولة فقط، حتتل الدولة املرتبة ال�سابعة بينما حتتل ال�سويد املرتبة االأعلى حيث ي�سارك 13.5% من ال�سكان 

اأكرث ن�ساطًا من حيث �سلوك املبادرة  اأن املواطنني هم  اأعمال للموظفني، مما يعني  العاملني يف ن�ساط ريادة 

الداخلية عن اأغلبية الزمالء الوافدين.   

ال�صكل 1 ن�صبة ن�صاط وقيادة رّواد الأعمال املوظفني يف ال�صنوات الثالث املا�صية

وتنطوي ريادة االأعمال على نف�س االأبعاد االأ�سا�سية عند تطبيقها يف �سياق القطاع العام واملوؤ�س�سات غري الهادفة 

واخلدمات اجلديدة  العمليات اجلديدة  اأو  الطرق  ا�ستحداث  االبتكار على  ارتكاز  قد مييل  ومع هذا،  للربح. 

القطاع  يف  كامل  بدوام  يعملون  الذين  االأعمال  لرّواد  الكبري  العدد  �سوء  ويف  اجلديدة.  التنظيمية  والنماذج 

العام )اإذ ترتفع االأجور يف القطاع العام ب�سكل كبري عنها يف القطاع احلكومي، لذلك جند يف العينة امل�سحوبة 

ع�سوائيًا اأن ن�سبة املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س متثل 4%، لكنها متثل 54% يف القطاع احلكومي(، توجد 

االأفكار  ال�ستحداث  ودعمهم  بالدولة  العام  القطاع  �سمن  العاملني  االأعمال  رّواد  من  املوظفني  لت�سجيع  طرق 

املبتكرة يف الوظيفة. 

وي�سلط ال�سكالن 2 و3 ال�سوء على ن�سب التوظيف باالإ�سافة اإىل معدالت تاأ�سي�س امل�ساريع اجلديدة بني خمتلف 

اجلن�سيات يف الدولة؛ اإذ يتبني اأن اأربعة اأو اأكرث من كل خم�سة رّواد اأعمال مواطنني هم موظفون لدى جهات 

اأعمال  رّواد  ع�سرة  كل  من  ثمانية  من  اأكرث  اأن  كما  اجلديدة،  م�ساريعهم  تاأ�سي�س  يف  �سرعوهم  اأثناء  اأخرى 

قوى  اأغلبية  واملتو�سطة، ويف �سوء عمل  ال�سغرية  كامل ف�سالً عن م�ساريعهم  بدوام  يعملون  تقريباً  مواطنني 

العمل االإماراتية يف القطاع احلكومي مب�ستويات خمتلفة، ن�ستنتج اأن ن�سبة كبرية من رّواد االأعمال املواطنني 

هم موظفون حكوميون. وميكن اأن ي�سكل املوظفون احلكوميون من ذوي اخلربة والذين ميتلكون �سبكة عالقات 

مواطنوافد عربيوافد اآ�صيويوافد غربيمتو�صط الدولة
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قوية ورا�سخة جمموعة مثالية من رّواد االأعمال املحتملني ذوي التاأثري العايل ممن ميكنهم امل�ساهمة يف تنويع 

االقت�ساد وتو�سعة دور القطاع اخلا�س يف اقت�ساد الدولة. وت�سري الدرا�سات التي ُنفذت يف جمال ريادة االأعمال 

اأن ال�سركات النا�سئة التي ت�سبح جهات فاعلة ومهيمنة غالبًا ما تتمتع بعالقات مع موؤ�س�سات را�سخة التاأ�سي�س 

يف مرحلة مبكرة- االأمر الذي ينا�سب العديد من املوظفني لدى القطاع احلكومي يف م�ستويات متو�سطة اإىل 

عليا. ومع هذا، يتطلب اإن�ساء وتطوير امل�ساريع عالية النمو والتاأثري التزامًا بكامل الوقت بل واأكرث من ذلك، 

االأمر الذي ي�سعب حتقيقه اإذا كان رائد االأعمال موظفًا بدوام كامل.   

ال�صكل 2 ن�صبة املوظفني من موؤ�ص�صي ال�صركات اجلديدة ح�صب اجلن�صية

وهناك حتديات رئي�سة ميكن اأن تثبط عزم رّواد االأعمال الداخليني من مواطني االإمارات ال�ستكمال م�سرية 

ريادة االأعمال، ومنها عدم توفر البيئة املواتية لالإبداع، وقلة املوارد املحفزة على االبتكار، وقلة فر�س التدريب 

الف�سل،  تكاليف  ارتفاع  مع  النجاح  مكافاآت  وانخفا�س  املبدعني،  املوظفني  مهارات  ل�سقل  الالزمني  والدعم 

ال�سخية  واملزايا  االأمان  عن  التخلي  �سعوبة  وكذلك  الوظيفية،  التو�سيفات  على  فقط  املرتكز  االأداء  وتقييم 

بعملية ريادة  املرتبطة عمومًا  العام يف مقابل املخاوف واملخاطر  القطاع  العاملني يف  املواطنني  اإىل  املمنوحة 

االأعمال، وكذلك فرط اعتماد املوؤ�س�سات احلكومية على اال�ست�ساريني اخلارجيني على املدى الق�سري للعمل يف 

امل�ساريع اجلديدة، وكثرياً ما ي�ست�سهد به �سبباً لعدم متكن املوظفني املواطنني يف القطاع احلكومي من امل�ساركة 

كربى  عقبة  امل�ساريع  مقرتحات  واإعداد  لتطوير  الالزمة  املهارات  نق�س  ويعد  الداخلية،  املبادرة  اأن�سطة  يف 

ت�سهم يف عدم قدرة العديد من املوظفني املواطنني على اقرتاح وطرح اأفكارهم اخلا�سة الإدخال التح�سينات 

وا�ستحداث امل�ساريع اجلديدة.  

اإذ  التاأ�سي�س،  را�سخة  اخلا�س  القطاع  و�سركات  احلكومية  للموؤ�س�سات  هامة  ركيزة  الداخلية  املبادرة  وت�سكل 

اأن�سطة ريادة االأعمال لدى  واإدراكًا الأهمية  امللتزمة من ذوي املهارة.  الديناميكية  العمل  اإىل توفر قوى  ت�سري 

مواطنوافد عربيوافد اآ�صيويوافد غربيمتو�صط الدولة

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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املوظفني التي تعد خطوة هامة نحو ريادة االأعمال امل�ستقلة ويف �سوء عمل اأغلبية املواطنني يف القطاع العام، 

مت بذل جهود متزايدة لتحفيز ثقافة املبادرة الداخلية واالإبداع وتر�سيخها نظرًا الأن خربة املوظفني االإماراتيني 

العاملني يف القطاع العام ميكن اأن متثل اأر�سًا خ�سبة الزدهار رّواد االأعمال اإذا ما توفر لهم ببيئات اإبداعية 

برنامج ميّكن موظفي  ال�سدد تطوير  وتت�سمن املقرتحات يف هذا  االإبداع وحتفيزه.  ت�سجيع  اأف�سل حيثما مت 

احلكومة االإماراتيني من احل�سول على اإجازة لريادة االأعمال مثل اإجازة التعليم بهدف خف�س م�ستوى املخاطر 

العالية املرتبطة برتك وظيفة حكومية اآمنة ذات مرود مرتفع لبدء م�سروع جديد، وميكن تطبيق هذا النوع من 

برامج التفرغ على القطاع اخلا�س كذلك يف �سبيل حتفيز م�ساعي االبتكار وريادة االأعمال وت�سجيعها.

اإطار اإجازة ريادة الأعمال

املعرفة، هناك حاجة منطقية  على  قائم  متنوع  اقت�ساد  بناء  اإىل  الرامي  الدولة  انطالقًا من هدف 

هذا  يف  االأعمال.  ريادة  نظام  يف  ودجمهم  املواطنني  ال�ستقطاب  متامًا  جديد  عمل  نهج  ال�ستحداث 

ال�سياق، يعد اإطار اإجازة ريادة االأعمال مبادرًة ميكن اأن ُتبنى على اإطار اإجازة الدار�سة املعمول بها 

حاليًا يف القطاع احلكومي وتكييفها يف �سياق ريادة االأعمال. وحيث اإن اإجازة الدرا�سة تعد برناجمًا 

ميّكن املوظفني االإماراتيني من ا�ستكمال تعليمهم االأكادميي وقب�س عالوة �سهرية وتغطية كاملة لر�سوم 

التعليم، ميكن اأن يوفر اإطار اإجازة ريادة االأعمال للموظفني احلكوميني باإجازة مدفوعة االأجر ميكنهم 

خاللها احل�سول على التمويل والدعم االإداري لتاأ�سي�س امل�ساريع اجلديدة.    

ويعد املوظفون احلكوميون املر�سحون الفئة املثلى لال�ستفادة من هذه املبادرة نظرًا المتالكهم خربات 

عملية اأكرب و�سبكة عالقات عامة اأكرث قوة وتعليم ذي �سلة مقارنة باخلريجني اجلدد واملتعطلني عن 

العمل. 

اأف�سل  �سنوية القرتاح  مناف�سة  هيئة  على  الثالثة  املبادرة  مراحل  من  االأوىل  املرحلة  تبداأ  اأن  وميكن 

االأفكار يف املوؤ�س�سة، يف حني تنطوي املرحلة الثانية على تطوير ن�سط خلطة العمل مع تخ�سي�س الوقت 

املوافقة على  واإن متت  الثالثة، متى  الدوام الإجناز تلك اخلطة وتتمثل املرحلة  اأثناء  للموظف  الكايف 

اإ�سافة اإىل ذلك، ميكن توفري  خطة العمل ومنح التمويل واالإجازة، يف الرقابة على امل�سروع ودعمه. 

الدعم االإداري وم�ساحة العمل للمر�سح املختار. 

وميكن اأن ين�ساأ عن الطبيعة التناف�سية لهذه املبادرة م�ستوى من احلما�سة ب�ساأن ريادة االأعمال وميكن 

اأن ت�سجع العديد من املوظفني احلكوميني على البدء يف تطوير اأفكارهم اخلا�سة، كما ميكن اأن يخفف 

هذا النوع من الدعم حدة التحديات التي تنفر من قبول املخاطر التي ميكن اأن تكون مرتبطة بتاأ�سي�س 

م�سروع جديد. 

امل�ساهم: �سفية املن�سوري

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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وتبني البيانات املبينة يف ال�سكل 3 ارتفاع ن�سب ن�ساط ريادة اأعمال املوظفني يف االإمارات ال�سمالية بن�سبة %100 

مع انخفا�سها يف دبي وراأ�س اخليمة بن�سبة 48.3% و49.2%، على الرتتيب. وت�سري النتائج بو�سوح اإىل وجود 

املبادرة الداخلية يف املوؤ�س�سات احلكومية، وحتديدًا بني املواطنني يف االإمارات ال�سمالية واأبوظبي. ومن املثري 

اأن يكونوا  لالهتمام، الأجل البحوث امل�ستقبلية، درا�سة الظروف التي مبوجبها يقرر موظفو القطاع احلكومي 

رّواد اأعمال م�ستقلني. وبالن�سبة ل�سناع ال�سيا�سة، قد ت�سري هذه النتائج اإىل اأن مفهوم ريادة االأعمال ال�سامل 

يجب اأن يقر بجهود ريادة االأعمال بوا�سطة رّواد االأعمال امل�ستقلني ورّواد االأعمال من املوظفني. 

ال�صكل 3 ن�صب التوظيف بالإ�صافة اإىل تاأ�صي�س امل�صاريع اجلديدة ح�صب الإمارة 

ريادة الأعمال الجتماعية

اأقوى  واحدة من  اأ�سحت  والتي  النا�سئة،  االأعمال  ريادة  اأن�سطة  اأوجه  اإحدى  االجتماعية  االأعمال  ريادة  متثل 

مناذج العمل يف القرن احلادي والع�سرين، وتدمج ريادة االأعمال االجتماعية بني االأهداف االجتماعية الفريدة 

اإدراكها، وا�ستخدام مبادئ ريادة االأعمال  اأو  ونهج ريادة االأعمال، مبا ي�سمل عملية حتديد م�سكلة اجتماعية 

رّواد  و�سف  يتم  ما  وعادة  املطلوب،  االجتماعي  التغيري  لتحقيق  االجتماعي  امل�سروع  واإدارة  واإن�ساء  لتنظيم 

االأعمال االجتماعيني باأنهم اأفراد عاطفيون وطموحون، يوؤ�س�سون اأو يحولون االأعمال اإىل حلول مبتكرة ملعاجلة 

م�سكالت اجتماعية بهدف اأ�سمى يتمثل يف حتقيق قيمة اجتماعية ميكن اأن ينتج عنها قيمة اقت�سادية. 

ومبا اأن رّواد االأعمال يغريون وجه االأعمال، فاإنه ينظر اإىل رّواد االأعمال االجتماعني باأنهم وكالء تغيري املجتمع، 

اإذ يجمعون بني مبادئ العمل يف طرق اإبداعية لتنفيذ منظومة مرتكزة على املنفعة االجتماعية يف �سبيل حتقيق 

اأثر جمتمعي متزايد، وميكن اأن ياأخذ هذا النوع من ريادة االأعمال �سكل الربامج الربحية اأو غري الهادفة للربح 

البنك  بدء  اإذ  يون�س،  حممد  جرامني  بنك  االجتماعية  االأعمال  ريادة  على  االأمثلة  اأ�سهر  ومن  احلكومية،  اأو 

اأبو ظبيدبيعجمانالفجريةراأ�س اخليمةال�صارقةاأم القيوين
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منذ عدة عقود يف تقدمي قرو�س �سغرية للفقراء يف قرى بنجالدي�س، مما اأحدث ثورة يف نطاق و�سولهم اإىل 

الفكرة  من  هذا  يومنا  يف  اال�ستفادة  حجم  يقت�سر  ومل  املعي�سية،  اأو�ساعهم  حت�سني  على  وقدرتهم  القرو�س 

»القرو�س  لتقدمي  دوليًا  بنك جرامني منوذجًا  اأ�سبح  بل  التاأ�سي�س،  را�سخة  البنوك  ا�ستن�سختها  باأن  االأ�سلية 

ال�سغرية« كا�سرتاتيجية للتخفيف من حدة الفقر.

ومن مناذج مبادرات امل�ساريع االجتماعية املدعومة من قبل حكومة الدولة منوذج »�سوغة« وهو ا�سم باللهجة 

املحلية يعني الهدايا التي يح�سرها امل�سافر لعائلته بعد عودته، وقد مت اإطالق هذه املبادرة االجتماعية من قبل 

الرتاث  على  واملحافظة  للحرفيني  واجتماعية  اقت�سادية  فر�س  بهدف خلق  امل�ساريع،  لتطوير  خليفة  �سندوق 

احلرفيني  ال�ستهداف  »�سوغة«  وت�سعى  اجتماعية،  منفعة  لتحقيق  الالزم  الدعم  توفري  طريق  عن  االإماراتي 

من  لتمكينهم  والريادية،  الفنية  مهاراتهم  حت�سني  اإىل  ت�سعى  كما  االإناث،  وحتديدًا  االإماراتيني،  اليدويني 

ا�ستغالل فر�س ال�سوق لعر�س منتجاتهم املنزلية االإماراتية وبيعها، وقد ا�سرتكت �سوغة منذ تاأ�سي�سها يف يناير 

2011 مع عدد من املوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة لتحقيق اأثر اجتماعي متزايد، اأدى اإىل زيادة حجم املبيعات عن 

مليون دوالر اأمريكي، وتوفري دخل �سهري الأكرث من 148 حريف اإماراتي يقيمون يف 9 مدن يف جميع اأنحاء الدولة، 

وتعترب املبادرة اأف�سل م�سدر للمنتجات املنزلية االإماراتية.  

وتربز »�سوغة« منوذج امل�سروع االجتماعي الذي حقق تغيريًا اجتماعيًا كبريًا على حياة احلرفيني االإماراتيني، 

مما اأ�سهم يف تعزيز اللحمة االجتماعية، وزيادة فر�س العمل، وحت�سني �سبل العي�س للمواطنني االأكرث قيمة يف 

الدولة، ف�ساًل عن اإحياء تراثها، وتت�سمن االأثار االجتماعية لربنامج �سوغة:

زيادة ثقة احلرفيني يف النف�س: تغري مفهوم احلريف من متلقي للرعاية االجتماعية احلكومية اإىل  	•
داعم حر مبدع للرتاث وم�ساهم جمتمعي يف املحافظة على تراث الدولة. 

حلياته،  االقت�سادي  الرخاء  قرار  �سانع  باأنه  لنف�سه  احلريف  نظر  واأن  ي�سبق  مل  املايل:  الندماج  	•
ا�ستثمار دخله يف  واإمنا ميكنه  لتمويل م�ساريعه فح�سب،  املالية الالزمة  باملالءة  يتمتع  اليوم فال  اأما 

ا�ستحداث منتجات جديدة وزيادة نطاق اأعماله. 

اإحياء الرتاث الإماراتي: يف ال�سابق، غابت منتجات الرتاث االإماراتي عن ال�سوق، ولكن ويف الوقت  	•
احلايل مل يقت�سر االأمر على زيادة التعريف بالفنون وامل�سغوالت اليدوية االإماراتية، بل زادت القابلية 

الت�سويقية والتجارية لتلك املنتجات يف �سوق متو�سعة.

وتت�سمن منتجات مبادرة »�سوغة«: ال�صدو، وهي م�سغوالت تقليدية اإماراتية من�سوجة يدويًا من قبل اأكرث من 

70 حريف مواطن يف املنطقة الغربية؛ واخلو�س، م�سنوعات من �سعف النخيل من�سوجة يدويًا بوا�سطة اأكرث من 

30 حريف مواطن يف مناطق ليوا واملرفاأ وراأ�س اخليمة والفجرية ومدينة زايد؛ والتلي، �سفرية ف�سية تقليدية 

الراهن  الوقت  تطوير منتجات جديدة يف  ويتم  والوثبة.  العني  ت�سنع يف  الن�سائية  امللبو�سات  لتزين  ت�ستخدم 
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ومنها ال�سموع املعطرة والبخور وكذلك املنتجات اجللدية من جلد االأبل واحللي التي ت�سّنعها جمموعات جديدة 

البيع  �سركاء  من  عدد  عرب  املنتجات  وتتوفر  وعجمان.  وال�سارقة  وخورفكان  دملا  يف  املواطنني  احلرفيني  من 

.)www.sougha.ae( بالتجزئة يف جميع املناطق بالدولة

واإدراكًا لالأداء الذي ميكن اأن ت�سهم به ريادة االأعمال االإنتاجية يف اإيجاد فر�س العمل وحتقيق الرخاء االقت�سادي 

وتعزيز االندماج املجتمعي، اأطلق �سندوق خليفة عددًا من الربامج واملبادرات االجتماعية االإ�سافية لزيادة نطاق 

الو�سول اإىل كافة فئات و�سرائح املجتمعات، مبا فيها الفئات االأقل حظًا، وموافاتهم بفر�سة للم�ساركة الفعالة 

اقت�ساديًا واجتماعيًا يف املجتمع بغية بلوغ اأهداف ريادية اأكرث اإنتاجية وتعزيز التنمية االقت�سادية امل�ستدامة 

والتخفيف من حدة الفقر وحتقيق النمو ال�سامل، ومن تلك الربامج برنامج خطوة وهو برنامج للتمويل متناهي 

ال�سغر، يعر�س قرو�س مرنة بحد ي�سل اإىل 250.000 درهمًا لبدء امل�ساريع ال�سغرية، كما يوفر �سبياًل الإن�ساء 

وتنمية م�سادر الدخل، وي�ستهدف جمموعات جمتمعية حمددة. كما مت تد�سني برنامج الردة بوا�سطة �سندوق 

خليفة وبالتعاون من �سرطة اأبوظبي، وذلك بهدف منح نزالء املن�ساآت االإ�سالحية فر�سة دخول قطاع االأعمال 

واإعادة االندماج يف املجتمع بعد ق�ساء االأحكام ال�سادرة بحقهم. اأما مبادرة اإ�صراق فقد مت تد�سينها بالتعاون 

اأجل منح املتعافني من االإدمان من نزالء املركز املواطنني فر�سة دخول قطاع  للتاأهيل من  مع املركز الوطني 

االأعمال واإعادة االندماج يف املجتمع. ف�ساًل عن ذلك، مت اإطالق مبادرة اأمل بهدف متكني املواطنني من ذوي 

االحتياجات اخلا�سة وتعزيز وتنمية روح الريادة لديهم. وتربز الربامج االجتماعية التي اأطلقها �سندوق خليفة 

التنمية االجتماعية واالقت�سادية، وكيف ميكن  التي تقدمها احلكومة بغية دعم  الدوؤوبة  الدور املهم واجلهود 

مل�ساهماتها اأن تعزز االندماج املجتمعي والتما�سك االجتماعي لزيادة الرخاء واالزدهار.

التنمية االقت�سادية  العمل وحتقيق  واإبداعية الإيجاد فر�س  امل�ساريع االجتماعية حلواًل كبرية  اأن متثل  وميكن 

واالإبداع. ويوجد اليوم عدد من مناذج امل�ساريع املحلية االجتماعية النا�سئة يف الدولة مثل بالتا�سار كابيتال، 

وهي �سركة متويل للقرو�س ال�سغرية، مقرها يف اأبوظبي، تهدف اإىل خف�س معدالت الفقر يف العامل العربي 

با�ستحداث مفهوم راأ�س املال االجتماعي يف املنطقة، ودعم النمو امل�سوؤول لبنية التمويل للقرو�س ال�سغرية، 

اأكيومني  �سندوق  املنطقة  يف  االجتماعية  للم�ساريع  املاليني  والداعمني  التاأثري  ذوي  امل�ستثمرين  جملة  ومن 

للريادة  �سواب  وموؤ�س�سة  و�سيرنجو�س  �سكول  وموؤ�س�سة  واأ�سوكا   Willow Tree Impact Investors و 

االجتماعية وجراي جو�ست فنتي�سر. اإ�سافة اإىل ذلك، ظهرت عدد من املوؤ�س�سات الداعمة للم�ساريع االجتماعية 

واخلدمات املجتمعية اال�ست�سارية والربامج التعليمية والتمويل، ومن جملة مزودي خدمة الدعم هوؤالء: اإنفايف 

و�سي 3 وم�ساريع بركة ودبي + اأكيومني.

كما مت تد�سني حا�سنات للم�ساريع االجتماعية، والتي غالبًا ما ت�سمى بكلمة واحدة ومنها ميك )ميك بزين�س 

م�ساحة  وتوفر  وللتوا�سل،  وحرة  مرنة  م�ساحة عمل  توجهًا جديدًا يف عر�س  لت�سبح  و�سلرت  وبافليون  هاب(، 

مكتبية للم�ساريع اجلديدة وللعمل احلر ورّواد االأعمال ال�سغرية، فموؤ�س�سة �سلرت التي اأطلقت برعاية دو باإدارة 

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي



24

اأحمد ورا�سد بن �سبيب اللذين يديران جملة براون بوك تقوم بتنظيم ور�س عمل متخ�س�سة، وفعاليات لتوا�سل 

رّواد االأعمال واالأفراد ذوي االأفكار املماثلة، يف بيئة معززة داخل م�ساحة وظيفية، وتقوم ف�ساًل عن ذلك باإيجار 

م�ساحتهم يف امل�ساء – يف الغالب اإىل املعار�س الفنية نظرًا لتو�سطها مركز الفن النا�سئ يف دبي. 

ويجب اأن ي�سكل تر�سيخ ثقافة امل�ساريع االجتماعية، �ساأنها يف ذلك �ساأن ريادة االأعمال ال�سائدة، االأ�سا�س لتعزيز 

امل�ساريع االجتماعية والريادة االجتماعية، اإذ ال ينبغي اال�ستهانة باأثر الريادة االجتماعية على التنمية والنمو 

االقت�سادي، فيمكن اأن يعلب رّواد االأعمال بال�سراكة مع احلكومة دورًا حموريًا بتكلفة منخف�سة حلل امل�سكالت 

االأكرث حتديًا للمجتمع، ومن اأجل اإطالق طاقات الريادة االجتماعية ال بد من و�سع روؤية �سمولية تر�سخ ثقافة 

حتفيز دور �سّناع التغيري يف حتقيق تنمية اقت�سادية بطريقة م�ستدامة حقًا. 

مديرو/مالكو  ال�صركات الرا�صخة التاأ�صي�س 

تتمثل املرحلة االأخرية - والتي رمبا االأكرث دميومة من عملية ريادة االأعمال - يف حتقيق النجاح اأو املحافظة 

على وجود امل�سروع اجلديد، وقد يعني اأي�سًا خروج رائد االأعمال من العمل عن طريق بيع ال�سركة اإىل طرف 

اآخر، ومتثل هذه املرحلة فر�س عمل م�ستقرة وخربة مرتاكمة من جانب رائد االأعمال الذي قد تقوده لتحقيق 

النمو والتو�سعة. ووفقًا ملنهجية املر�سد العاملي لريادة االأعمال، ي�سري معدل رّواد االأعمال ذوي التاأ�سي�س الرا�سخ 

اإىل عدد االأ�سخا�س الذين امتلكوا واأداروا م�ساريعًا ملدة تزيد عن 42 �سهرًا والذين دفعوا رواتب اأو اأجور ملدة 

تزيد عن 42 �سهرًا كذلك، ويبني اجلدول 5 انخفا�س معدالت ال�سركات بني كافة اجلن�سيات يف الدولة، ويبلغ 

متو�سط تلك الن�سبة يف االقت�ساديات املرتكزة على االإبداع 7.2% وميكن اأن ينظر اإىل انخفا�س ن�سبة ملكية  

ال�سركات الرا�سخة التاأ�سي�س يف الدولة كموؤ�سر �سلبي لبقاء ال�سركة، والذي يرتبط اإىل حّد كبري باإيجاد فر�س 

عمل م�ستدامة وحتقيق الرخاء االقت�سادي.  

اجلدول 5 اإدارة وامتالك الأعمال ملدة تزيد عن 42 �صهراً 

ال�صنة
مواطنو 

الدولة

الوافدون 

العرب

الوافدون 

الآ�صيويون

الوافدون 

الغربيون

مواطنو 

دول جمل�س 

التعاون

الإجمايل

2006%1.0%2.3%0.7%0.0%5.4%1.4

2007%3.2%2.6%4.6%0.0%0.0%3.4

2009%9.5%5.4%4.5%8.1%6.9%5.7

2011%3.0%5.5%1.0%0.0%0.0%2.7

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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اأن ن�سب ا�ستمرار وبقاء ال�سركات ال�سغرية منخف�سة، وم�سادر  اأنه من امل�سلم به على نطاق وا�سع،   والريب 

دخلها اأكرث تقلبًا من ال�سركات الكبرية، ووفقًا لدرا�سة نّفذتها اإدارة االأعمال ال�سغرية يف الواليات املتحدة، متكن 

ثلثا ال�سركات ال�سغرية من اال�ستمرار يف العمل حتى عامها الثالث، ومتكن 44% منها من اال�ستمرار اإىل العام 

اخلام�س، مما يعني اأن اأكرث من ن�سف ال�سركات ال�سغرية تف�سل قبل نهاية العام اخلام�س. ووفقًا ملوؤ�س�سة دان 

اآند براد�سرتيت، ال متتلك ال�سركات التي يقل عدد العاملني لديها عن 20 موظفًا �سوى فر�سة بن�سبة 37% للبقاء 

ملدة تزيد عن اأربعة اأعوام، وفر�سة بن�سبة 9% فقط لال�ستمرار ملدة 10 اأعوام، كما اكت�سفت موؤ�س�سة دان اآند 

براد�سرتيت اأي�سا اأن 90% من اأ�سباب ف�سل ال�سركات يعود اإىل عدم امتالك املالك للمهارات و/اأو املعرفة، وبهذا 

تثبت �سحة القول املاأثور »النا�س ال يخططون للف�سل بل يف�سلون يف التخطيط« يف �سياق جناح امل�ساريع ال�سغرية، 

ومع هذا، هناك عدد من االإجراءات التي ميكن اأن يتدخل بها القطاع احلكومي واخلا�س مل�ساعدة ال�سركات على 

اال�ستمرار يف العمل، مما ميكن اأن ي�سهم بدوره يف زيادة اال�ستقرار وحتقيق اال�ستدامة االقت�سادية.  

ويقرتب معدل ال�سركات االإماراتية الرا�سخة التاأ�سي�س كثريًا من متو�سط اإجمايل ال�سكان البالغني يف الدولة، 

حتى يف �سوء الطبيعة االنتقالية وق�سرية االأجل لل�سكان الوافدين، ونظرًا الأن املواطنني هم املقيمون الدائمون 

يف الدولة، نتوقع ارتفاع ن�سبة امتالك املواطنني لل�سركات را�سخة التاأ�سي�س، مما ي�سري اإىل احلاجة لتوفري دعم 

اإ�سايف يف �سبيل تر�سيخ اأقدام تلك ال�سركات بعد مرحلة عمليات التاأ�سي�س، وم�ساعدة رّواد االأعمال على زيادة 

نطاق عملياتهم بهدف زيادة ا�ستخدامها يف امل�ستقبل، ومن الهام اأي�سا التمييز بني احتياجات �سركات ريادة 

االأعمال اجلديدة وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، نظرًا لعدم بقاء كافة �سركات االأعمال ال�سغرية �سغرية، 

ومتتلك ال�سركات اجلديدة �سواء عالية اأو منخف�سة االإبداع اإمكانات باأن ت�سبح �سركات عالية النمو، ولكن من 

االأكرث �سيوعًا - نوعًا ما - اأن ت�سبح ال�سركات اجلديدة عالية االإبداع �سركة عالية النمو. 

وجمددًا، تت�سمن ركائز امليزة التناف�سية عر�س الب�سائع واخلدمات املميزة على العمالء، اأو مبعنى اآخر، عر�س 

ب�سائع وخدمات اإبداعية. ويف هذا ال�سياق، يعر�س اجلدول 6 اآراء رّواد االأعمال املواطنني مالحظات العمالء 

حول منتجاتهم وخدماتهم، اإذ يرى اأكرث من اثنني من بني كل ثالثة مواطنني ميتلكون �سركات يزيد عمرها 

عن 42 �سهرًا باأن عمالئهم جميعًا ال يرون منتجاتهم و/اأو خدماتهم مبدعة، وميثل ذلك حوايل 9% اأكرث من 

متو�سط الدولة وي�سري اإىل اأنه متى مت تاأ�سي�س �سركة جديدة، يبذل رّواد االأعمال جهدًا اأقل الإدخال التح�سينات 

امل�ستمرة على املنتجات واخلدمات واملحافظة على امليزة التناف�سية.  

وتعزيزًا لالإبداع وا�ستحداث املنتجات واخلدمات االإبداعية، يجب ت�سجيع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على 

ر�سا  ا�ستبيانات  اإجراء  مثل  والي�سر،  ال�سهولة  غاية  يف  تكون  قد  والتي  والتطوير  البحث  اأن�سطة  يف  امل�ساركة 

اأو مراجعة املعار�س املحلية والدولية للتعرف عن قرب على املزيد من االأفكار واملنتجات واخلدمات  العمالء 

اجلديدة التي ميكن تقدميها اإىل العمالء. ويف �سوء زيادة عمولة االأ�سواق واحتدام املناف�سة الدولية، حتتاج 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اإىل البحث عن �سبل جديدة مبتكرة ومرنة واإبداعية من اأجل البقاء واال�ستمرار 
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يف العمل، ولن يقت�سر ذلك فقط على ابتداع فكرة املنتج اأو اخلدمة اجلديدة بل والنجاح يف ا�ستحداث املنتجات 

اأو اخلدمات اجلديدة يف ال�سوق واال�ستمرار يف حت�سني طريقة تنفيذ االأعمال. 

اجلدول 6 اإبداع املنتجات املحددة ح�صب اآراء العمالء )اآراء رّواد الأعمال املواطنني(

ل يوجدالبع�ساجلميعال�صنة

2006%38.4%26.1%35.5

2007%41.4%51.6%7.0

2009%26.1%33.0%40.9

2011%21.8%12.0%66.2

57.6%21.9%20.5%اإجمايل ال�صكان البالغني 

ويعّد معدل منو ال�سركات معاماًل هامًا للن�ساط االقت�سادي يف اأية دولة، نظرًا الأن منوه وا�ستدامته ميكن اأن 

ت�سهم ب�سكل كبري يف زيادة فر�س العمل وحتقيق الرخاء االقت�سادي، وميكن حتقيق النمو والنجاح امل�ستدام 

لل�سركات عالية االأداء من خالل اإقرار ا�سرتاتيجيات اإبداعية جديدة وتنفيذها وفقًا ملحركات النمو الرئي�سة 

الكت�ساب ميزة تناف�سية، ولكي تتناف�س ال�سركات يف �سوق العمل العاملية ال بد اأن تدخل املزيد من االإبداع على 

اأنها حتتاج لالإبداع بوترية مت�سارعة وبتكلفة منخف�سة  اإذ  العمل اخلا�سة بها،  منتجاته وخدماتها وممار�سة 

وباال�ستفادة من التقنية مبا يف ذلك و�سائل التوا�سل االجتماعية باعتبارها عن�سر متكني رئي�س لالإبداع نظرًا 

الأهميتها احلرجة يف دفع وترية النمو. وبالن�سبة ل�سناع القرار، يعد دعم ال�سركات عالية االأداء ركيزة رئي�سة 

خللق الوظائف والرثوة والقدرة التناف�سية العاملية، وميكن اأن يتخذ الدعم احلكومي �سورة اإن�ساء ظروف اإطار 

العمل املنا�سب وحت�سني الو�سول اإىل متويل النمو )مبعنى راأ�س مال اال�ستثمار( وحت�سني فر�س التدويل وتوفري 

تدريب وخدمات عالية النمو.  

خروج رّواد الأعمال

غالبًا ما يتم الرتكيز على بيانات تاأ�سي�س رّواد االأعمال لل�سركات، بيد اأنه يتعنّي علينا النظر اإىل معدل توقف 

ال�سركات عن العمل باعتباره موؤ�سرًا على ديناميكية ريادة االأعمال يف االقت�ساد، وترتفع يف الدولة بني كافة 

ارتفاع  االإبداع بن�سبة 2.2% مع  ال�سكان ككل ن�سب توقف االأعمال مقارنة باالقت�ساديات املرتكزة على  فئات 

هذه الن�سبة بني املواطنني لت�سل اإىل 4.5%، مما ي�سري اإىل امليل اإىل اإنهاء اأن�سطة العمل ذات اجلدوى، هذا 
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دون اأن يكون وقف العمل فعاًل �سلبيًا بال�سرورة من جانب رائد االأعمال – اإذ ميكن اأن يتم اإيقاف العمل لعدة 

اأ�سبابها منها بيع ال�سركة اأو قوى ال�سوق اأو بداية م�سروع جديد اأو الأ�سباب �سخ�سية. يرد يف اجلدول 7 بيان 

لرّواد االأعمال الذين اأوقفوا اأن�سطة اأعمالهم يف العام ال�سابق ح�سب اجلن�سية. ويوفر اجلدول 8 االأ�سباب التي 

اأبداها املواطنون لوقف م�ساريعهم. 

ومن بني امل�سكالت التي وردت يف اأ�سباب توقف املواطنني عن ا�ستكمال م�ساريعهم يف عدم الربحية اأو �سعوبة 

احل�سول على التمويل، اإذ اأنهى حوايل واحد من بني كل خم�سة مواطنني اأعماله ب�سبب �سعوبة احل�سول على 

التمويل واأنهى اثنان من بني كل خم�سة اأعمالهم ب�سبب عدم ربحية تلك االأعمال. ونظرًا لعدم ربحية العديد من 

االأعمال يف اأول خم�س �سنوات، قد ي�سري هذا الرقم اإىل قلة الو�سول اإىل راأ�س املال التمويلي ال�سروري للبقاء يف 

العمل والنمو، كما ي�سري اأي�سا اإىل احلاجة لتطوير املزيد من برامج التدريب والتعليم ملهارات ريادة االأعمال مبا 

يف ذلك نواحي االإدارة وال�سوؤون املالية املتعلقة باإدارة م�سروع �سغري والتخطيط للم�ستقبل. 

ورغم اأن ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة تلعب دورًا اأ�سياًل يف اقت�ساد الدولة، اإال اأنها ال تزال تواجه �سعوبات يف 

احل�سول على التمويل الالزم لنموها واإبداعاتها مبعدالت م�ستدامة يف �سوء املخاطر التي تراها جهات التمويل 

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  يف  حاليًا  اال�ستثمار  وي�سكل  واملتو�سطة.  ال�سغرية  ال�سركات  لتمويل  م�ساحبة 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا جزءًا ب�سيطًا من املعدل الفعلي املطلوب، ومتتنع البنوك عن تقدمي 

لفرتات طويلة  التمويل  اإىل  الو�سول  �سعوبة  املنطقة من  واملتو�سطة يف  ال�سغرية  ال�سركات  وتعاين  القرو�س، 

ب�سبب الق�سور يف االأ�سواق املالية ونق�س االأ�سواق املالية الرئي�سة والثانوية احلرجة، مثل متويل حقوق امللكية 

لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، ويظل القطاع امل�سريف الر�سمي امل�سدر ال�سائد الإقرا�س املوؤ�س�سات املحلية يف 

املنطقة، ول�سوء احلظ زادت االأزمة االقت�سادية معدل النفور من االإقدام على املخاطر وخف�ست من ال�سيولة 

مما يعني ا�ستمرار ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف مواجهة �سعوبات احل�سول على قرو�س م�سرفية طويلة 

االأجل وراأ�س املال العامل والتمويل املرحلي.  

العامل  حول  احلكومات  يدفع  مما  الكمال،  عن  متامًا  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  املالية  االأ�سواق  وتبتعد 

ملعاجلة ما يرونه »فجوة يف التمويل«. وبالن�سبة لدولة االإمارات، ا�ستجابت احلكومة �سريعًا بتخ�سي�س موارد 

الفجوات  تلك  ملعاجلة  تدعمها احلكومة  للقرو�س  وتوفري �سمانات  �سندوق خليفة،  مثل  موؤ�س�سات  من خالل 

يف ال�سوق. ومع هذا، تت�سمن املتطلبات احلقيقة حاليًا اإقرار �سكل متويلي يتنا�سب مع حجم املخاطر واملزايا 

املحققة من التمويل يف �سركة �سغرية اأو متو�سطة مثل متويل حقوق امللكية الذي تتمثل مزاياه يف امتالك م�ستثمر 

حقوق امللكية ح�سة متكنه من حتويل ال�سركة اإىل كيان اأكرث جدوى وقاباًل لال�ستثمار وم�سروعًا يتمتع باملالءة 

التغيري  التمويل عن�سر  النوع من  ويعد هذا  املنا�سب،   الوقت  بيعه يف  التمويل وميكن  للح�سول على  الالزمة 

املثايل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف املنطقة، ويتمثل راأ�س املال يف خلق منو اقت�سادي وفر�س عمل ويركز 

مديره على اإدخال تغيريات اإيجابية يف احلوكمة وتطبيق نظم و�سوابط تزيد من اإمكانية اال�ستثمار يف ال�سركة 

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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وح�سولها على التمويل وبيعها. وتوجد ف�ساًل عن ذلك حلول متويل اإبداعية بديلة عن االإقرا�س امل�سريف تن�سئ 

متكملة  مالية  اأ�سواق  بناء  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الذي  اجلماعي  والتمويل  ال�سغرية  القرو�س  متويل  �سورة  يف 

لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. 

اجلدول 7 ن�صب توقف ال�صركات عن العمل خالل الأ�صهر الثني ع�صر املا�صية 

ال�صنة
مواطنو 

الدولة

الوافدون 

العرب

الوافدون 

الآ�صيويون

الوافدون 

الغربيون

املتو�صط 

بالدولة

6002%9.5%5.4%2.5%3.2%4.7

2007%8.6%6.3%1.8%2.0%4.7

2009%7.5%5.9%0.7%3.0%3.7

2011%4.5%3.5%0.7%0.0%2.2

اجلدول 8: مقارنة لأ�صباب توقف م�صاريع املواطنني خالل الأ�صهر الثنا ع�صر املا�صية
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2006%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0

2007%1.1%6.22%2.5%1.31%9.32%3.5%26.8%2.0%0.0

2009%6.9%9.81%9.23%1.81%8.1%0.0%14.8%3.9%0.0

2011%7.1%3.23%4.7%3.5%9.7%3.3%35.8%0.9%0.0

ن�سبة  ارتفاع  يرجع  وقد  واملواطنات،  املواطنني  بني  امل�ساريع  لتوقف  املختلفة  االأ�سباب   9 اجلدول  يوفر  كما 

ال�سيدات التي اأوقفت امل�ساريع نظرًا الأ�سباب �سخ�سية اإىل االلتزامات االأ�سرية اأو الطبيعة الثقافية. ويف �سوء 

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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اإ�سافية  درا�سات  اإجراء  ب�سدة  ين�سح  االقت�سادي،  النمو  يف  الن�سائية  االأعمال  ريادة  م�ساهمة  اأهمية  تزايد 

لدرا�سة اأ�سباب انخفا�س معدالت امل�ساركة ودوافع واأ�سباب توقف االأعمال لدى املواطنات.

اجلدول 9 اأ�صباب توقف م�صاريع املواطنني ح�صب اجلن�س 
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15%12.4%6.0%3.0%6.0%10.9%50.7%11.5%املواطنني

0.0%66.7%0.0%9.5%4.8%0.0%14.3%4.8%املواطنات

ويتبني طوال جميع مراحل عملية ريادة االأعمال وجود حاجة كربى لتح�سني الدعم بغية توفري بيئة اأكرث مالئمة 

لريادة االأعمال وزيادة اجلهد املبذول لرت�سيخ ثقافة ريادة االأعمال لدى املواطنني، فال بد اأن يكون رائد االأعمال 

ركيزة وقلب عملية ريادة االأعمال على النحو الثابت يف البيانات املعرو�سة يف الق�سم االأول من هذا الكتاب، اإذ 

يحتاج هوؤالء االأفراد للدعم الالزم لتنمية املهارات والتعليم من اأجل م�ساعدتهم طوال عملية ريادة االأعمال 

– ابتداًء من ت�سور الفكرة حتى تنمية وجناح امل�سروع اجلديد. وعادة ما يتم التما�س هذا الدعم من العائلة 
واالأ�سدقاء ولكن يجب التما�سه اأي�سا من املتخ�س�سني.  ويتناول الق�سم الفرعي التايل املجموعات التي يلتم�س 

رّواد االأعمال من املواطنني امل�سورة منهم. 

دور ال�صبكات

يعد رّواد االأعمال جزءًا من �سبكات اأكرب، تتاألف من عنا�سر اجتماعية ومهنية توفر املوارد والدعم التي ي�ستغلها 

باعتباره فردًا  اأعمال  رائد  ي�سرتك فيها كل  التي  العالقات  ال�سبكات  وتعترب  اأهدافهم،  لتحقيق  االأعمال  رّواد 

التايل  ال�سوؤال  فيها يف تقدمي املوارد، وتتمثل يف حالتنا باملعرفة واملعلومات وامل�سورة، ففي عام 2011، ُطرح 

على رّواد االأعمال املواطنني »هل ح�سلت اأثناء العام املا�سي على م�سورة من االأفراد التالني؟« وبهذه الطريقة 

يتم قيا�س �سبكة رائد االأعمال بال�سوؤال هل ح�سل رائد االأعمال على امل�سورة من الزوجة اأو االأبوين اأو اأفراد 

االأ�سرة االآخرين اأو االأقارب اأو االأ�سدقاء اأو رئي�س العمل اأو زمالء العمل اأو �سخ�س لدية جتربة تاأ�سي�س عمل 

اأو  املحا�سبني  اأو  املحاميني  اأو  البنوك  اأو  املحتملني  امل�ستثمرين  اأو  املبتكرين  اأو  الباحثني  اأو  االأعمال  اأو خرباء 

م�ست�سار االأعمال العام اأو ال�سركات املتعاونة اأو املوردين اأو ال�سركات املناف�سة اأو العمالء اأو اأفراد يف دولة اأخرى 

واأفراد قادمون من اخلارج. وحتدد بيانات املر�سد تركيبة ال�سبكات التي حتيط برّواد االأعمال والتي تت�سمن 
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20 م�ست�سارًا خمتلفًا والذين متت اإعادة ت�سنيفهم اإىل خم�س فئات منف�سلة: خا�سة ومرتبطة بالعمل ومهنية 

ومرتبطة بال�سوق وعاملية )اجلدول 10(.

االأ�سدقاء  �سبكة  اآن  اإىل  ت�سري  النتائج  فاإن  البالغني،  ال�سكان  باإجمايل  املواطنني  االأعمال  رّواد  مقارنة   وعند 

توجد  هذا،  ومع  االأقل.  امل�سورة  م�سدر  املتخ�س�سني  و�سبكة  للم�سورة  م�ستخدم  م�سدر  اأكرث  تعد  العائلة  و 

اجلن�سيات  عن  كثريًا  تقل  بن�سبة  اأزواجهم  ي�ست�سريون  فاملواطنون  اال�ست�سارة،  طبيعة  حيث  من  اختالفات 

االأخرى املقيمة يف الدولة، ويف�سلون ا�ست�سارة اأفراد عائلتهم اأكرث من ا�ست�سارة اأزواجهم. وهناك اإهمال عام 

م�سدرًا  دائما  يعد  ال�سوق  الأن  نظرًا  واملخاوف  القلق  يثري  مما  ا�ست�ساريًا،  م�سدرًا  ال�سوق  �سبكة  ال�ستخدام 

لالأفكار االإبداعية و�سبياًل ملقارنة النف�س مع املناف�سني، وتقل ب�سكل كبري معرفة اأ�سباب ذلك، ومع هذا ت�سري 

الدرا�سات يف �سياق منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا اإىل اأن االعتماد على الروابط الر�سمية واملعارف 

املقربني القرتاح اأفكار امل�ساريع اجلديدة وجتميع امل�سادر �سلوكًا ملحوظًا للغاية بني ثقافات ال�سياق العايل مثل 

دولة االإمارات )هواجن واآخرين، 2013(.

وت�سري هذه النتائج اإىل قدر اعرتاف رّواد االأعمال املواطنني وتثمينهم ل�سبكة ال�سوق واملتخ�س�سني، مما ي�سري 

حلول  عر�س  اأجل  من  واخلا�سة  العامة  اال�ست�سارة  خدمات  تنظيم  واإعادة  التفكري  الإعادة  حاجة  وجود  اإىل 

اأف�سل، اإذ ينبغي للبنوك اأن تطور نهجًا جديدًا للتعامل مع ال�سركات ال�سابة باعتبارها عمالء م�ستقبليني وتعزز 

من اإمكانية الو�سول واالإجراءات الداعمة، وقد يحتاج املتخ�س�سون واال�ست�ساريون من �سبكة ال�سوق التي تدعم 

تطوير االأعمال لرّواد االأعمال و/اأو ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اإىل اإعادة تقييم نهج العمل احلالية خلدمة 

رّواد االأعمال وتعزيز التوعية واالرتباط باملنتوجات املعرو�سة.  

وميكن اأن ميثل التوا�سل بالن�سبة لرّواد االأعمال ركيزة هامة تدعم م�سرية ريادتهم، اإذ ميكن اأن توايف ال�سبكات 

املعلومات  اإىل  والو�سول  امل�سرتكة،  والروؤى  االأفكار  ذوي  االأفراد  مع  والتقارب  التفاعل  بفر�سة  االأعمال  رّواد 

من م�سادر خمتلفة واختبار اأفكارهم احلالية، والرجوع اإىل اخلربات املنا�سبة واحل�سول على الدعم املعنوي 

والتو�سعة املحتملة يف ال�سوق. واجلدير بالذكر اأنه يف ال�سنوات االأخرية مت تاأ�سي�س عدد من ال�سبكات الرامية 

اإىل تقدمي اخلدمات لرّواد االأعمال املحليني، مل�ساعدتهم على تاأ�سي�س م�ساريعهم اخلا�سة واإمنائها، ويف هذا 

ال�سياق، مت تاأ�سي�س متّكن يف عام 2009 بوا�سطة �سناء باجر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة براند موك�سي، كمبادرة 

من مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات، بهدف تعزيز ريادة االأعمال وموافاة رّواد االأعمال باملعارف الالزمة 

لتو�سيع نطاق م�ساريعهم، وكذلك لالرتقاء مب�ساريع املبادرة الداخلية يف داخل املوؤ�س�سات احلكومية. وقد راأت 

اأمل العقروبي احلاجة اإىل قيام رّواد االأعمال املحليني بعر�س منتجاتهم وخدماتهم يف الدولة ويف العامل ككل، 

مما دعاها اإىل تاأ�سي�س من�سة توا�سل افرتا�سية، اأنا اأحب االإمارات، ل�سقل وتنمية املهارات واملواهب االإماراتية 

وموافاتهم بفر�س للنمو، وتعد هذه ال�سبكات املحلية �سباًل مفيدة لل�سركات النا�سئة متكنها من تاأ�سي�س امل�ساريع 

وزيادة نطاقها واال�ستفادة باحل�سول على املراجع التجارية وامل�سورة والن�سائح املفيدة.
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اجلدول 10 ال�صبكة ال�صت�صارية 

املواطنونالفئة
اإجمايل ال�صكان 

البالغني

65.50%62.4%�صبكة العائلة والأ�صدقاء

53.5%15.4%هل ح�صلت على امل�صورة من زوجك؟

64.0%74.7%هل ح�صلت على امل�صورة من اأبويك؟

62.5%76.7%هل ح�صلت على امل�صورة من اأحد اأفراد العائلة الآخرين اأو الأقارب؟

82.2%82.8%هل ح�صلت على امل�صورة من الأ�صدقاء؟

52.0%49.6%�صبكة املتخ�ص�صني 

55.0%47.2%هل ح�صلت على امل�صورة من زمالء العمل احلاليني؟

30.8%21.1%هل ح�صلت على امل�صورة من الرئي�س احلايل يف العمل؟

تاأ�صي�س  يف  جتربة  لدية  �صخ�س  اأي  من  امل�صورة  على  ح�صلت  هل 

امل�صاريع؟
%51.1%50.7

71.3%79.1%هل ح�صلت على امل�صورة من اأي �صخ�س لدية خربة كبرية؟

44.2%41.3% �صبكة عابرة للحدود

50.2%51.0%هل ح�صلت على امل�صورة من اأي �صخ�س يف دولة اأخرى؟

38.2%31.5%هل ح�صلت على امل�صورة من اأي �صخ�س قدم من اخلارج؟

28.0%22.0% �صبكة ا�صت�صارية 

17.5%18.1%هل ح�صلت على امل�صورة من باحث اأو مبتكر؟

45.2%46.7%هل ح�صلت على امل�صورة من م�صتثمر حمتمل؟  

20.8%10.0%هل ح�صلت على امل�صورة من بنك؟ 

24.6%10.3%هل ح�صلت على امل�صورة من حماٍم؟ 

38.7%31.6%هل ح�صلت على امل�صورة من حما�صب؟ 

21.0%15.2%هل ح�صلت على امل�صورة من اإدارة م�صورة عامة لالأعمال؟  

42.9%34.9%�صبكة ال�صوق 

50.3%35.9%هل ح�صلت على امل�صورة من �صركة تتعاون معها؟  

25.8%18.3%هل ح�صلت على امل�صورة من �صركة تتناف�س معها؟ 

36.5%29.2%هل ح�صلت على امل�صورة من مورد؟ 

59.0%56.0%هل ح�صلت على امل�صورة من عميل؟ 

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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اإىل احل�سول على موارد منهم  ي�سعى  اآخرين  تتاألف من عالقات مع  اجتماعية  بيئة  االأعمال يف  رائد  ويعمل 

)مثل املعرفة يف �سكل امل�سورة من اآخرين(. ويعد هذا التوا�سل للمعرفة اأمرًا هامًا لرائد االأعمال طاملًا تعلق 

الدولة  اأن  ورغم  النمو،  وطموحات  والتدويل  االإبداع  حيث  من  االأداء  على  واأثر  الريادية  بالكفاءات  التوا�سل 

اإىل  وينتمون  اللغات،  مبئات  التحدث  ميكنهم  جن�سية   200 من  اأكرث  اإىل  تنتمي  متنوعة  عمل  قوى  ت�ست�سيف 

بيئات ثقافية خمتلفة، لي�س من امل�ستغرب باأن يكون التفاعل االجتماعي بني املجموعات العرقية املختلفة �سئياًل 

االأعمال  رّواد  بناء  فر�س  من  الوثيقة  االجتماعية  ال�سبكات  خارج  من  املعارف  بناء  يعظم  اأن  وميكن  للغاية، 

املواطنني للعالقات مع عمالئهم ومراجعيهم، كما قد متكنهم تلك ال�سبكات اخلارجية من اإن�ساء نظام دعم 

اأو�سع )وحتديدًا للن�ساء اللواتي يتعر�سن لقوى دفع وجذب وكذلك توفر القليل من النماذج(، ومن جانب اآخر 

توطيد العالقات التي ميكن اأن ت�ساعدهم على حتقيق النتائج.  

رّواد  ا�ستفادة  تقليل  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  االأجل  طويلة  عالقات  على  تبنى  االإماراتيني  لدى  الثقة  اأن  ويبدو 

االأعمال من �سبكات ال�سوق واملتخ�س�سني، اإذ ي�سجع غياب جهات االعتماد على كرثة االعتماد على املعارف 

االجتماعية الوثيقة وحتديدًا اأفراد االأ�سرة وقلة املعرفة املجانية ب�ساأن ال�سوق والفر�س الدولية واللوائح املتغرية.

ن�ساط ريادة االأعمال االإماراتي
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ينظر على اآل �سلوم، بينما تلتف املياه 

حول كاحليه، منت�سيًا اإىل اأ�سجار 

املاجنروف التي تبعد باأميال قليلة 

عن ال�سريط ال�ساحلي االأكرث زيارة يف 

اأبوظبي، واإذ هو كذلك يقرتب قارب 

�سغري فيلوح بيديه متحم�سًا اإىل �سيدة 

على دفة ذلك القارب. ويتم ا�سطحابه 

اليوم يف جولة �سياحية مل�ساهدة اأ�سجار 

املاجنروف حيث يتم معاي�سة كل وجه 

من اأوجه احلياة هنا منفردًا والتدبر 

فيها. ويعتقد علي اأنه ال ينبغي لنا اأن 

نتاأمل فيها فح�سب بل واأن نتدبر يف 

كيفية ارتباط كل �سيء معًا.

 Ask علي اآل �صلوم، الرئي�س التنفيذي ملوقع

Ali

تعريف العامل بالثقافة الإماراتية 

ال�سيد علي مواطن اإماراتي فخور وخبري م�سهور يف التوا�سل، 

ومتحدث معروف األقى حما�سرات عدة يف العديد من امللتقيات 

والندوات يف جميع اأنحاء الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي، 

ومن اأهم اإجنازاته اإطالق موقعه االإلكرتوين باللغة االإجنليزية 

“�سل علي” Ask Ali http://www.ask-ali.com والذي يعرف 
فيه �سائحي الدولة وزوارها بالعادات والتقاليد ومعامل اجلذب 

ال�سياحي واملواقع االأثرية يف الدولة، ويقدم برناجمًا تلفزيونيًا 

املجلة  االأالف ويكتب مقااًل يف  يتابعه   )Ask Ali( حتت عنوان

ونظرًا لعمله �سفريًا ثقافيًا” اعتربته جملة   .”M“ االأ�سبوعية

عام  يف  االأربعني  املحليني  االأبطال  من  واحدًا  دبي  اأوت  تامي 

 .2008

ال�سيد علي على تعليمه االأكادميي يف الواليات املتحدة  ح�سل 

ونال  االإماراتي،  بالرتاث  واعتزازًا  وكندا وطور معرفة عميقة 

�سهادة جامعية يف اإدارة ال�سيافة وال�سياحة ودرجة املاج�ستري 

يف اإدارة العالمات والتوا�سل احل�ساري وي�سغل ع�سوية جمعية 

القليلني  اأحد اخلرباء  االأو�سط وهو  لل�سرق  املتحدثني املهنيني 

لدى  للعمل  ان�سم  وقد  ال�سياحة يف منطقة اخلليج.  يف جمال 

اأول  تطوير  يف  و�ساهم   2005 عام  يف  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 

اإدارة لالجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س يف املدينة. 

املحافظة  مل�سار  للدولة  الثقايف  الرتاث  �سون  يف  �سغفه  قاده 

تراثنا  “بيئتنا جزء من  ال�سدد  يقول يف هذا  اإذ  البيئة،  على 

مثلما  القادم  اجليل  بها  يعتز  لكي  وحمايتها  �سونها  علينا 

لبيئتنا  معاجلتنا  كيفية  يف  يكمن  فم�ستقبلنا  االآن،  بها  نعتز 

اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  اأختارته  مل�ساهماته،  اليوم.” وتقديرًا 

�سفريًا للتوعية بالبيئة وهو املن�سب اجلديد الذي يوجب عليه 

املوازنة بني برناجمه التلفزيونية واملنا�سبات اخلطابية العامة 

والدورات التدريبية.

* درا�صة حالة قدمتها«مبادرة اأكون« بالتعاون مع جامعة زايد وكلية اإن�صياد
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الف�صل الثاين

 نبذة عن رائد الأعمال الإماراتي

بينما األقى الف�سل االأول من هذا الكتاب نظرة عامة على معدالت م�ساركة املواطنني يف اأن�سطة ريادة االأعمال، 

يبني هذا الف�سل االأمناط املميزة لرّواد االأعمال املواطنني ملا يو�سحه ذلك من قدر م�ساركة ال�سرائح املجتمعية 

املختلفة يف ن�ساط ريادة االأعمال. وتركز االأمناط االجتماعية والدميغرافية لرّواد االأعمال على �سمات ال�سخ�س 

وكيفية ارتباطها با�ستغالل الفر�س التي ال يدركها االآخرون اأو ال يختارون ال�سعي وراءها. ويحدد هذا الق�سم 

االأمناط االجتماعية والدميغرافية لرّواد االأعمال االإماراتيني )ومنها ال�سن والنوع وم�ستوى الدخل وحالة العمل 

وحجم االأ�سرة والتعليم( لتحديد كيفية تاأثريها على �سلوك رائد االأعمال. 

ال�صـــن 

يت�سابه تاأثري ال�سن على ن�ساط ريادة االأعمال ت�سابه كبريًا يف جميع الدول امل�سمولة يف م�سح املر�سد العاملي. 

وعمومًا، يحتمل اأن يتمتع كبار ال�سن مبيزة ت�ستمد من التجارب واخلربات املرتاكمة، ولذلك تتزايد احتمالية 

تاأ�سي�س ال�سركات اجلديدة بني رّواد االأعمال كبار ال�سن، وال يختلف توزيع ال�سن بني رّواد االأعمال االإماراتيني 

االأعمال يف  رّواد  يوجد ن�سف  اإذ  االإبداع،  املرتكزة على  االقت�ساديات  العمري يف  التوزيع  كثريًا عن متو�سط 

العامل يف املتو�سط يف املجموعة العمرية 25-44 وي�سري ذلك االأمر على الدولة كذلك. ومع هذا، ميكن اإدراك 

بع�س املالحظات املثرية لالهتمام عند حتليل مراحل ريادة االأعمال ح�سب املجموعة العمرية. 

ويبني اجلدول 11 االنخفا�س الن�سبي النت�سار املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال بني ال�سكان االإماراتيني 

�سمن الفئة العمرية 18-24 �سنة، اإذ يبلغ معدل اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال لهذه الفئة العمرية 7.3%، بينما 

ال�سن. واجلدير  بارتفاع  الن�سب جمددًا  العمرية 25-34 ثم تنخف�س  الفئة  اإىل 14% ببني  الن�سبة  ترتفع هذه 

اإىل %11  الن�سبة  ت�سل  �سنًا حيث  االأكرب  العمرية  الفئات  اأعمال حمتملني يف  رّواد  يزال هناك  ال  اأنه  بالذكر 

للفئة العمرية 45-54 و12.7% للفئة العمرية 55-64 التي تنوي اإقامة موؤ�س�سات اأعمال. وبينما ت�سيطر الفئات 

الرا�سخة  ال�سركات  ملكية   تزداد  والنا�سئ،  املقرتح  االأعمال  ريادة  ن�ساط  على  ن�سبيًا  �سنًا  االأ�سغر  العمرية 

التاأ�سي�س يف العادة لدى الفئات العمرية االأكرب �سنًا. 
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ورغم اأن انخفا�س انت�سار ن�ساط ريادة االأعمال �سمن الفئة العمرية 18-24 يتوافق مع التوجهات والنزعات 

ال�سباب  ميّثل  اإذ  الدولة،  �سياق  يف  مقلقًا  االأمر  ذلك  يعد  العاملي،  املر�سد  مب�سح  امل�سمولة  الدول  يف  العامة 

االإماراتي الن�سبة االأكرب من اإجمايل ال�سكان، وتنطوي هذه الزيادة يف اأعداد ال�سباب على حتديات وفر�س، اإذ 

يحتاج �سناع ال�سيا�سة لتثقيف ال�سباب وخلق فر�س عمل لهم لتح�سني راأ�س املال الب�سري وخلق منو اقت�سادي 

الدولة  يف  لل�سباب  االقت�سادية  والقدرات  االإمكانات  لكامل  العنان  االأعمال  ريادة  تطلق  اأن  وميكن  م�ستدام. 

وتكون م�سدرًا كبريًا لفر�س العمل اجلديدة مع تعزيز ا�ستقالليتهم االقت�سادية.

تعليمهم  اأبوظبي  الغربية يف  واملنطقة  ال�سمالية  االإمارات  الدرا�سة يف  املنقطعني عن  من  العديد  ي�ستكمل  وال 

درا�ساتهم  اأكملوا  اإذا  فيما  مقارنة  مبكرة  مرحلة  يف  املحتملة  العمل  قوى  من  جزءًا  ي�سكلون  ولذلك  العايل، 

االأكادميية. وي�سلط االرتفاع غري املتنا�سب يف معدالت املتعطلني عن العمل من ال�سباب يف هذه املناطق ال�سوء 

ينطوي  التي  الدائمة  التحديات  ورغم  االقت�ساد.  يف  ال�سباب  م�ساركة  لزيادة  بديلة  �سبل  اإيجاد  اأهمية  على 

القيود.  وانك�سافهم على هذه  ال�سباب  تعر�س  يزداد  ال�سركات اجلديدة،  لكافة  التمويل  عليها احل�سول على 

وعلى �سعيد اآخر، مييل ال�سباب للتمتع مبزيد من الطاقة واحليوية واحلما�سة واجلراأة على قبول املخاطر مما 

ميكنهم، اإذا امتزجت تلك ال�سمات باملعرفة والتوجهات الفكرية املنفتحة، من احل�سول على املزيد من فر�س 

ال�سياق  االإ�سارة يف هذا  وتطويرها. وجتدر  واإدراكها  الكبرية  االقت�سادي  النمو  االإبداعية ذات قدرات  العمل 

اإىل قلة االلتزامات التي يتحملها ال�سباب، واأنهم يدخلون قوى العمل فقط يف حني ميتلك كبار ال�سن اخلربات 

اإىل املوارد وال�سبكات التي ميكنهم اال�ستفادة منها مما قد ي�سكل ركيزة هامة ال�ستدامة االأعمال.  والو�سول 

ال�سركات، حت�سنت  تاأ�سي�س  اأثناء مرحلة  لل�سباب احل�سول عليها وحتديدًا  التي ميكن  امل�ساعدة  وكلما زادت 

فر�س اإن�ساء �سركة ناجحة وم�ستدامة. 

اجلدول 11 معدل م�صاركة املواطنني ح�صب الفئة العمرية 

55-4564-3544-2544-1834-24الفئة العمرية )العمر(

4.5%11.6%25.8%39.6%18.6%ن�صبة امل�صاركني 

12.7%11.0%9.9%11.9%6.1%توقع اإن�صاء موؤ�ص�صات الأعمال

7.9%8.0%8.8%14.0%7.3%اإجمايل ن�صاط ريادة الأعمال

0.0%3.7%4.1%5.6%5.0%ال�صركات النا�صئة 

7.9%4.3%5.0%8.6%2.7%ال�صركات احلديثة 

7.9%11.7%6.1%3.9%0.8% ال�صركات الرا�صخة التاأ�صي�س 

نبذة عن رائد االأعمال االإماراتي
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النـــوع

تختلف اأن�سطة ريادة االأعمال بني املواطنني واملواطنات بقدر كبري، مع العلم اأن نطاق الدار�سة التي مت تنفيذها 

اختالفات  وحتدد  لت�سجل  متتد  بل  النوع،  ح�سب  التاأثريات  قيا�س  على  تقت�سر  ال  العاملي  املر�سد  باإ�سراف 

امل�ساركة يف خمتلف م�ستويات ن�ساط مراحل ريادة االأعمال، اإذ ميّكننا اجلدول 12 من النظر يف احتمالية تاأثر 

م�ساركة الفرد يف مرحلة مبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال ح�سب جن�سه.

وعلى الرغم من اختالف ن�سبة م�ساركة الذكور اإىل االإناث، يف املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال، اختالفًا 

كبريًا، عرب اإجمايل دول املر�سد العاملي، وعلى نحو يبنّي اختالفات الثقافة والتقاليد ب�ساأن م�ساركة االإناث يف 

االقت�ساد، تتمثل النتيجة املت�سقة يف ازدياد احتمالية م�ساركة الذكور يف ن�ساط ريادة االأعمال، ويحتمل م�ساركة 

املواطن االإماراتي بن�سبة 30% اأكرث من املواطنة يف املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال، وتبلغ معدالت رّواد 

االأعمال امل�سرتكني يف املرحلة املبكرة للذكور 11.8% مقارنة بن�سبة 7.6% لالإناث. وبالرغم من �سرورة ت�سليط 

ال�سوء على اأن اأغلبية ملكية ال�سركات االإماراتية را�سخة التاأ�سي�س من الذكور هي 7% مقارنة بن�سبة 0.9% لدى 

الن�ساء، تتطلب الفجوة الكربى حتلياًل اإ�سافيًا لتح�سني معرفة العوامل التي تعيق ممار�سة املراأة الأن�سطة ريادة 

االأعمال وملكيتها لالأعمال را�سخة التاأ�سي�س.

وقد تختلف مقا�سد املراأة من اإطالق واإدارة اأعمال جديدة عن مقا�سد الرجل، فبدال من اأن ترى املراأة العمل 

»ك�سبكات عالقات  العمل  املراأة  ترى  قد  االقت�سادية،  امليزة  ربح من خالل  لتحقيق  يهدف  اقت�سادي  ككيان 

تعاونية« تتكامل فيه عالقات العمل بداًل من انف�سالها عن العوامل االأ�سرية واملجتمعية وال�سخ�سية، مما يوؤدي 

اإىل تطبيق ُنهج خمتلفة تتعلق بتوقعات تاأ�سي�س امل�ساريع ومنو االأعمال. ويف هذا االإطار، تعد املبادرات الهادفة 

اإىل زيادة م�ساركة املراأة يف اأن�سطة ريادة االأعمال ا�سرتاتيجيًة هامة لتحقيق التنمية االقت�سادية يف الدولة.    

اجلدول 12 ن�صبة م�صاركة املواطنني يف اأن�صطة ريادة الأعمال ح�صب النوع 

الذكورالإناثالنوع

67.2%32.8%ن�صبة امل�صاركني 

12.1%6.5%توقع اإن�صاء موؤ�ص�صات الأعمال

11.8%7.6%اإجمايل ن�صاط ريادة الأعمال

4.1%5.6%ال�صركات النا�صئة 

7.9%2.2%ال�صركات احلديثة 

7.0%0.9% ال�صركات الرا�صخة التاأ�صي�س 
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دخل الأ�صرة 

غالبًا ما يرتبط ن�ساط ريادة االأعمال مب�ستويات الدخل املرتفعة، اإذ تتاأثر احتمالية م�ساركة االأفراد يف مرحلة 

مبكرة من اأن�سطة ريادة االأعمال وفقًا مل�ستوى دخل االأ�سرة. ويبنّي لنا اجلدول 13 اأن االأفراد من االأ�سر عالية 

الدخل )التي يزيد دخلها عن 20.000 درهمًا( يحتمل اأن ينخرطوا يف املرحلة املبكرة من ريادة االأعمال بن�سبة 

بني 15000-12000  ال�سهري  دخلها  يرتاوح  )التي  الدخل  متو�سطة  االأ�سر  من  االأفراد  مرات عن  تزيد 3.5 

درهمًا(.

وقد ك�سفت البيانات على نحو مثري لالهتمام عن ارتفاع ن�سبة م�ساركة االأفراد ذوي الدخول املنخف�سة التي 

تقل عن 7000 درهم �سهريًا يف املرحلة املبكرة من ريادة االأعمال بن�سبة 8.3% اأي تقريبا �سعف ن�سبة اأ�سحاب 

الدخول املتو�سطة امل�ساركني يف املرحلة ذاتها، مما ي�سري اإىل توجه املواطنني ذوي الدخول املنخف�سة ن�سبيًا نحو 

ريادة االأعمال جزئيا كو�سيلة لتح�سني م�ستوى دخولهم. 

وهي  الدخول،  اأعلى  �سلة  يف  مرات  بثالث  التاأ�سي�س  الرا�سخة  ال�سركات  مالكي  تواجد  احتمالية  وتت�ساعف 

ون�ساط  الدخل  م�ستوى  بني  العالقة  وتك�سف  االإبداع.  على  املرتكزة  االأخرى  االقت�ساديات  مع  تتماثل  ن�سبة 

ريادة االأعمال بني االقت�ساديات امل�سمولة يف املر�سد العاملي اإىل اأن الغالبية العظمى من االأفراد الذين اأ�س�سوا 

�سركات يف جميع جمموعات الدخل الوطنية كانوا موظفني اأثناء تطوير اأعمالهم، كما هو الو�سع عليه حتديدًا 

بالن�سبة لرّواد االأعمال املواطنني. 

اجلدول 13 معدل م�صاركة املواطنني يف اأن�صطة ريادة الأعمال ح�صب م�صتوى الدخل 

الفئة العمرية )العمر(
اأقل من 

7000

7000 اإىل 

12000

12000 اإىل 

15000

15000 اإىل 

20000
فوق 20000

61.5%17.1%7.9%9.3%4.2%ن�صبة امل�صاركني 

توقع اإن�صاء موؤ�ص�صات 

الأعمال
%10.2%6.1%1.8%6.2%13.1

اإجمايل ن�صاط ريادة 

الأعمال
%8.5%6.1%3.6%7.1%13.0

5.1%5.0%2.7%1.5%6.8%ال�صركات النا�صئة 

8.3%2.1%0.9%4.6%1.7%ال�صركات احلديثة 

 ال�صركات الرا�صخة 

التاأ�صي�س 
%1.7%1.5%1.8%3.3%6.6
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الو�صع الوظيفي

تتاأثر احتمالية م�ساركة الفرد ب�سرف النظر عن جن�سه يف املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال بو�سعه 

الوظيفي، اإذ اأظهرت نتائج درا�سة معدالت م�ساركة رّواد االأعمال املواطنني وفقًا لو�سعهم الوظيفي احلايل اأن 

اأن�سطة ريادة االأعمال،  امل�ساركني الذين كانوا »يعملون حل�سابهم اخلا�س« ميتلكون امليل االأكرب للم�ساركة يف 

اآخر ي�سّغل  اأعمال مواطن  اأن كل رائد  اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال مع بيان  فهم ي�سكلون ن�سبة 41.7% من 

امل�سرتكني حاليا يف  املواطنني  ن�سبة  ارتفاع  اأعماله اجلديدة بدوام  كامل )اجلدول 14(. ومع هذا، ويف ظل 

اأن�سطة »الكفالة« النا�سئة عن قانون الدولة الذي يلزم امتالك ال�سريك املواطن حل�سة االأغلبية عند تاأ�سي�س 

االأعمال.  امللتزمني متامًا مبتابعة م�ساعي ريادة  االأفراد  ن�سبة  بياناتنا حقيقة  تت�سمن  ال�سركات اجلديدة، ال 

اأو داوم جزئي  اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال بني املوظفني بدوام كامل  اإجمايل معدالت  يبلغ  وبخالف ذلك، 

10.7% و16.7% على التوايل.

البيوت  ربات  من  امل�ساركات  بني  يوجدد  االأعمال  ريادة  اأن�سطة  يف  للم�ساركة  ميل  اأقل  فاإن  النقي�س،  وعلى 

اأو الطالب، وذلك ب�سبب غياب �سبكات ال�سالمة ومزايا الرعاية االجتماعية للمواطنني املتعطلني  املتفرغات 

بالعاملني بدوام كامل يف  العمل. وتزداد احتمالية م�ساركة املواطنني الذين يعملون بدوام جزئي مقارنة  عن 

اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال يف املرحلة املبكرة، وبذلك يوؤثر الو�سع املهني تاأثريًا كبريًا على معدالت م�ساركة 

املواطنني يف اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال. 

اجلدول 14 معدل م�صاركة املواطنني يف اأن�صطة ريادة الأعمال ح�صب الو�صع الوظيفي
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0.4%7.2%7.6%11.5%1.6%5.1%7.7%58.7%ن�صبة امل�صاركني 

0.0%2.0%0.9%5.6%0.0%50.0%8.4%10.5%توقع اإن�صاء موؤ�ص�صات الأعمال

16.7%0.0%0.0%4.9%4.3%41.7%16.7%10.7%اإجمايل ن�صاط ريادة الأعمال

0.0%0.0%0.0%1.2%4.3%16.7%7.4%5.1%ال�صركات النا�صئة 

16.7%0.0%0.0%3.7%0.0%26.4%9.3%5.8%ال�صركات احلديثة 

0.0%0.0%0.9%6.8%0.0%27.8%1.9%4.4%ال�صركات الرا�صخة التاأ�صي�س 

نبذة عن رائد االأعمال االإماراتي
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حجم الأ�صرة

ت�سري الدرا�سات يف ريادة االأعمال اإىل اأن احتمالية م�ساركة االأ�سخا�س الذين ينتمون اإىل عائالت/اأ�سر كبرية 

يف اأن�سطة ريادة االأعمال تزداد ب�سبب عامل ال�سالمة الذي يوفره اأ�سحاب االأجور االإ�سافية يف االأ�سرة نتيجة 

لتقا�سم املخاطر الكامنة يف العديد من الوحدات االأ�سرية – مبعنى، اأنه اإذا طلب فرد من العائلة متوياًل �سيدعمه 

االآخرون – غري اأن هذا يتناق�س مع واقع ال�سكان املواطنني )اجلدول 15(. فمن املثري لالهتمام ارتفاع ن�سب 

م�ساركة العائالت ال�سغرية التي يرتاوح اأفرادها من فرد اإىل فردين يف اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال بن�سبة 

16.1% مقارنة باالأ�سر الكبرية والتي تبلغ ن�سبة م�ساركتها 10.8% )ونق�سد بهم االأ�سر التي يزيد اأفرادها عن 

7 اأ�سخا�س( – وقد يقلل انخفا�س عدد اأفراد االأ�سرة احتماليات اختالف االآراء حول تاأ�سي�س ال�سركة ويقلل 

من حجم املخاطر املرتبطة بعدد االأفراد املنوط اإليهم الرعاية. ومع هذا، ويف �سوء ارتفاع معدالت التعطل عن 

العمل، اإذا كان ال�سخ�س هو �ساحب الراتب الوحيد يف االأ�سرة، ي�سعب عليه اأن يخاطر بوظيفته الثابتة لعلمه 

ب�سعوبة اإيجاد عمل اآخر اإذا مل ينجح يف م�ساعيه كرائد اأعمال.

اجلدول 15 ن�صب م�صاركة املواطنني يف اأن�صطة ريادة الأعمال ح�صب حجم الأ�صرة

اأكرث من 57-36-14-2حجم الأ�صرة

60.1%22.9%12.9%4.2%ن�صبة امل�صاركني 

9.8%9.1%10.4%16.1%توقع اإن�صاء موؤ�ص�صات الأعمال

10.8%9.7%9.2%16.1%اإجمايل ن�صاط ريادة الأعمال

5.2%4.5%4.0%1.8%ال�صركات النا�صئة 

5.6%5.8%5.8%14.3%ال�صركات احلديثة 

4.3%5.2%5.2%5.4%ال�صركات الرا�صخة التاأ�صي�س 

التعليم

تتاأثر احتمالية م�ساركة الفرد يف مرحلة مبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال مب�ستوى التح�سيل العلمي؛ وال يوجد دليل 

اأقوى على اأهمية التعليم بالن�سبة للرخاء االقت�سادي �سوى املعلومات حول العالقة بني التعليم وريادة االأعمال، اإذ 

ترتفع ن�سب امل�ساركة يف املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال بني الذين اأمّتوا م�ستويات اأعلى من التح�سيل 

نبذة عن رائد االأعمال االإماراتي
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�سياق  االأعمال يف  ريادة  ن�ساط  واإجمايل  التعليم  الكبري بني  تر�سيخ هذا االرتباط  العلمي )اجلدول 16(، ومت 

املواطنني، ويحتمل ازدياد م�ساركة املواطنني احلا�سلني على تعليم ما بعد ثانوي ومرحلة اأوىل من التعليم العايل 

يف املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال. وبالن�سبة للحا�سلني فقط على التعليم الثانوي، ترتفع ن�سبة املديرين 

واملالكني ن�سبيًا عند 11.9%. اأما بالن�سبة لالأ�سخا�س احلا�سلني على املرحلة االأوىل من التعليم العايل، تبلغ ن�سبة 

امل�ساركة يف املرحلة االأوىل من ن�ساط ريادة االأعمال 12% اأما املرحلة الثانية من التعليم العايل فتبلغ %9.2. 

تطوير  درجة  تعك�س  التي  االأعمال  لرائد  الب�سري  املال  لراأ�س  رئي�سة  مكونات  امل�سبقة  واخلربة  التعليم  ويعد 

املعرفة االإدارية والقدرات )بيكر، 1993(، اإذ يحتمل اأن يعزز ارتفاع م�ستوى التعليم ونطاق اخلربة ال�سابقة 

اإ�ساءة توجيه اجلهود املبذولة �سمن مبادرة ريادة االأعمال، بل ويف قيادتها لتحقيق  الثقة لي�س فقط يف عدم 

النتيجة املن�سودة. ويعتمد النجاح الريادي ب�سكل كبري على ال�سمات ال�سخ�سية لرائد االأعمال والكفاءة املهنية 

اأثناء التعليم. وبو�سع عامل اجلن�س يف احل�سبان، ويف �سوء تزايد ن�سبة املواطنات احلا�سالت على  املكت�سبة 

م�ستوى عاٍل من التعليم، على النحو الثابت من التوجهات احلالية، من املتوقع زيادة ن�سبة م�ساركة املواطنات 

يف املرحلة املبكرة من ن�ساط ريادة االأعمال. ورغم ذلك، تظل ن�سبة م�ساركة املواطنات احلا�سالت على التعليم 

العايل يف اأن�سطة ريادة االأعمال منخف�سة يف الوقت الراهن، مما ي�سري اإىل وجوب اإجراء درا�سات اإ�سافية حول 

العوامل املجتمعية والثقافية االأخرى التي قد تعرقل ن�ساط الريادة الن�سائي.  

اجلدول 16 ن�صب م�صاركة املواطنني يف اأن�صطة ريادة الأعمال ح�صب التعليم
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%6.7%7.3%4.9%4.6%6.4%4.1%6.3



42

االأولوية نظرًا  اإعطائه  وينبغي  وتنميتها  الريادة  املهارات  تعليم  يلعب دورًا حموريًا يف  التعليم  اأن  الوا�سح  من 

لفعاليته يف تربية جيل جديد من قادة االأعمال، و�سيتم تناول ذلك مبزيد من التف�سيل يف الف�سل اخلام�س 

الذي يركز على اأهمية التعليم لتعزيز ريادة االأعمال.  

من هو رائد الأعمال املواطن؟

لنبداأ اأواًل بتعريف ريادة االأعمال ومن هو رائد االأعمال؟ هناك تعريفات عدة مل�سطلح »رائد االأعمال« وبيان 

م�سوؤولياته والتزاماته. وقد عرف اخلبري االقت�سادي الفرن�سي جيه. بي �ساي منذ اأكرث من مائتي �سنة »رائد 

االأعمال« باأنه �سخ�س يحول املوارد االقت�سادية من منطقة ذات اإنتاجية اأقل اإىل اإنتاجية اأكرث وغّلة اأكرب. وقد 

عرف بع�س اخلرباء االقت�ساديني »رائد االأعمال« باأنه وظيفة اقت�سادية �سمن جمال االأعمال. وقد عرف مركز 

كاوفمان ريادة االأعمال كما يلي: 

اجلديدة  العمل  فر�س  من  لال�ستفادة  ال�سرورية  املوارد  جمع  على  القدرة  هي  االأعمال  »ريادة 

وا�ستغاللها، وي�سيع ا�ستخدام هذا امل�سطلح لالإ�سارة اإىل النمو ال�سريع لالأعمال االإبداعية واجلديدة 

ويرتبط باالأفراد الذين ي�ستحدثون اأو ي�ستغلون فر�س العمل وي�سعون اإىل حتقيقها ب�سرف النظر عن 

املوارد التي ميتلكونها، فهم يبنون �سيئًا من ال �سيء عمليًا وي�ستثمرون اأرباحهم جمددًا لتو�سعة نطاق 

م�ساريعهم اأو لتاأ�سي�س م�ساريع جديدة. ومن جملة الكلمات االأخرى التي متيز ريادة االأعمال: االإبداع 

واالبتكار والديناميكية واالإقدام على املخاطر واملرونة وا�ستهداف النمو.« 

بعبارة ب�سيطة، رائد االأعمال هو �سخ�س يوؤ�س�س م�سروعًا وينّميه، وتعرف عملية تاأ�سي�س وتنمية هذه امل�ساريع 

تلك  معرفة  وينبغي  كبريًا،  اختالفًا  االأعمال  رّواد  واأهداف  دوافع  تختلف  قد  لكن،  االأعمال.  ريادة  با�سم 

ل�سركاتهم  تاأ�سي�سهم  اأ�سباب  االأعمال عمومًا جمموعة من  رّواد  �سيا�سة منا�سبة. وميتلك  االختالفات الإعداد 

وم�ساريعهم. ومن جملة اأنواع رّواد االأعمال االأكرث �سهرة:

رّواد الأعمال الطموحون: هم الذين ينجذبون لفكرة تاأ�سي�س امل�ساريع، ويكونون يف الغالب مبدعني  	•
وخماطرين.

رّواد اأعمال لأجل البقاء: هم املوؤ�س�سون للم�ساريع بهدف زيادة دخولهم.  	•
رّواد اأعمال اأ�صلوب احلياة: هم املوؤ�س�سون للم�ساريع للعي�س يف منط حياة معني اأو جتمع حمدد.  	•

والقادرون  العمل والرثوة،  اأعمالهم الإيجاد فر�س  املتحفزون لتطوير وتو�سعة  النمو: هم  اأعمال  رّواد  	•
على اإن�ساء م�ساريع عالية النمو توؤثر تاأثريًا كبريًا يف االقت�ساديات املحلية والوطنية. 

رّواد  الأعمال الت�صل�صلية: هم املتابعون لتاأ�سي�س �سركات عالية النمو، ويعتادون وميتهنون تاأ�سي�س ال�سركات. 	•
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رّواد  الأعمال بني الأجيال: هم النا�سئون يف عائلة ريادية، يرثون اأعمال جتارية، ويتابعون العمل  	•
فيها، ويحافظون على ال�سركة وي�سعون لتنميتها. 

رّواد االأعمال الغزالة: �سركات منو ريادية عالية االأداء يقودها رائد اأعمال اأو فريق ريادي وتعترب يف  	•
العادة ركيزة يف االقت�ساديات املتطورة. 

وتوجد عدة تعريفات اأخرى مل�سطلح »رائد االأعمال« و«ريادة االأعمال« وقد اأجريت درا�سات كبرية حول دوافع 

و�سمات رائد االأعمال ولي�س هناك تعريف ب�سيط ُم�سلم ب�سحته عموما. ومع هذا، وملعرفة طبيعة ريادة االأعمال 

ووفقًا  املواطنني.  االأعمال  لرّواد  املختلفة  الفردية  واخل�سائ�س  ال�سمات  يف  النظر  ينبغي  الدولة،  �سياق  يف 

لبيانات املر�سد العاملي، حددنا رائد االأعمال املواطن باأنه غالبًا ما يكون رجاًل يرتاوح عمره بني 25-34 عامًا، 

وله دخل مرتفع، وي�سغل وظيفة، وحا�سل على تعليم بعد الثانوي على االأقل، ومن اأ�سرة يرتاوح عددها من فرد 

لفردين، اأما الدافع الرئي�س بالن�سبة لـ 70% من املواطنني على بدء العمل فيتمثل يف زيادة الدخل ال�سخ�سي، 

وميتلك رّواد االأعمال االإماراتيني توجهات اإيجابية حول ريادة االأعمال وهم متفائلون للغاية ب�ساأن فر�س ريادة 

االأعمال ولكنهم مرتددين من بدء عمل نظرًا الرتفاع م�ستوى اخلوف من الف�سل لديهم. اأما بالن�سبة للمواطنات، 

فيمتلكن توجهات اإيجابية نحو ريادة االأعمال ومفاهيم اإيجابية حول فر�س العمل اجليدة، ولكنهن اأكرثا ترددًا 

يف تاأ�سي�س امل�ساريع ب�سبب اخلوف من الف�سل وغياب ثقتهن يف مهاراتهن على تاأ�سي�س امل�ساريع واإدارتها. وترتفع 

نوايا ريادة االأعمال لتاأ�سي�س امل�ساريع اجلديدة وال�سركات النا�سئة بني ال�سباب، واملواطنات، والفئات العمرية 

االأكرب �سنًا مما يحتم اال�ستفادة منها، اإذ ميكن اأن يعمل ذلك على حتفيز وتعزيز االأن�سطة الريادية عرب كافة 

الفئات ال�سكانية االإماراتية.

�صباب ريادة الأعمال

اأغلبية �سكان العامل العربي هم من ال�سباب الذين تقل اأعمارهم عن  اأن  من املتعارف عليه على نطاق وا�سع 

اأعلى معدل للبطالة يف العامل يرتاوح بني 25-30%، وميثل ال�سباب يف  29 عامًا، كما يوجد يف العامل العربي 

الدولة البالغني 24 فما اأقل ن�سبة 65% من ال�سكان بينما يقل ال�سكان دون 15 عامًا عن 20%، مما ي�ستوجب 

الرتكيز على ال�سباب الأنهم ي�سكلون اأغلبية ال�سكان والركيزة الالزمة لرت�سيخ اقت�ساد متنوع قائم على املعرفة 

وا�ستدامته. وتوؤثر البطالة لدى ال�سباب تاأثريًا كبريًا على تنمية الدولة ككل وال ت�ستطيع اأية دولة اأن تقلل من 

الدولة، ومع  لل�سباب يف  العمل  اإيجاد فر�س  التي ميثلها �سبابها. وتربز بو�سوح جهود  ا�ستفادتها من االأ�سول 

هذا ينبغي تنفيذ ا�سرتاتيجيات االإدماج التي تركز على تعزيز ريادة االأعمال وتطوير املهارات الريادية. ويتم 

االعرتاف بريادة االأعمال ب�سكل متزايد و�سيلًة هامة الإيجاد فر�س العمل وحت�سني �سبل املعي�سة واال�ستقاللية 

االقت�سادية لل�سباب، اإذ ميكن اأن متثل ريادة االأعمال القوة الدافعة نحو اإطالق الطاقات والقدرات االقت�سادية 

الكامنة لدى ال�سباب االإماراتي وقيادتهم لتعزيز فعاليتهم ون�ساطهم يف جمتمعاتهم م�ستثمرين يف خلق بيئة 

اأف�سل واأكرث اإبداعًا الأعمالهم.     

نبذة عن رائد االأعمال االإماراتي
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يف  الكبرية  رغبتهم  الكتاب  هذا  اإعداد  �سياق  يف  اآرائهم  التما�س  مت  الذين  ال�سباب  من  العديد  اأو�سح  وقد 

امل�ساهمة يف رخاء دولتهم – تلك الدولة التي منحتهم الكثري، ويعتقد الكثري منهم باأن اأف�سل �سبل امل�ساهمة 

هو العمل لدى القطاع احلكومي، ومن ثم ينبغي توفيق هذا املفهوم وتعديله بحيث ميكن لل�سباب معرفة اأهمية 

م�ساهمتهم ملجتمعهم وما ميكن اأن تبلغه الدولة عرب جهودهم يف تاأ�سي�س م�ساريع ريادية اإبداعية واإمنائها مما 

ي�سهم بدوره يف بلوغ اأهداف روؤية الدولة الرامية لبناء اقت�ساد متنوع قائم على املعرفة. 

ووفقًا لبيانات املر�سد العاملي، تهتم ن�سبة 30% من ال�سباب االإماراتي ممن يرتاوح اأعمارهم بني 18-34 عامًا 

املال  »لراأ�س  االإماراتي  ال�سباب  يفتقر  هذا،  ومع  لتاأ�سي�سها.  االأولية  اخلطوات  اتخاذ  اأو  �سركة  بتاأ�سي�س  اإما 

الريادي« الذي يت�سمن املهارات ذات ال�سلة وال�سبكات االجتماعية وراأ�س املال وامل�سداقية وااللتزام املطلوب 

الإجناح ال�سركة اجلديدة. وتبعًا لذلك، يحتاج ال�سباب اإىل تدابري خا�سة ي�سممها املعنيون بالنظام الريادي 

خ�سي�سًا للتعامل مع القيود اخلا�سة التي تواجههم وذلك بتنفيذ نهج �سمويل ل�سمان اإدماج ال�سباب يف جممل 

منظومة االقت�ساد الوطني.

وينبغي تر�سيخ الثقافة الريادية لدى ال�سباب االإماراتي والنهو�س بالتعليم الريادي يف الدولة، اإذ اأورد ال�سباب 

احل�سول على التمويل ونق�س املهارات من جملة القيود الكربى التي تعرت�س طريق تاأ�سي�سهم لل�سركات، ولذلك 

ي�سكل ت�سهيل �سبل احل�سول على التمويل والتعليم الريادي ركيزة جوهرية. ومع هذا، يعد اإدخال التح�سينات 

على االإطار التنظيمي ركنًا اأ�سا�سيًا لتي�سري عملية تاأ�سي�س امل�ساريع و�سمان حماية رّواد االأعمال ال�سباب. ونظرًا 

لنق�س اخلربة عمومًا لدى ال�سباب، يعد ا�ستحداث خدمات تطوير االأعمال لدعم رّواد االأعمال ال�سباب �سرورة 

ق�سوى مل�ساعدتهم على اإطالق م�ساريعهم واملحافظة على اإمنائها.   

ال�سبابية  الريادة  باأهمية  االعرتاف  نطاق  ويتزايد  ال�سباب،  تطوير  برامج  يف  هائلة  موارد  الدولة  وت�ستثمر 

الن�ساط  م�ستوى  يعد  ال  هذا،  ومع  ال�سباب.  تواجه  التي  العمل  حتديات  جمابهة  حلول  من  جزءًا  باعتبارها 

والثقافة الريادية احلايل يف الدولة منا�سبًا لتحقيق تنمية اقت�سادية م�ستدامة باعتبارها اقت�ساد قائم على 

االإبداع، اإذ تنخف�س لدى االإماراتيني الرغبة يف املخاطرة مقارنة مبواطني اقت�ساديات الدول االأخرى املرتكزة 

على االإبداع، وال يزال الو�سول اإىل التمويل ونق�س املهارات الريادية واالإجراءات االإدارية املعقدة عقبات كربى. 

املوارد  توفر  التي  ال�سبابية  الريادة  مبادرات  تطوير  ينبغي  القيود،  ملواجهة  عر�سه  اأكرث  ال�سباب  الأن  ونظرًا 

املطلوبة التي ت�سهل من تاأ�سي�س ال�سباب لل�سركات واإدارتهم لها.

ولي�س هناك منوذج موحد يعزز من م�ساركة ال�سباب يف ن�ساط ريادة االأعمال، بيد اأن اأكرث خدمات الدعم �سيوعًا يف 

العديد من الربامج املعنية بتنمية ال�سباب، تنطوي على دعم تنمية االأعمال وتقدمي االإر�ساد والتوجيه طوال املراحل 

العمل احلر  الوعي بجدوى  تعزيز  الرئي�سة  ال�سباب  تنمية  برامج  اأوجه  بع�س  وت�سمل  ال�سباب،  مل�ساريع  املختلفة 

باعتباره اأحد خيارات العمل و�سقل املهارات الريادية على كافة امل�ستويات وتوفري خدمات الدعم لل�سركات النا�سئة.

نبذة عن رائد االأعمال االإماراتي
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وتت�سمن النماذج املوجودة يف الدولة موؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب التي ت�ستخدم منوذج امل�ساريع االجتماعية 

اخلا�سة بالعمل اخلريي لال�ستثمار يف تنمية ال�سباب، عرب اإطالق عدد من املبادرات والربامج على م�ستوى 

الدولة، بهدف اإيجاد تاأثري اإيجابي على حياة ال�سباب االإماراتي مب�ساعدتهم على حتقيق اإمكاناتهم الكاملة، 

اإذ ا�ستحدثت موؤ�س�سة االإمارات عددًا من احللول امل�ستدامة القائمة على م�ساريع للم�سكالت االجتماعية بهدف 

امل�ساعدة على حتفيز ال�سباب االإماراتي وتوجيهم من خالل الربامج التي تنمي قدراتهم وتعزز ثقتهم وت�سقل 

مهاراتهم القيادية، وتعمل املوؤ�س�سة يف ثالث جماالت رئي�سة: الدمج االجتماعي وامل�ساركة االجتماعية وكذلك 

القيادة والتمكني. وجتدر االإ�سارة اإىل برنامج »تكاتف« الناجح الذي يدرب املتطوعني يف الفعاليات املجتمعية 

واملوؤ�س�سات املحلية ويوفر لل�سباب املهارات الالزمة لتح�سريهم للم�ستقبل. 

وقد مت ا�ستحداث عدد من الربامج واملبادرات املحلية يف ال�سنوات االأخرية بغية الرتكيز على تنمية ال�سباب، 

وبهدف حتفيز  ال�سياق،  واالإر�ساد. ويف ذلك  والتوجيه  املهارات  وتنمية  وامل�ساركة  واالإلهام  التوعية  من خالل 

برنامج وّيانا  اأبوظبي لال�ستثمار  �سركة  اأطلقت مبادلة،  الدولة،  امل�ساركة يف م�ستقبل  االإماراتي على  ال�سباب 

–  وقد مت اإطالق عدد من املبادرات  لل�سباب الذي يركز على ثالثة اأركان رئي�سة – التعليم والثقافة والرفاه 

�سمن برنامج وّيانا بالتعاون مع اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سني، مثل موؤ�س�سة االإمارات، و�سندوق خليفة الإعداد 

جيل جديد من روّاد االأعمال االإماراتيني. وقد دعمت مبادلة تد�سني نادي ريادة االأعمال يف جامعة زايد، وهي 

مبادرة يقودها الطلبة يف احلرم اجلامعي يف دبي واأبوظبي بهدف تعزيز وحتفيز االهتمام بريادة االأعمال لدى 

االأعمال وفر�س  واأدوات ريادة  اإىل موارد  الو�سول  الطلبة من  النادي من�سة متكن  االإماراتي، ويوفر  ال�سباب 

اأطلق  كما  واملتو�سطة.  ال�سغرية  بال�سركات  املعرفة  لتعزيز  االأفكار  وتبادل  االأعمال  رّواد  التوا�سل مع جمتمع 

العديد  مع  باال�سرتاك  اأبوظبي 2030،  الإمارة  االقت�سادية  الروؤية  االقت�سادي �سمن  للتطوير  اأبوظبي  جمل�س 

من اأ�سحاب امل�سلحة، حملة التوعية بريادة االأعمال، »اأكون«، امل�سممة الإلهام ال�سباب االإماراتي ومتكينه من 

دخول القطاع اخلا�س بتاأ�سي�س �سركاته ال�سغرية واملتو�سطة.  واكت�سبت مبادرة اأكون التي دخلت االآن عامها 

الثالث �سعبية كبرية يف تعزيز روح الريادة من خالل م�سابقة اأفكار العمل والتي تكافئ اأف�سل مقرتحات العمل 

لت�سجيع الطالب على ا�ستحداث االأفكار النرية التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف اإن�ساء ال�سركات الناجحة.  ومن 

امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  ال�سغري  التاجر  م�سابقة  االأخرى  الناجحة  املبادرات 

اختبار  بفر�سة  يوفرهم  مما  الدولة،  يف  ال�سباب  لدى  الريادة  روح  لغر�س  تهدف  والتي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

اإطالق اأفكارهم ومهاراتهم الريادية من خالل من�سة تدعم التعلم التجريبي يف جمال ريادة االأعمال. 

قد ُي�ستمد الدعم الريادي من جميع املوؤ�س�سات بكافة اأنواعها، مما قد يوؤدي اإىل بناء نظام ريادي اأف�سل ولكن يف 

ظل وجود حاجة لتعزيز تن�سيق وتكامل جهود دعم تنمية االأعمال املبذولة بوا�سطة القطاع احلكومي واخلا�س.  

ك�سبيل  االأكادميية  االأو�ساط  وكذلك  واخلا�س،  العام  القطاع  بوا�سطة  لل�سباب  الريادة  برامج  تد�سني  وميكن 

لال�ستثمار يف اال�ستدامة االقت�سادية وتنمية قدرات ال�سباب واإعداد جيل جديد من رّواد االأعمال. وميكن اأن 

توفر الريادة ال�سبابية حاًل م�ستدامًا مل�سكلة التعطل عن العمل لدى ال�سباب ولكن مع �سرورة اتخاذ االإجراءات 
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املنا�سبة يف املجاالت التالية: تنفيذ �سيا�سات الريادة ال�سبابية والتعليم الريادي والو�سول اإىل التمويل وتقدمي 

خدمات دعم تطوير االأعمال، وينبغي اتخاذ تدابري �سيا�سة الريادة ال�سبابية بهدف التحفيز على ريادة االأعمال 

وتعزيز الن�ساط الريادي لدى ال�سباب.   

ريادة الأعمال الن�صائية 

اإطالق عنان القدرات االقت�سادية لدى ال�سباب االإماراتي من خالل ريادة االأعمال،  اأهمية  �سبق واأن تناولنا 

والنمو  للتنمية  م�ستغل  غري  هامًا  م�سدرًا  باعتبارها  الن�سائية  االأعمال  ريادة  نناق�س  اأن  اأي�سا  لنا  وينبغي 

االقت�سادي، اإذ ميكن اأن تن�سئ ريادة االأعمال الن�سائية فر�س عمل جديدة وتكّون ثروة هائلة، وميكن اأن توفر 

�سماتها املميزة املجتمع بحلول خمتلفة لالإدارة والتنظيم وم�سكالت العمل، وكذلك ال�ستك�ساف ريادة العمل مع 

العلم بوجود حاجة ملجابهة التحديات التي تعرت�س طريق اال�ستغالل الكامل ملا متثله تلك املجموعة من قدرات 

اقت�سادية.  

اأجرتها  لدرا�سة  واإمكاناته، ووفقًا  باأق�سى طاقاته  بعد  ي�ستغل  العربي موردًا كبريًا مل  العامل  املراأة يف  وتعترب 

االأمم املتحدة، تت�سدر الدولة حاليًا دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا من حيث متكني املراأة. ورغم 

التطور الكبري الذي مت حتقيقه يف جمال متكني املراأة )اإذ متثل العامالت حاليًا 59% من اإجمايل القوة العاملة 

لدى القطاع احلكومي(، يجب ت�سجيع ريادة االأعمال الن�سائية على امل�ستويات احلكومية من خالل برامج الدعم 

ودعم تنمية امل�ساريع والو�سول اإىل الدعم املايل على امل�ستوى املجتمعي يف م�سعى لرت�سيخ ثقافة الريادة وتعزيز 

جاذبية ريادة االأعمال لدى املواطنات. 

ورغم اأن املواطنات ي�سكلن 49% من �سكان دولة االإمارات، يتميز م�سهد ريادة االأعمال يف الدولة بعدم توازن 

التوزيع الكبري بني اجلن�سني حيث تزداد فر�س املواطن يف تاأ�سي�س ال�سركات بن�سبة 50% عن املواطنة. وكما 

هو احلال يف عامل االأعمال، وبالرغم من التح�سن امل�سجع يف عدد رائدات االأعمال يف ال�سنوات االأخرية، اإال 

اأنهن ال ميثلن �سوى 30% من اإجمايل رّواد االأعمال املواطنني، وال تعك�س ن�سبة رائدات االأعمال ن�سبة ال�سيدات 

)49%( من اإجمايل عدد ال�سكان وال تعك�س ن�سبة قوى املواطنات العامالت )27.5%(. وعلى النحو الثابت من 

بيانات املر�سد، تنخف�س ن�سب م�ساركة املواطنات يف اأن�سطة ريادة االأعمال عن الرجل وترتفع ن�سبة نفورهن 

من املخاطر، اإذ اأبدى القليل من املواطنات الثقة يف قدرتهن على جناح ال�سركات واإدارتها بال�سكل الناجح.  

وت�سكل الطالبات حوايل 70% من طالب اجلامعات يف الدولة، ويرغب الكثري منهن يف التمتع باال�ستقاللية التي 

متنحهن امتالك ال�سركات، بيد اأن هناك العديد من التحديات التي تعرت�س طريق رائدات االأعمال. فمثاًل، 

ال�سنتني  اأ�س�س �سركة يف  واأن  تقل احتمالية معرفة رائدات االأعمال عن نظائرهن من الرجال ب�سخ�س �سبق 

االأخريتني، اإذ تعترب القدوة ركيزة هامة لتحفيز رّواد االأعمال النا�سئني لالنتقال من اإدراك الفر�سة اإىل ريادة 
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االأعمال النا�سئة، وكذلك ميكن اأن يعيق ا�سرتاط العديد من البلديات عدم منح رخ�س العمل اإال بتقدمي دليل 

على ا�ستئجار موقع املراأة من تاأ�سي�س اأعمال من منزلها – التي هي النوع املف�سل للعمل للعديد من املواطنات.  

وت�سجع حكومة الدولة م�ساركة ال�سيدات يف التنمية االقت�سادية، اإذ بذل الكثري من اجلهود لت�سجيع رائدات 

االأعمال ولكن مع وجوب اتخاذ املزيد من اخلطوات ملجابهة عوامل حمددة قد تنفر املراأة حتديدًا من تاأ�سي�س 

اأو  التقاليد  يف  االأعمال  رائدات  تعوق  التي  الرئي�سة  التحديات  اإحدى  وتتمثل  تنميتها.  اأو  اخلا�سة  م�ساريعها 

القيمة الثقافية وحتقيق التوازن بني م�سوؤوليات االأ�سرة والعمل. لذلك، ميكن توفري اإحدى اأ�سكال الدعم من 

خالل اإن�ساء من�سات للمراأة متكنها من التوا�سل وتبادل االأفكار التي لن يقت�سر مزاياها على حتفيز االإبداع 

اأف�سل وحتقيق النجاح يف  فح�سب، بل متتد لتمنح املراأة �سعورًا بالدعم والثقة ومتكنها من اال�ستعداد ب�سكل 

نهاية املطاف. وميكن اأن حتقق املراأة جناحًا كبريًا يف بناء ال�سبكات والتعاون مع ال�سيدات االأخريات ومالكات 

امل�ساريع ال�سغرية لتنمية م�ساريعهن وم�ساعدتهن على تاأ�سي�س م�ساريع اأخرى داخل جمتمعهن. 

اأن حتقق النجاح  اأي�سًا دورًا حموريًا يف حتديد جماالت الفر�س التي ميكن  اأن تلعب رائدات االأعمال  وميكن 

فيها، لكن يحتمل اأن تختار رائدات العمل جماالت العمل ذات القيود املنخف�سة لدخولها بحيث ميكنهن التعاون 

مع اأخريات لتخفيف حدة املخاطر. وتتمثل القطاعات الرئي�سة التي توؤ�س�س فيهن املواطنات م�ساريعهن يف قطاع 

البيع بالتجزئة )43%( وقطاع اخلدمات )56%( ومع هذا، هناك عدة فر�س ميكن اأن تدر�س رائدة االأعمال 

ا�ستغاللها. وميكن اأن يوفر ما تتمتع به الدولة من ثراء ثقايف وتراثي وجغرايف العديد من الفر�س يف اأعمال 

امل�سغوالت اليدوية والتحف. وبالرغم من اجلهود احلثيثة التي تبذلها املوؤ�س�سات احلكومية ال�ستهداف املواطنني 

اجلهود  من  الكثري  بذل  ميكن  املحلية،  واملنتوجات  اليدوية  امل�سغوالت  تنتج  التي  ال�سغرية  امل�ساريع  وت�سجيع 

املوؤ�س�سات احلرفية يف جمال  التوا�سل والرتابط مع  املنتجات وتعزيز  االأ�سواق وامل�ساعدة على تطوير  الإن�ساء 

املو�سة واملفرو�سات املنزلية لت�سمني الت�سميم االإماراتي واحلرف اليدوية يف منتجاتهم. 

اأن تاأ�س�س رائدات االأعمال م�ساريعهن فيها يف �سناعة م�ستح�سرات  وتتمثل ال�سناعات االإ�سافية التي ميكن 

التي  ال�سحية  املزايا  حتتاج  االإطار،  هذا  ويف  املتخ�س�سة.  الزراعية  وال�سناعة  البيئية  وال�سياحة  التجميل 

واملنتجات  والرعاية باجلمال  التجميل  ملنتجات م�ستح�سرات  الطبيعية  املكونات  الغنية من  االإمدادات  متثلها 

اإىل  البحرية  واملنتجات  والتمور  االأبل  العربي وحليب  اخلليج  وملح  اجلبلي  الع�سل  مثل  املتخ�س�سة  الزراعية 

مزيد من املعرفة وميكن دعم تلك ال�سركات ذات العالقة وت�سجيعها. ويف �سوء تعزيز مكانة الدولة باعتبارها 

واجهة لل�سياحة الراقية، ميكن ت�سجيع ودعم م�ساريع ال�سياحة البيئية التي يطورها ويديرها مواطنون ملوافاة 

االأعمال  ريادة  لتعزيز  اأخرى  فر�سة  وهناك  وح�سارة.  ثقافة  من  الدولة  به  تزخر  عما  اأكمل  ب�سورة  ال�سياح 

الن�سائية تتمثل يف ال�سركات الرقمية النا�سئة التي ميكن اأن توفر لرائدات االأعمال فر�سة اال�ستفادة من التقنية 

ومواقع التوا�سل االجتماعي ك�سبيل لتاأ�سي�س امل�ساريع من املنزل واإدارة مواعيد العمل والتزامات االأ�سرة بال�سكل 

الناجح.   

نبذة عن رائد االأعمال االإماراتي
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الطاقات  كامل  ا�ستغالل  بعد  يتم  مل  الأنه  نظرًا  االقت�سادي  النمو  لتحفيز  ركيزة  االأعمال  رائدات  دعم  ويعد 

اأن تلعب رائدات االأعمال دورًا بارزًا يف االقت�ساد الريادي وذلك لقدرتهن على  اإذ ميكن  الن�سائية،  الريادية 

اإيجاد فر�س العمل لهن وللغري. ولهذا، ينبغي زيادة قدرات املراأة على امل�ساركة يف قوى العمل وتعزيز اإمكانية 

ا�ستهدافًا لدعم  اأكرث  اإبداعية وبرامج  اإطالق مبادرات  االأعمال. ومع هذا، يجب  ريادة  اأن�سطة  م�ساركتها يف 

الن�سائية. عالوة على ذلك، يجب بذل اجلهود لتح�سني املعرفة بهذه املجموعة امل�ستهدفة من  ريادة االأعمال 

خالل جمع البيانات االأكرث ات�ساقًا لدرا�سة العمل احلر للمراأة وريادة االأعمال املرتكزة من املنزل.

نبذة عن رائد االأعمال االإماراتي
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حر�سًا على تقدمي املنتجات با�ستمرار، 

تدمج �سرائح املكونات الع�سوية والنظام 

ال�سحي املتكامل مع االإبداع، اإذ تعر�س 

ت�سكيلة وا�سعة من خيارات الوجبات 

الغذائية الطازجة وال�سحية. ولكن، 

ماالذي  مييز �سرائح؟ اإنها ت�سمن اأن 

تكون جميع املنتجات طازجة يف كافة 

االأوقات، اإذ يح�سر املوردون جميع 

املنتجات يوميًا يف ال�سباح، ويتم اإعداد 

املاأكوالت وامل�سروبات طازجة وجديدة 

ويتم التربع بكافة املنتوجات غري املباعة 

يف نهاية اليوم اإىل جمعية خريية حملية!

اأمينة طاهر، موؤ�ص�س م�صارك يف �صرائح

الريادة الن�صائية 

اأطلقها  مبادرة   ،http://www.slices.ae �سرائح، 

اأربعة من رّواد االأعمال املواطنني �سبق لهم العمل بدوام كامل 

لدى مبادلة. حققت �سرائح، بدعم من �سندوق خليفة لتطوير 

امل�ساريع، جناحًا مبكرًا واأ�س�ست حاليًا فرعها الثاين يف حرم 

التو�سيل  مثل  خدماتها  تنويع  مع  اأبوظبي،  يف  زايد  جامعة 

وتقدمي الطعام للمنازل وال�سركات، وغريها. 

وتتذكر اأمينة طاهر، ال�سيدة الوحيدة �سمن الفريق املوؤ�س�س: 

اأنه اأثناء لقائها مع اأ�سدقائها منذ حوايل �سنة، انطلقت فكرة 

ال�سباب  االأعمال  رّواد  بداأ  عندئذ  ما!”،  �سيء  اإجناز  “علينا 
االأربعة يف التفكري فيما تفتقر اإليه اأبوظبي. واأخريًا وبعد درا�سة 

�ساملة، قرروا تد�سني “�سرائح” – حمطة لالأطعمة الع�سوية 

وال�سحية حيث “الطعام ي�سل اإىل كل �سخ�س”. 

البدانة  تبلغ  العاملية،  ال�سحة  منظمة  الإح�سائيات  ووفقًا 

الدولة. وبو�سع  الن�ساء يف  الرجال و43% من  حوايل 30% من 

يف  املوجودة  “بالفجوة”  واإدراكًا  احل�سبان  يف  االإح�سائيات 

عامليًا  اإطالقها  ميكن  فريدة  مبادرة  اإطالق  “اأردنا  ال�سوق، 

فيما بعد، واأردنا يف الوقت ذاته ا�ستحداث نظام طعام �سحي 

والرتويج له.” 

اأثرًا  فيها  اأثرت  “�سرائح”  تاأ�سي�س  جتربة  باأن  اأمينة  تقول 

اإيجابيًا رائعًا كمراأة يف جمال االأعمال. وتختلف نطاق املهارات 

املطلوبة لتحقيق النجاح، اأما الن�سيحة التي قد تقدمها اأمينة 

على  والقدرة  الوقت  اإدارة  فهو  الطموحات  االأعمال  لرائدات 

تنظيمه باحرتافية، واالأكرث من ذلك حب ما تقومني به، وعمله 

عندما  ولكن  وحتديات،  �سعوبات  على  ينطوي  اإنه  تردد!  دون 

تدركني اأنك �سنعت الفرق �سيجعل من عملك �سيئًا بالغ القيمة.

* درا�صة حالة قدمتها مبادرة اأكون بالتعاون مع جامعة زايد وكلية اإن�صياد
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الف�صل الثالث

 التوجهات الريادية

ومفاهيم  لدوافع  املجتمع  يتبنى  اأن  ت�ستوجب  التي  الريادية  الثقافة  تعزيز  للدولة  الرئي�سة  االأولويات  ت�سمل 

وتوجهات اإيجابية نحو ريادة االأعمال. وتعد النوايا املقايي�س الرئي�سة لتحديد رّواد االأعمال املحتملني يف املجتمع 

الرتباطها االإيجابي مبعدل اإجمايل ن�ساط ريادة االأعمال، مبا ي�سري اإىل اأنه اإذا اعتزم الكثريون تاأ�سي�س م�سروع 

يف االقت�ساد، يحتمل اأن يكون معدل ريادة االأعمال مرتفعًا. ويحتاج رّواد االأعمال املحتملني اإىل النظر اإىل ريادة 

االأعمال بنظرة اإيجابية قبل التفكري جيدًا يف الفر�س املحتملة يف ال�سوق.

ويعد قيا�س التوجهات الريادية ركنًا اأ�سا�سيًا الأنها تبني املفهوم العام لدى ال�سكان جتاه رّواد االأعمال والريادة، 

اإذ ت�سري التوجهات الريادية يف جمال االأعمال اإىل القدر الذي يعتقد به االأفراد وجود فر�س منا�سبة لتاأ�سي�س 

امل�ساريع اأو اإىل اأي مدى ميكن لهذه الفر�س اأن تنعك�س على مكانة رّواد االأعمال. وقد تت�سمن التوجهات ذات 

ال�سلة االأخرى م�ستوى املخاطر الذي يقبل االأفراد بتحمله ومفهومهم حول املهارات الذاتية واملعرفة واخلربات 

املكت�سبة يف جمال اإن�ساء االأعمال. وميكن اأن توؤثر التوجهات الريادية يف الن�ساط الريادي، كما ميكن اأن تتاأثر به.

واالجتماعية  الثقافية  للمعايري  مميزة  مقايي�س  الريادية  التوجهات  قيا�س  عند  العاملي  املر�سد  بيانات  وتوفر 

يف الدولة التي تدعم ريادة االأعمال، وتت�سمن هذه املقايي�س تقييم توجهات رّواد االأعمال والنجاح الريادي، 

وكذلك مقايي�س مفاهيم االأفراد حول قدرتهم على امل�ساركة يف الن�ساط الريادي. وميكن غالبًا تف�سري الفروق 

يف معدالت اإجمايل ن�ساط الريادة )املرحلة املبكرة من ريادة االأعمال( بت�سور التوجهات املجتمعية نحو ريادة 

الفر�س املدركة، والقدرات املدركة،  االأعمال. وتت�سمن املقايي�س ال�سبعة امل�ستخدمة لقيا�س جممل “الثقافة”: 

واخلوف من الف�سل، والنوايا الريادية، والريادة كخيار وظيفي جيد، واملكانة املرموقة املدركة لرّواد  االأعمال 

اإىل  وبالنظر  معًا،  املقايي�س  تلك  وبو�سع  الناجحني.  االأعمال  برّواد   املدرك  االإعالمي  واالهتمام  الناجحني 

التقدم الذي يتم حتقيقه مع مرور الوقت، متكن النتائج الباحثني و�سناع ال�سيا�سة من قيا�س توجهات حتول 

االأعمال  رّواد  اأو دعم  باأنف�سهم  نيتهم على بدء عملية ريادية  اإىل  اأن ت�سري  االأعمال وميكن  العامة نحو ريادة 

املوجودين �سمن �سبكتهم االجتماعية. كما ميكن للدرا�سة التي يجريها املر�سد باإجراء مقارنة للدول التي تقف 
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على نف�س م�ستوى مراحل التنمية ور�سد االأو�ساع مبرور الوقت من تقييم القوة الن�سبية ومكانة املعايري الثقافية 

واملجتمعية يف الدولة لتعزيز اأن�سطة الريادة املتزايدة، مما قد يوؤدي اإىل تطوير برامج لتعزيز العقلية الريادية 

بني عموم ال�سكان يف الدولة. 

وقد اأ�سار التقرير العاملي للمر�سد يف �سنة 2011 اإىل اأن االأفراد الذين ي�سعرون بامتالكهم املهارات الالزمة 

لبدء امل�ساريع اجلديدة يحتمل اأن ياأ�س�سوا تلك امل�ساريع فعليًا مبعدل اأربع اإىل �ست مرات اأكرث ممن يفتقرون 

لتلك املهارات. فاإذا نظرنا اإىل اأكرب الدول يف عام 2011 بني االقت�ساديات املرتكزة على االإبداع، جند اأن ن�سب 

الريادية ن�سبة االأفراد  النوايا  الريادية )ال�سكل 4(. ومتثل  الديناميكية  الريادية تبني وجود مناخ من  النوايا 

الذين يتوقعون تاأ�سي�س م�ساريع خالل ال�سنوات الثالث القادمة. اأما على ال�سعيد العاملي، تنخف�س نوايا تاأ�سي�س 

ال�سركات ن�سبيًا بني االقت�ساديات املرتكزة على االإبداع مقارنة باالقت�ساديات التي حتركها الكفاءة والعوامل 

التي تغذي الثقافة الريادية. ويعتزم يف املتو�سط حوايل 10% من البالغني يف االقت�ساديات القائمة على االإبداع 

تاأ�سي�س م�ساريع يف ال�سنوات الثالثة القادمة. وحتتل رو�سيا ودولة االإمارات وهما توليان اهتمامًا كبريًا باملوارد 

اال�ستخراجية، اأقل ن�سب يف النوايا الريادية.

ال�صكل 4 توقعات تاأ�صي�س امل�صاريع يف ال�صنوات الثالث القادمة 

)اأول خم�س دول يف العامل وفقاً لت�صنيف 2011( 

وميكن اأن حتدد التوجهات االإيجابية نحو ريادة االأعمال ميل االأفراد للم�ساركة يف االأن�سطة الريادية، اإذ ك�سفت 

بيانات املر�سد العاملي يف عام 2011 النقاب عن وجود انخفا�س كبري يف نوايا املواطنني نحو تاأ�سي�س امل�ساريع 

من 65.9% من اإجمايل ال�سكان املواطنني الذين �سملهم اال�ستبيان يف عام 2009 اإىل 8.4% يف عام 2011. 

ونورد يف اجلدول 17 مراجعة على امتداد خم�س �سنوات لن�سبة �سكان الدولة الذين يعتزمون تاأ�سي�س م�ساريعهم 

�صنغافورةالوليات املتحدةكوريافرن�صاتايوان

التوجهات الريادية
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البالغ  الدولة  متو�سط  عن  املواطنني  ن�سبة  ترتفع  وبينما  ال�سكان.  جن�سية  ح�سب  القادمة  الثالثة  االأعوام  يف 

6.4%، جند اأن ن�سبة رّواد االأعمال املحتملني ال تزال اأقل عن الن�سبة ال�سرورية يف دولة ريادية ناب�سة باحلياة، 

ملا ت�سكله الريادة من اأهمية كبرية يف حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام.   

اجلدول 17 نظرة خم�صية على نوايا تاأ�صي�س ال�صركات ح�صب اجلن�صية

ال�صنة
مواطنو 

الدولة

الوافدون 

العرب

الوافدون 

الآ�صيويون

الوافدون 

الغربيون

املتو�صط 

بالدولة

2006%10.7%14.7%3.5%3.3%8.5

2007%58.1%62.0%19.8%10.7%39.8

2009%65.9%62.1%21.9%25.3%42.9

2011%8.4%9.7%4.1%1.4%6.4

اإذ ال ترتبط  الن�ساط الريادي،  التوجه االجتماعي نحو ريادة االأعمال �سرطًا م�سبقًا هامًا للم�ساركة يف  ويعد 

تنمية القدرات الريادية باملهارات فح�سب، بل متتد لت�سمل تهيئة بيئة حتفيزية نظرًا للتاأثريات الكبرية التي 

توؤثر بها البيئة االجتماعية والثقافية على امل�ساريع النا�سئة يف �سوء املناخ االإيجابي التي ميكن اأن تهيئه لنجاح 

امل�ساريع. لذلك، ي�سهل تاأ�سي�س امل�ساريع يف دولة تعترب ريادة االأعمال فيها خيارًا وظيفيًا مف�ساًل حيث يعود على 

رائد االأعمال باملكانة االجتماعية املرموقة )اجلدول 18( وتنقل و�سائل االإعالم �سورة اإيجابية يف الغالب عن 

ريادة االأعمال.

اجلدول 18 الو�صعية املرموقة لرّواد  الأعمال يف املجتمع 

ال�صنة
مواطنو 

الدولة

الوافدون 

العرب

الوافدون 

الآ�صيويون

الوافدون 

الغربيون

اإجمايل 

ال�صكان 

البالغني

2006%93.1%86.4%87.8%100.0%88.3

2007%91.8%89.1%70.7%49.4%79.5

2009%86.9%86.3%65.1%56.4%75.2

2011%88.6%81.7%62.9%64.8%73.2
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يف  امل�ساركة  ن�سب  يف  ملحوظًا  فرقًا  املجتمع  يف  االجتماع  ريادة  �ساأن  يف  االإيجابية  الثقافة  حتدث  اأن  وميكن 

الن�ساط الريادي علمًا بوجود عدة عوامل تغذي الثقافة الريادية، وقد ي�سعب وجود هذه العوامل وتعقيدها من 

حتليل وتكرار هذه الظاهرة، ولكن هناك جمموعة واحدة من املوؤ�سرات التي ترتبط باالأو�ساع الكربى املتعلقة 

بالن�ساط الريادي تتمثل يف التوجهات املجتمعية. وتوفر البيانات الدميغرافية املقارنة الواردة يف اجلدول 19 

ثروة من البيانات التي ينبغي درا�ستها عند حتديد التوجهات نحو ريادة االأعمال يف الدولة.   

اجلدول 19 التوجهات الريادية يف الدولة2

اخلوف من الف�صلمعرفة رائد اأعمالالقدرات املدركةالفر�س املدركةالفئة

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراجلن�س

36.05%45.02%36.26%29.87%54.02%45.89%51.16%56.71%املواطنون 

الوافدون 

العرب
%32.69%47.24%46.79%73.21%17.95%39.26%42.31%44.99

الوافدون 

الآ�صيويون 
%35.92%30.65%47.18%59.64%33.1%23.67%45.77%51.90

الوافدون 

الغربيون
%41.56%53.19%54.55%72.34%29.87%54.26%45.45%58.51

الفئة
الريادة كخيار 

وظيفي اأف�صل
نوايا ريادة الأعمال

املكانة املرموقة 

لرّواد  الأعمال 

الناجحني

الهتمام الإعالمي 

بريادة الأعمال

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراجلن�س

67.34%71%84.14%83.33%12.05%6.49%73.26%78.57%املواطنون 

الوافدون 

العرب
%71.15%73.01%5.13%10.63%77.56%78.53%62.18%57.87

الوافدون 

الآ�صيويون 
%64.08%63.58%3.52%4.25%56.34%62.37%54.93%57.06

الوافدون 

الغربيون
%48.05%73.53%2.60%1.06%61.04%64.89%41.56%70.21

2   مت ا�ستخدام عينة اإ�سافية لرثاء البيانات عند اإجراء املقارنات يف الدولة.
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وقد اأظهرت حتليالت التوجهات املجتمعية حول ريادة االأعمال اأن املواطنة االإماراتية متتلك اأعلى الت�سورات 

ثقة عمومًا يف  اأقل  املواطنة  اأن  بيد  املواطنني،  اأكرث من  اأف�سل  والريادة كخيار وظيفي  الفر�س  انت�سار  ب�ساأن 

معرفة  احتمالية  وتزداد  احلالة.  تلك  يف   %10 بن�سبة  املواطنات  املواطنون  يتجاوز  اإذ  املواطنني  عن  قدراتها 

�ساأن  يف   %50 بن�سبة  املواطنات  ويتجاوزن  االجتماعية  �سبكاتهم  �سمن  اأعمال  برائد  املواطنني  االأعمال  رّواد 

نوايا تاأ�سي�س امل�ساريع. اأما من حيث اخلوف من الف�سل الذي مينع الفرد من تاأ�سي�س امل�ساريع اجلديدة، مييل 

املواطنون اإىل اخلوف من الف�سل بن�سبة اأقل بحوايل 10% عن املواطنات.    

املتو�سط  الوافدة متتلك يف  اأن  النقاب عن  الدولة  الوافدين يف  ال�سكان  املقارنة بني اجلن�سني �سمن  وتك�سف 

اأقل حول فر�س العمل وقدراتها والنوايا الريادية واخلوف من الف�سل مقارنة بالوافدين. وت�سري هذه  ت�سورًا 

النتائج اأنه رغم تاأثر ال�سكان الوافدين باخلوف من الف�سل، يقل هذا التاأثري لدى الوافدة. ومن جهة اأخرى، 

تنظر الوافدة العربية واالأ�سيوية بالت�ساوي مع الرجال اإىل ريادة العمل كخيار وظيفي جيد وكذلك االعتقاد باأن 

رّواد االأعمال الناجحني يتمتعون مبكانة مرموقة واأن ريادة االأعمال حت�سل على التغطية االإعالمية املنا�سبة. 

واملثري للده�سة هو الفرق الكبري بني الوافدات العربيات والغربيات حيث تبلغ احتمالية معرفتهن لرائد االأعمال 

ريادة  نحو  جمتمعية  بتوجهات  الغربيات  الوافدات  متتع  اإىل  نتائجنا  وت�سري  للرجال.  االحتمالية  تلك  �سعف 

االأعمال اأقل اإيجابيًا اإذ تقل ن�سبة الوافدات اللوائي ينظرن اإىل ريادة االأعمال كخيار وظيفي جيد بن�سبة %25 

الكافية  االإعالمية  التغطية  على  حت�سل  االأعمال  ريادة  باأن  يرين  الالتي  الوافدات  ن�سبة  وتقل  الوافدين  عن 

بن�سبة 30% عن نظائرهن الرجال. 

ويعد اإدراك الفر�سة خطوة جوهرية �سمن عملية ريادة االأعمال، وقد يبدى الذين يرون العديد من الفر�س 

عالية  ت�سورات  المتالك  االأ�سيويات  الوافدات  ومتيل  الريادي.  الن�ساط  يف  للم�ساركة  جاهزية  اأو  كبريًا  وعيًا 

االإبداعية  القدرات  م�ستوى  اإىل  ي�سري  االأ�سيويون مما  الوافدون  التي ميتلكها  الت�سورات  تفوق  الفر�س  ب�ساأن 

الوافدات  الفر�س، كما متيل  اإىل حتديد  امليول  يزيد من  اأن  والذي ميكن  االأ�سيويات  الوافدات  لدى  املتقدمة 

العربيات والغربيات اإىل امتالك ت�سورات عن الفر�س اأقل من نظائرهن الرجال. ويف املجمل، متتلك الوافدات 

من جميع اجلن�سيات ت�سورات اأقل ب�ساأن القدرات الريادية مما يف�سر انخفا�س النوايا لدى ال�سيدات للم�ساركة 

يف الن�ساط الريادي با�ستثناء الوافدات الغربيات اللوائي اأبدين م�ستويات كبرية من النوايا الريادية مما ي�سري 

اإىل زيادة م�ستوى البحث عن االأن�سطة املدرة للدخل.

عدد  توفر  ظل  يف  اإيجابية  باأنها  عمومًا  الدولة  يف  االأعمال  ريادة  نحو  املجتمعية  التوجهات  تتميز  واإيجازًا، 

االإيجابية  التوجهات  هذه  ي�ساحب  ولكن  امل�ساريع،  تاأ�سي�س  جمال  يف  املدركة  والقدرات  الفر�س  من  كبري 

انخفا�س النوايا ب�سكل ملحوظ على تاأ�سي�س امل�ساريع فعليًا الناجت ب�سكل كبري عن ارتفاع م�ستويات اخلوف من 

الف�سل التي ميكن اأن تتفاقم ب�سبب نق�س التوا�سل الفعال الذي من �ساأنه اأن يدعم م�ساعي تاأ�سي�س امل�ساريع 

ويحفزها.

التوجهات الريادية
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اخلوف من الف�صل

ميثل اخلوف من الف�سل اأحد العوامل الهامة التي حتد من م�ستوى ريادة االأعمال على امل�ستوى الوطني. فرغم 

تاأ�سي�س  عن  االأعمال  رّواد  بع�س  يتخلى  املدركة،  االإيجابية  والقدرات  تنفيذها  يف  والرغبة  الفر�س  اإدراك 

م�ساريعهم ب�سبب اخلوف من الف�سل. وحتتل االقت�ساديات املرتكزة على االإبداع على الدوام مرتبة عالية يف 

املتو�سط من حيث مقيا�س اخلوف من الف�سل. ونفرت�س اأن ارتفاع ن�سبة اخلوف من الف�سل لدى �سكان الدولة 

ي�سكل عامل ردع قوي لرّواد االأعمال املحتملني. لكن يف ال�سنوات االأخرية، كما هو ثابت من العينة امل�سمولة يف 

اأدركوا فر�س جيدة لتاأ�سي�س ال�سركات مقارنة  م�سح املر�سد العاملي، ينخف�س اخلوف من الف�سل لدى الذين 

بعموم ال�سكان، مما ي�سري اإىل اإمكانية حت�سني املفاهيم املرتبطة بالفر�س وزيادة الكثافة على تاأ�سي�س امل�ساريع 

بخف�س معدالت اخلوف من الف�سل.  

ويدل االنخفا�س الكبري يف نوايا تاأ�سي�س امل�ساريع اجلديدة يف الدولة من عام 2009 على تداعيات دورة االزدهار 

والك�ساد التي �سهدتها دبي يف اأواخر 2009 و2010 عندما حتولت احلما�سة الكبرية للم�ساركة يف االزدهار اإىل 

اخلوف الكبري من الف�سل خالل فرتة الك�ساد. لكن، انخف�س اخلوف من الف�سل انخفا�سًا ملحوظًا من %55.5 

يف عام 2009 اإىل 39.9%. وال يبدي اأكرث من مواطن واحد بقليل من بني كل ثالثة مواطنني خوفهم من الف�سل 

الذي مينعهم من تاأ�سي�س م�ساريعهم اجلديدة )اجلدول 20(. ويرتبط اخلوف من الف�سل باخلوف من عدم 

ارتفاع   20 اجلدول  ويبني  امل�سروع.  جناح  عدم  حالة  يف  االجتماعية  املكانة  وخ�سارة  املالية  واملخاطر  اليقني 

م�ستوى عدم اليقني ب�ساأن تاأ�سي�س امل�ساريع، وال تزال اأ�سباب ذلك االرتفاع غري وا�سحة �سواء كانت ب�سبب ال�سك 

املرتبط بقوانني االإفال�س احلالية اأو املخاوف الثقافية املرتبطة بال�سعور باخلجل اأمام اأفراد العائلة واملجتمع 

ككل. ولذا، يجب اإجراء درا�سات اإ�سافية لتحليل اأ�سباب عزوف املواطنني عن تاأ�سي�س م�ساريعهم حتى يف ظل 

توفر الدعم واملبادرات احلكومية. 

اجلدول 20 اخلوف من الف�صل كعائق لبدء الأن�صطة التجارية

الوافدون العربمواطنو الدولةال�صنة
الوافدون 

الآ�صيويون

الوافدون 

الغربيون

2006%36.1%34.6%26.1%34.6

2007%39.9%45.2%37.0%49.1

2009%55.5%54.9%38.4%41.2

2011%39.9%34.9%24.7%43.8

التوجهات الريادية
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ويو�سح ال�سكل 5 الفروق بني اجلن�سني وح�سب اجلن�سيات من حيث اخلوف من الف�سل. وتقل خماوف املواطنني 

يف املجمل من الف�سل مقارنة باجلن�سيات االأخرى املقيمة يف الدولة، اإذ تك�سف البيانات النقاب عن اأن املواطنني 

حتديدًا يقل لديهم اخلوف من الف�سل مقارنة بالوافدين الذكور عمومًا. وبينما تتماثل ن�سبة اخلوف ومقارنة 

باجلن�سيات االأخرى املقيمة يف الدولة لدى املواطنات والوافدات، ال تبداأ املواطنات اأن�سطتهن التجارية نتيجة 

لهذا اخلوف بن�سبة 9% اأكرث من املواطنني. ويت�سح انخفا�س معدالت الرغبة يف املخاطرة، ومن ثم يجب اتخاذ 

اخلطوات الالزمة لتخفيف و�سمة اخلوف من الف�سل التي ميكن اأن ت�سكل عائقًا اأمام حتقيق امل�ساعي الريادية. 

ال�صكل 5 الفروق بني اجلن�صني من حيث اخلوف من الف�صل 

وال يزال البحث العلمي ي�سكل اأ�سا�س املعرفة القوية بالتحديات واالحتياجات املجتمعية.  ورغم اأن الدرا�سات 

والبيانات ال�سادرة عن املر�سد العاملي ميكن اأن تو�سح معدالت اخلوف من الف�سل، كما ميكن اأن ت�سلط املقابالت 

الداعمة وجمموعات الرتكيز ال�سوء على بع�س االأ�سباب التي يبديها رّواد االأعمال املواطنني املحتملني، ولكن 

ينبغي اإجراء درا�سة مركزة لتطوير معرفة فعلية باملخاوف العامة لدى املواطنني واخل�سو�سيات الدميغرافية 

املخاطر  قبول  اإىل  امليل  على  الثقافة  تغيري  يوؤثر  اأن  وال�سباب. وميكن  املواطنات  مثل  امل�ستهدفة  للمجموعات 

وميكن اأن يت�سمن تعزيز اإن�ساء م�ساريع جديدة من حيث التمويل وتكاليف العمل و�سقل مهارات املتخ�س�سني 

الوظيفة  بحماية  املرتبطة  ال�سلبية  التبعات  وخف�س  اخلطورة  عالية  امل�ساريع  تقييم  عند  املايل  القطاع  يف 

والبريوقراطية احلكومية وقوانني االإفال�س.    

الإعالم

ميثل االإعالم ركيزة رئي�سة يف ت�سكيل �سورة اإيجابية حول ريادة االأعمال وبدء االأن�سطة التجارية، اإذ ميكن اأن 

يكون االإعالم، وحتديدًا ال�سحف واملطبوعات والربامج التلفزيونية، و�سيطة فاعلة لرت�سيخ الثقافة الريادية من 

اإجمايلذكوراإناث
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حيث العقلية الريادية ودوافع تاأ�سي�س امل�ساريع والتوجه الريادي، كما ميكن اأن تلعب و�سائل االإعالم دورًا بارزًا 

يف حت�سني نطاق املعرفة برّواد  االأعمال وميكن من خالل االإعالم النهو�س مبكانة ريادة االأعمال يف املجتمع 

ومن ثم تعزيز رغبة االأفراد يف امل�ساركة بفعالية يف االأن�سطة الريادية.   

يرى حوايل ت�سعة من بني كل ع�سرة مواطنني يف الدولة اأن التغطية االإعالمية لرّواد اأعمال ال�سركات اجلديدة 

ورّواد  االأعمال كافية على النحو املبني يف اجلدول 21 مما يعزز من ترتيب الدولة يف م�ساف االقت�ساديات 

الثالثة والع�سرين املرتكزة على االإبداع امل�سمولة يف تقرير املر�سد العاملي ل�سنة 2011- اإذ حققت الدولة ن�سبة 

اأعلى من املتو�سط بواقع 62.8% االأمر الذي ي�سري اإىل دراية املواطنني برّواد  االأعمال، ولكنهم غري متحفزين 

الأن يكونوا رّوادًا اأنف�سهم.  

اجلدول 21 – التغطية الإعالمية الكافية حول رّواد الأعمال 

الوافد الغربيالوافد الآ�صيويالوافد العربياملواطنال�صنة

2006%93.1%86.4%87.8%100.0

2007%91.8%89.1%70.7%49.4

2009%86.9%86.3%65.1%56.4

2011%88.6%81.7%62.9%64.8

وتتمثل اخلطوة االأوىل التي يتخذها الفرد �سمن عملية الريادة الفردية يف الوعي واالإدراك بوجود خيار الن�ساط 

الريادي، يعقب ذلك تكوين االآراء واالأفكار وكذلك التعريف ال�سخ�سي »للدور الريادي«. ويتاأثر دافع ال�سخ�س 

يف املقام االأول ال�ستك�ساف ريادة االأعمال و�سربها تاأثرًا كبريًا بعوامل خارجية مثل ثقافة ريادة االأعمال اأو وجود 

»االأبطال« الرياديني وهي االأمور التي توؤثر على الهوية الريادية املهنية لكل �سخ�س، مع العلم بوجود حاجة ملحة 

لتهيئة مفهوم اأكرث تف�سياًل نحو ريادة االأعمال يف املجتمع، اإذ ميكن اأن ي�سكل ال�سعور، وحتديدًا لدى ال�سباب، 

»مبعرفة« رائد اأعمال »مثلهم متامًا« – اإما من خالل التقارير التلفزيونية اأو الزيارات الفعلية واالجتماع برّواد  

االأعمال عاماًل هامًا لدفعهم وحتفيزهم للتفكري بوجوب قيامهم بتاأ�سي�س م�ساريعهم اخلا�سة.  

وتت�سمن اإحدى االأمثلة احلديثة على كيفية ارتباط االإعالم املحلي بتعزيز ريادة االإعالم يف برنامج تلفزيون 

ذيع الأول مرة عام 2012 
ُ
الواقع رائد االأعمال )The Entrepreneur( املعرو�س على قناة “دبي وان” الذي اأ

برعاية دو، ثاين اأكرب �سركة ات�ساالت يف الدولة، ويعر�س الربنامج رّواد االأعمال امل�ستقبليني ويطرح اأفكارهم 
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على جلنة حتكيم ويتناف�س اأول ع�سرة مت�سابقني على جائزة قدرها مليون درهم اإماراتي نقدًا ال�ستثمارها يف 

تنفيذ اأفكارهم الناجحة. ومل تقت�سر مزايا هذا الربنامج االأول من نوعه يف ال�سرق االأو�سط على مكافاأة القليل 

من رّواد االأعمال الطموحني، ولكنه �سكل مثااًل حول الكيفية التي ميكن اأن يلعب فيها التلفزيون دورًا بارزًا يف 

الرتويج لريادة االأعمال والتعريف مباهية رائد االأعمال بطريقة مبا�سرة وترفيهية وبارزة مع الو�سول اإىل طيف 

وا�سع من اجلمهور.   

ريادة الأعمال كخيار وظيفي جيد 

اأ�سبحت ريادة االأعمال خيارًا وظيفيًا �سعبيًا ب�سكل متزايد يف عاملنا اليوم، ولكن مع التنبيه باأن ريادة االأعمال ال 

تنا�سب اجلميع، ويدرك رّواد االأعمال املواطنني اأن الدولة توفر بيئة مواتية من حيث تطبيق ال�سيا�سات املتعلقة 

ب�سرعية ريادة االأعمال باعتبارها خيارًا وظيفيًا مف�ساًل، مما يثري الده�سة لدرجة ما، نظرًا النخفا�س م�ستويات 

امل�ساركة يف الن�ساط الريادي. ويرى حوايل اأربعة من بني كل خم�سة مواطنني اأن تاأ�سي�س امل�ساريع اخلا�سة خيار 

وظيفي جيد )اجلدول 22(. وعند اأخذ جن�س رائد االأعمال بعني االعتبار، تعتقد حوايل 8 من كل 10 مواطنات 

اأن ريادة االأعمال خيار وظيفي جيد، اأي اأن ن�سبة املواطنات تتجاوز ن�سبة املواطنني يف تلك احلالة، اإذ يعتقد 

73% باأن ريادة االأعمال خيار وظيفي جيد، وقد تتمثل اإحدى اأ�سباب االختالف يف ال�سعور بالعار النا�سئ عن 

الف�سل التجاري وهو ال�سعور الذي ترتفع ن�سبته لدى املواطنني وقد تتمثل االأ�سباب االأخرى يف املفهوم ال�سائد يف 

الدولة نحو الف�سل ملا يكتنفه االإفال�س من عبء ثقيل يف الدولة.   

من  ابتداًء  �سنوات   3 حوايل  الديون  من  املفل�سة  ال�سركات  لتحرر  الدولة  يف  الالزم  النموذجي  الوقت  ويبلغ 

ي�سبق  مل  اأنه  ورغم    .1993 منذ  الدولة  يف  االإع�سار  بقوانني  العمل  يتم  باأنه  العلم  مع  الت�سفية  عملية  نهاية 

واأن مت اختبارها من قبل، اأدت ظروف ال�سوق املتغرية اإىل �سياغة قانون اإفال�س احتادي يويل اهتمامًا كبريًا 

باإنقاذ ال�سركات واملحافظة على االأ�سول. وتغلق االأالف من ال�سركات كل عام اأعمالها علمًا باأن ذلك جزء من 

ديناميكيات االقت�ساد يف الدول املتقدمة. ويف واقع االأمر، ال ت�ستمر �سوى 50% من ال�سركات يف عملها ملدة تزيد 

عن 5 �سنوات بعد تاأ�سي�سها، وال يعد االإفال�س غري �سائع ولكن ميكن اأن متنع و�سمة العار وال�سعوبات التي تواجه 

رائد االأعمال املفل�س من اإعادة تاأ�سي�س م�سروع جديد وقد ال يقوم رّواد االأعمال املحتملني بتاأ�سي�س �سركات خوفًا 

من تبعات الف�سل. 

وال تزال العديد من ال�سركات ذات التاأ�سي�س الرا�سخ موجودة حتى يومنا هذا ب�سبب عدم ا�ست�سالم املوؤ�س�سني 

بعد تعر�سهم للعقبات وال�سدمات االأوىل. ويعد �ستيف جوب�س، املوؤ�س�س امل�سارك يف �سركة اأبل، وجيف بيزو�س، 

موؤ�س�س �سركة اأمازون، منوذجني من رّواد االأعمال ذوي التاأثري العايل الذين تغلبوا على ح�ستهم العادلة من 

الف�سل واالأخطاء ولكنهم مل ي�ست�سلموا ووا�سلوا م�سرية امل�ساهمة بطريقة كربى يف جمتمع اليوم. فاإذا رغبنا يف 

التوجهات الريادية
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اال�ستفادة من كامل مقومات واإمكانات العمل، ينبغي لنا اأن ن�سمن متتع رّواد االأعمال املوهوبني حقًا بفر�سة 

املحاولة من جديد حتى بعد ف�سلهم االأول. ومن اأجل ت�سجيع املزيد من املواطنني على تاأ�سي�س م�ساريعهم، يجب 

علينا تعزيز التوجه االإيجابي لقبول املخاطر والف�سل وكذلك توفري الدعم املنا�سب يف اأقرب مرحلة ممكنة. 

اجلدول 22 ريادة الأعمال كخيار وظيفي جيد 

الوافد الغربيالوافد الآ�صيويالوافد العربياملواطنال�صنة

2006%83.5%76.1%96.7%49.9

2007%80.5%74.9%68.3%52.0

2009%77.2%77.8%61.6%68.2

2011%79.7%77.2%64.6%65.1

الت�صورات

يعتمد قرار الفرد باأن يكون رائد اأعمال على الفر�س املدركة يف مكان اإقامته والثقة بقدراته على بدء امل�سروع 

اأن الفر�س املدركة تنخف�س وتقل يف معظم االقت�ساديات املرتكزة على االإبداع عن القدرات  واإدارته. ورغم 

املدركة، فاإن العك�س هو ما يح�سل يف الدولة، اإذ ميتلك رّواد االأعمال املواطنني ت�سورات كبرية ب�ساأن الفر�س 

اجليدة )61%( لبدء امل�ساريع خالل 6 اأ�سهر ومع هذا مل يبد �سوى 51% فقط عن امتالكهم للمهارات ال�سرورية 

لبدء العمل.  

وتبداأ عملية ريادة االأعمال عند اإدراك الفر�سة وعند ظهور الرغبة يف ا�ستغاللها، ويتم قيا�سها بن�سبة االأ�سخا�س 

اأ�سهر القادمة. ووفقًا لبيانات  الذين يدركون توفر الظروف املالئمة لبدء امل�ساريع يف حمطيهم خالل ال�ستة 

املر�سد العاملي، يرى ما يقل عن ثالثة من كل خم�سة مواطنني فر�سة جيدة لبدء م�سروع جديد يف االأ�سهر ال�ستة 

اإىل زيادة دراية  ثابتة منذ 2006 مما ي�سري  الفر�سة زيادة  اإدراك  القادمة )اجلدول 23(، وقد �سهد موؤ�سر 

املواطنني بريادة االأعمال كبديل عن التو�سع يف اخليار الوظيفي وقدرتهم على اإدراك الفر�س بقدر اأكرب بكثري 

عند مقارنتهم باجلن�سيات االأخرى املقيمة يف الدولة. اإ�سافة اإىل ذلك، ترى املواطنات بعدد اأكرث من املواطنني 

الفر�س لبدء م�ساريعهن، وتعد املواطنات يف واقع االأمر الفئة ال�سكانية االأكرث اإدراكا للفر�س يف الدولة. ومع 

هذا، تقل احتمالية تاأ�سي�سهن للم�ساريع فعليًا.  

التوجهات الريادية
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بارزًا على تعزيز  تاأثريًا  توؤثر  التي  العوامل  ل�سنة 2011 عددًا من  الدولة  العاملي عن  اأبرز تقرير املر�سد  وقد 

دوافع ا�ستغالل الفر�س املرتكزة على التح�سني بني ال�سكان املواطنني. ونظرًا النخفا�س م�ستويات ريادة االأعمال 

النا�سئة عن ال�سرورة، ميكن  اأن ت�سكل الفر�س املدركة حافزًا قويًا لريادة االأعمال يف الدولة، اإذ تن�سئ امل�ستويات 

العالية من ت�سور الفر�سة نتيجة للذكاء التقليدي الذي يتمتع مواطنو الدولة به وقدرتهم على االرجتال الذي 

يعزز االبتكار نظرًا ملعا�سرتهم منوًا اقت�ساديًا قويًا يف الدولة طوال ال�سنوات الع�سرين املا�سية مبا ذلك تطوير 

البنية التحتية وزيادة ا�ستقطاب امل�ستثمرين االأجانب. وُتعرف الدولة منذ اعتبارها مركز االأعمال يف ال�سرق 

االأو�سط باأنها حاليًا مركز دويل لالأعمال واإعادة الت�سدير حيث تطلق العديد من ال�سركات االأجنبية اأعمالها 

وتفتح فروعًا جديدة، كما ا�ستمر عدد ال�سياح الوافدين على الدولة يف االزدياد عامًا بعد اآخر، وهذه اأ�سباب 

قوية ت�سري اإىل بروز مكانة الدولة كاأر�س خ�سبة لال�ستثمار تتوفر بها فر�س متزايدة.

اجلدول 23 ن�صب اإدراك الفر�س اجليدة يف الأ�صهر ال�صتة القادمة 

الوافد الغربيالوافد الآ�صيويالوافد العربياملواطنال�صنة

2006%45.7%38.3%40.0%69.1

2007%52.0%40.5%55.5%34.2

2009%55.3%40.6%45.5%49.2

2011%60.6%46.9%33.8%50.0

اإذ  العمل،  الفرد ومعرفته �سمن عملية ريادة االأعمال بعد حتديد فر�سة  الذاتي من قدرات  التحقق  ويحدث 

العمل؟  واإجناح  الفر�سة  ا�ستغالل  اأنف�سهم عندئذ هل �ستمكنهم قدراتهم وخرباتهم من  االأعمال  رّواد  ي�ساأل 

ويف �سوء �سرورة التقييم الذاتي للمعرفة والقدرات لتاأ�سي�س ال�سركة، ال يعتقد �سوى خم�سة مواطنني من بني 

كل ع�سرة باأنهم ميتلكون املهارات ال�سرورية لتاأ�سي�س م�ساريعهم )اجلدول 24( علمًا باأنها الن�سبة االأقل بني 

خمتلف اجلن�سيات امل�سمولة يف م�سح 2011 يف ظل انخفا�س ملحوظ يف عامي 2007 و2009. وغالبا ما يوجد 

امل�ساريع  بدء  املعتزمني  ون�سبة  االأعمال  لتاأ�سي�س  الالزمة  املدركة  الريادية  املهارات  م�ستوى  بني  كبري  ارتباط 

فعليًا. ويف ظل انخفا�س القدرات الريادية املدركة بني املواطنني، ي�سري ذلك اإ�سافيا اإىل احلاجة اإىل ال�سعي 

لبناء القدرات الريادية من خالل برامج تعليم الريادة التي ميكن اأن تنمي الكفاءات الريادية عمومًا والقيادة 

املدركة،  القدرات  ا�ستغاللها ورغم  والرغبة يف  الفر�سة املحددة  الريادية حتديدًا. وعالوة على ذلك، ورغم 

يتخلى بع�س رّواد االأعمال عن فكرة تاأ�سي�س ال�سركات خوفًا من الف�سل. 
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اجلدول 24 ن�صب امتالك املهارات ال�صرورية لبدء الأعمال 

الوافد الغربيالوافد الآ�صيويالوافد العربياملواطنال�صنة

2006%51.8%63.8%33.0%72.4

2007%65.3%68.0%55.7%54.6

2009%65.6%76.6%61.7%80.2

2011%51.6%70.1%58.6%65.7

الدوافع

يعد الدافع لتاأ�سي�س امل�ساريع ركيزة هامة حتدد حم�سلة امل�سروع الريادي، فقد اأظهرت النتائج الرئي�سة لعدد 

من الدرا�سات )مثل فينكاتارامان، 1997؛ و�سارافاثي واآخرين، 2003( اأن امل�ساريع التي يتم تاأ�سي�سها رغبًة يف 

ا�ستغالل فر�سة حمدد تطول معدالت ا�ستمرارها وبقائها وجناحها. ويفرق املر�سد العاملي يف العادة بني نوعني 

من الدوافع: ريادة االأعمال رغبًة يف ا�ستغالل الفر�سة والنا�سئة عن ال�سرورة. ويف هذا ال�سياق، تتفرد الدولة 

بعدد من االأوجه مقارنة بالدولة االأخرى من حيث ارتفاع ن�سب ريادة االأعمال املرتكزة على الفر�س. 

 20 كل  بني  من  فقط  واحد  مواطن  ا�سرتك  العاملي،  املر�سد  عن  ال�سادرة   2011 لعام  الدولة  لبيانات  ووفقًا 

مواطن م�ساركة فعالة يف جهود تاأ�سي�س امل�ساريع اجلديدة التي تت�سمن اإجراء البحوث والدرا�سات عن اأفكار 

العمل اجلديدة والبحث عن التمويل واتخاذ اخلطوات الالزمة لتاأ�سي�س امل�سروع )اجلدول 25(. وبو�سع الن�سبة 

االأدوات  ميتلكون  الذين  املواطنني  عدد  قلة  يتبني  االعتبار،  بعني  الفر�س  يدركون  الذين  للمواطنني  العالية 

املطلوبة للمتابعة بتحقيق اأحالمهم.  

اجلدول 25 ن�صب امل�صاركني بفعالية يف جهود تاأ�صي�س ال�صركات

املواطنال�صنة
الوافد 

العربي

الوافد 

الآ�صيوي

الوافد 

الغربي

املواطن 

اخلليجي

املتو�صط 

بالدولة

2006%0.9%3.6%0.7%0.0%0.7%1.7

2007%4.9%6.8%2.7%3.8%12.1%4.6

2009%8.4%11.3%2.8%0.0%10.4%6.5

2011%5.1%7.8%0.6%0.0%0.0%3.7
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ا�ستغالل  يف  الكلية  الرغبة  يف  العاملي  املر�سد  بيانات  �سمن  امل�ساريع  تاأ�سي�س  يف  االأعمال  رّواد  دوافع  وتتمثل 

االأفراد  يوؤ�س�س  اآخر،  مبعنى   .)26 )اجلدول  ال�سرورة  اأو  الفر�س  ا�ستغالل  يف  اجلزئية  الرغبة  اأو  الفر�س 

م�ساريعهم اجلديدة اإما ال�ستغالل فر�س جتارية اأو لعدم توفر خيارات اأخرى للعمل. ويف �سياق الدولة، يوؤ�س�س 

بدء  قرار  اتخاذ  يتم  وعندما  الفر�س.  ا�ستغالل  يف  رغبًة  م�ساريعهم   )%82( املواطنني  االأعمال  رّواد  اأغلبية 

اأن�سطة العمل اإدراكًا لفر�سة ما، يتم �سوؤال رّواد االأعمال عن اأكرب حافز لديهم: اإما التمتع با�ستقاللية وحرية 

اأكرب اأو زيادة الدخل ال�سخ�سي اأو املحافظة على دخل �سخ�سي )اأي يف حالة الت�سخم اأو انخفا�س االأجور(.

اجلدول 26 دوافع رّواد الأعمال املواطنني لتاأ�صي�س امل�صاريع

ال�صنة
الرغبة املح�صة يف 

ا�صتغالل الفر�صة

الرغبة اجلزئية يف 

ا�صتغالل الفر�صة

الدافع النا�صئ عن 

ال�صرورة

2006%73.4%13.1%13.5

2007%90.0%10.0%0.0

2009%93.2%4.7%2.1

2011%63.8%18.2%18.0

12.6%18.4%69%اإجمايل ال�صكان البالغني 

وتختلف دوافع االأفراد عند بدء اأن�سطتهم الريادية. ويتمثل احلافز الرئي�س يف اأغلب احلاالت يف فر�سة العمل 

م�ساريعهم  االأفراد  من  العديد  ويوؤ�س�س  اأي�سًا.  الدوافع  تختلف  قد  هذا  ومع  ا�ستغاللها،  يف  والرغبة  املحددة 

اجلديدة لدرجة معينة ب�سبب ال�سرورة اأو نق�س البدائل الوظيفية املنا�سبة. بينما قد يت�سمن الدافع الرئي�س 

حاجة  اإ�سباع  العمل  لبدء  اخلا�س  الدافع  وي�ستوجب  زيادته.  اأو  ال�سخ�سي  الدخل  على  املحافظة  الآخرين 

باال�ستقاللية، وتنطبق كثريًا على االأفراد، وحتديدا املواطنات، الذين رغم امتالكهم وظيفة م�ستقرة يف القطاع 

اخلا�س يقررون تاأ�سي�س �سركة من اأجل اأن يكونوا روؤ�ساء اأنف�سهم.

وتتمثل دوافع املواطنني الرئي�سة يف تاأ�سي�س م�ساريعهم على النحو املبني يف اجلدول 27 يف زيادة الدخل ال�سخ�سي 

واال�ستقاللية، بيد اأن دافع التمتع مبزيد من اال�ستقاللية انخف�س لدى رّواد االأعمال املواطنني من 100% عام 

2006 اإىل 20.6% اأي اخلم�س تقريبًا. وبالعك�س، نرى الرغبة يف زيادة الدخل ال�سخ�سي تتزايد كحافز رئي�س. 

ويف حقيقة االأمر، لقد بداأ اثنني من بني كل ثالثة رّواد اأعمال مواطنني يف عام 2011 م�ساريعهم لزيادة دخولهم 

– مقارنة بن�سبة 0% منذ خم�س �سنوات. ويفرت�س احلافز املدمج وجود رغبة م�سرتكة ال�ستغالل  ال�سخ�سية 

الفر�سة و�سرورة تاأ�سي�س االأعمال، مبعنى �سرورة توفر/املحافظة على الدخل كدافع نا�سئ عن ال�سرورة بدون 

مكون الرغبة يف حتقيق الفر�سة. ويف عام 2011، مل يكن هناك من الناحية االإح�سائية اأي مواطن حمفز على 

التوجهات الريادية
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بدء عمل »عائلي« جديد. وهناك دليل وا�سح باأن العوامل اخلارجية مثل زيادة الدخل ال�سخ�سي اأو املحافظة 

الداخلية )مبعنى  الطبيعة  الدوافع ذات  بدال من  املواطنني  االأعمال  لرّواد  اأ�سبحت حافزًا مهمًا  الدخل  على 

زيادة التمتع باال�ستقاللية(. وتنطوي امل�ساركة يف ريادة االأعمال على حتديات لكافة الفئات ال�سكانية بالدولة. 

ففي �سوء زيادة رواتب املواطنني العاملني يف القطاعني العام واخلا�س، يبدو اأن حافز امل�ساركة يف اأن�سطة ريادة 

االأعمال يتناق�س نتيجة لزيادة الرغبة يف زيادة الدخل. ومع هذا، بلغت الوظائف احلكومية نقطة ت�سبع ف�ساًل 

عن دخول الفئة ال�سكانية الكبرية من ال�سباب �سوق العمل يف ال�سنوات القادمة، ولذلك ينبغي النظر اإىل ريادة 

االأعمال كاإحدى اأف�سل الو�سائل الإيجاد وظائف ذات قيمة بدوام كامل ميكن اأن ت�سهم يف تنمية اقت�ساد الدولة.

اجلدول 27 دوافع املواطنني لبدء اأن�صطة عمل جديدة

ال�صنة
زيادة 

ال�صتقاللية

زيادة الدخل 

ال�صخ�صي

املحافظة على 

الدخل
اأخرى

2006%100.0%0.0%0.0%0.0

2007%72.0%28.0%0.0%0.0

2009%71.8%22.9%5.3%0.0

2011%20.6%66.3%12.0%1.1

1.5%4%49.1%45.5%اإجمايل ال�صكان البالغني 

وتختلف اأمناط التوجهات والت�سورات الريادية من دولة الأخرى. ويو�سح ال�سكل 6 الدول ذات الفروق الكبرية 

وت�سري  املجموعة.  تقع �سمن هذه  الدولة  باأن  الريادية علمًا  والت�سورات  للتوجهات  الثالثة  العوامل  اإحدى  يف 

النتائج اإىل وجود فرق بني املوؤ�سرات يف الدولة للجن�سني. وبينما متثل القيم االإيجابية ارتفاع املعدل للرجال، 

تعك�س القيمة ال�سلبية ارتفاع املعدل لل�سيدات، لذلك ترتفع القدرات االإجمالية املدركة بني الرجال وال�سيدات. 

ويوجد فرق ملحوظ بني الرجال وال�سيدات من املقيمني يف الدولة من حيث معدل اخلوف من الف�سل، اإذ تزيد يف 

الغالب ن�سبة الرجال اخلائفني من الف�سل من تاأ�سي�س االأعمال اجلديدة، ولعل ال�سبب يرجع اإىل هيمنة الثقافات 

الوطنية وكذلك الدور التقليدي املرتبط بالرجل يف املجتمع االإماراتي. وعلى �سعيد اآخر، تدرك املراأة يف الدولة 

فر�س العمل اأكرث من الرجال، اإذ تتجاوز املراأة الرجل يف ذلك باأربع نقاط مئوية. ولعل اأحد التف�سريات لذلك 

يكمن يف اأن للمراأة قدرة تفوق قدرة الرجل يف حتديد ما �سيكون عليه االأمر دون ما هو عليه يف واقع االأمر. 

ومتيل املراأة لروؤية الفر�سة يف كل �سيء وكل �سخ�س، ولها قدرة فطرية على االإبداع مما ميّكنها من ا�ستك�ساف 

الفر�س. ومن ثم يتمثل التحدي الرئي�س ل�سناع ال�سيا�سة يف كيفية اال�ستفادة من هذه اخلربة واإطالق الطاقات 

الريادية لدى املزيد من املواطنات.  

التوجهات الريادية
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ال�صكل 6 مقارنة بني الدول عن الت�صورات الريادية بني الرجل واملراأة 

الإمارات

بنغالدي�س

ليوثانية

باك�صتان

تركيا

بولندا

بلجيكا

خوف الرجل - خوف الن�صاء )باللون الأزرق(

فر�س الرجال - فر�س الن�صاء )باللون الأخ�صر(

اإمكانيات الرجل  - اإمكانيات الن�صاء )باللون الأحمر(
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عزة القبي�سي عززت تدريجيًا من هويتها 

االإماراتية كمواطنة مبرور الوقت باأن 

اأ�سبحت فنانة اإماراتية ناجحة وم�سممة 

اإماراتية ورائدة اأعمال اجتماعية.

عزة القبي�صي

رائدة الأعمال الفنية 

ترحيب  و�سط  الدولة  اإىل  القبي�سي  عزة  عادت   ،2002 عام  يف 

وا�ستقبال حار من االأهل والفرحة تغمرها اإذ جنحت يف حتقيق 

يف  البكالوريو�س  درجة  على  بح�سولها  اأكادمييًا  الفني  حلمها 

�سياغة الف�سة واملجوهرات واحلرف التطبيقية من جامعة لندن 

وتغمرها  االأكادميي  باإجنازها  حمتفية  عزة  عادت  غيلدهول. 

التوقعات واالآمال الكربى باأن يحظى فنها االإماراتي بفر�س غري 

بفرتة  بعدئذ  لها  تبني  اأنه  بيد  م�سبوقة.  وبحفاوة غري  حمدودة 

وجيزة اأن اأعمالها ال حتظى بالتقدير املتوقع لدى عموم املجتمع 

االإماراتي واأنها مل ت�ستفد مما خ�س�سته من �ساعات عمل عديدة 

الإنتاج حلي فريدة. ويف واقع االأمر، مل حتقق اأعمالها املردود الذي 

مينحها اال�ستقاللية املالية و�سعرت بالعزلة لعدم توفر الدعم من 

الوكالء اأو ال�ساالت الفنية لعر�س اأعمالها. 

يعيق  الذي  ما احلاجز  مت�سائلًة:  االأمر  تتدبر يف  بداأت  عندئذ، 

قبول اأعمالها يف ال�سوق املحلي مع اأنها تعك�س الرتاث االإماراتي 

ب�سكل فريد؟ ملاذا مل يثق النا�س باملنتجات حملية ال�سنع؟ كيف 

حتظى بر�سا العمالء امل�ستقبليني وجتعل اأعمالها مقبولة لديهم؟ 

جودة  يف  ثقتهم  اأن  تبني  اإذ  خربتها  يف  يثقون  �ستجعلهم  كيف 

االأعمال امل�ستوردة تتجاوز ثقتهم يف االأعمال املحلية؟ 

يف  تفوقها  ليربز  كبري  جناح  من  القبي�سي  عزة  حققته  ما  اإن 

على  حقيقة  �سهادة  ق�ستها  وتعد  التحديات  هذه  كافة  جمابهة 

خارطة ريادية نحو النجاح من �ساأنها اأن تكون قدوة يحتذي بها 

�سباب رّواد االأعمال بالتاأكيد على اأهمية حتقيق اأحالمهم عند 

بداية اأعمالهم. وميكن اأن ت�سكل التحديات التي واجهتها طرق 

تعلم جت�سد كيفية اإعداد اأفكار االأعمال الناجحة من خالل الدمج 

االأعمال  رّواد  �سباب  وكيفية متكني  املختلفة  للعنا�سر  االإبداعي 

من حت�سني اإبداعهم بتوفري البيئة املنا�سبة لهم وتبني ال�سلوكيات 

املنتجات  �سرعية”  “فجوة  �سيفهمون  واأخريًا،  ال�سحيحة؛ 

اجلديدة وكيف يقنعون العمالء ب�سراء املنتجات ودخول اأ�سواق 

جديدة.

* درا�صة حالة قدمتها مبادرة اأكون بالتعاون مع جامعة زايد وكلية اإن�صياد
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الف�صل الرابع

التطلعات الريادية

امل�ساريع  بن�ساأة  املرتبطة  االأ�سئلة  على  االإجابة  اإىل  الهادفة  الريادية  واملفاهيم  التوجهات  النظر عن  ب�سرف 

والن�ساط الريادي بالنظر اإىل عدد امل�ساريع املوؤ�س�سة باأ�سكال خمتلفة، ميكن اأن جتيب التطلعات الريادية عن 

اأن ي�سكل موؤ�سرًا جيدًا على النمو  االأ�سئلة املرتبطة بجودة امل�ساريع وم�ستوى طموح رائد االأعمال الذي ميكن 

الالحق، اإذ ميكن اأن توؤثر التطلعات الريادية فعليًا ب�سكل كبري على النتائج الريادية مما يعك�س اأهمية معرفة 

دوافع الطموح الريادي.  

وميكن اأن تختلف تطلعات رّواد االأعمال ب�ساأن ا�ستحداث منتجات وعمليات اإنتاج جديدة والتغلغل يف االأ�سواق 

عند  التطلعات،  هذه  توؤثر  اأن  وميكن  خارجي.  مال  براأ�س  النمو  لتمويل  كبرية  منظومة  وتطوير  اخلارجية 

حتقيقها،  اإىل حّد كبري على االأثر االقت�سادي لالأن�سطة الريادية. ويعترب ابتكار العمليات واملنتجات والتدويل 

والطموح بتحقيق النمو العايل مقومات النجاح الرئي�سة لريادة االأعمال الطموحة اأو ذات التطلعات العالية. ويف 

هذا ال�سدد، و�سع املر�سد العاملي مقايي�س لت�سجيل هذه التطلعات لر�سد ت�سورات النمو الريادي نظرًا ملا قد 

يوؤثر به الن�ساط الريادي عايل النمو على اإيجاد املزيد من فر�س العمل وتكوين الرثوة. 

توقعات النمو

تتمثل اإحدى ال�سمات اجلوهرية للن�ساط الريادي يف اأي اقت�ساد يف قدرته على اإيجاد فر�س العمل. وتتوافق هذه 

القدرة مع ا�سرتاتيجية الدولة على املدى الطويل الرامية اإىل تنويع االقت�ساد وتعزيز القطاع اخلا�س من خالل 

اأن يربز ن�ساط النمو من خالل نوايا توظيف  امل�ساريع اجلديدة املبتكرة القائمة على املعرفة املكثفة. وميكن 

موظفني جدد والتو�سعة بدخول االأ�سواق اجلديدة. 

واإذا اأردنا معرفة تطلعات النمو، علينا اأواًل درا�سة حجم االأعمال احلالية التي ميتلكها اأو يديرها رّواد اأعمال 

مواطنني يف مرحلتهم االأوىل. ويو�سح اجلدول 28 انخفا�س عدد ال�سركات التي يعمل بها 20 موظف اأو اأكرث 
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الأقل من الن�سف منذ 2009 وللن�سف منذ 2007، بيد اأن هناك زيادة يف عدد ال�سركات من الفئات التي يعمل 

فيها 1-5 موظفني و6-19 موظف، ولعل ذلك ي�سري اإىل احليطة واحلذر الذي يوليها رّواد االأعمال املواطنني يف 

املرحلة املبكرة ب�سكل اأكرب عما كان عليه االأمر قبل االأزمة االقت�سادية العاملية يف 2009 و2010. 

اجلدول 28 عدد الوظائف يف ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف املرحلة املبكرة اململوكة للمواطنني

20 فما فوق6 اإىل 119 اإىل 5ل يوجدال�صنة 

2006%0.0%59.8%33.2%7.0

2007%2.6%27.5%39.7%30.2

2009%2.8%25.0%34.4%37.9

2011%6.8%37.4%40.8%15.0

وتعد النية الإيجاد فر�س عمل مقيا�سًا متكاماًل لكل من قدرة رائد االأعمال ب�سفته مديرًا وت�سوره عن خ�سائ�س 

البيئة املواتية للن�ساط الريادي. وات�سمت توقعات رّواد اأعمال املرحلة املبكرة من املواطنني باإيجابية عن النمو 

املتوقع للوظائف �سمن م�ساريعهم خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة )اجلدول 29(، اإذ مل يتوقع اأي منهم اأن يقيل 

اأي موظف وتوقع 5% منهم اأن تظل اأعداد املوظفني م�ستقرة يف حني توقع 25% منهم تو�سعة اأعمالهم بتوظيف 

موظفني جدد يف ال�سنوات اخلم�سة التالية. 

اجلدول 29 النمو املتوقع يف اأعداد الوظائف �صمن م�صاريع رّواد اأعمال املرحلة املبكرة من املواطنني )%(

10ال�صنة  ≤ 610 اإىل 29 اإىل 015-1 اإىل -9≥- 

20060021113

200700607421

2009101004435

20110015010411

ويعر�س اجلدول 30 توقعات منو اأعداد الوظائف يف ال�سركات املوؤ�س�سة واململوكة ملواطنني التي تعمل منذ اأكرث 

من ثالث �سنوات. وت�سري هذه االأرقام اإىل اأنه برت�سيخ ال�سركة، تنخف�س توقعات النمو، اإذ ال تتوقع �سوى ن�سبة 

3% فقط من ال�سركات الرا�سخة توظيف 10 موظفني اأو اأكرث يف ال�سنوات اخلم�س القادمة.

التطلعات الريادية
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اجلدول 30 النمو الوظيفي املتوقع للمواطنني من رّواد  الأعمال ذات التاأ�صي�س الرا�صخ )%(

10ال�صنة  ≤ 610 اإىل 29 اإىل 015-1 اإىل -9≥- 

20060000000

20070042143

200942704011

20110170203

التايل: هل  ال�سوؤال  باأن يطرح على رّواد االأعمال  النمو  التي يقي�س بها املر�سد  اإحدى الطرق االأخرى  وتتمثل 

هم يف و�سع التو�سعة عرب ا�ستحداث تقنيات جديدة؟ ويك�سف اجلدول 31 باأن اأكرث من ن�سف رّواد االأعمال 

املواطنني يف املرحلة املبكرة من الن�ساط الريادي يف و�سع التو�سع يف ال�سوق على الرغم من حمدودية معظمه، 

اإذ يتوقع اأن ي�ستحدث اأو ي�ستخدم تقنيات جديدة اأقل من 1 بني كل 4 رّواد اأعمال مواطنني يف املرحلة املبكرة 

من الن�ساط الريادي. 

اجلدول 31 التو�صعة اجلديدة املتوقعة يف ال�صوق من قبل رّواد الأعمال املواطنني يف املرحلة املبكرة 

من الن�صاط الريادي 

ال�صنة 
عدم التو�صع يف 

ال�صوق

تو�صع جزئي يف ال�صوق

)بدون تقنية جديدة(

تو�صع جزئي يف ال�صوق

)بتقنية جديدة(

تو�صع كبري يف 

ال�صوق

2006%13.8%64.3%4.7%17.3

2007%8.1%20.8%57.1%13.9

2009%39.6%38.5%19.0%2.8

2011%48.3%21.2%24.6%5.9

برّواد   مقارنة  النمو  لتحقيق  تطلعاتها  ب�ساأن  ترددًا  اأكرث  الرا�سخة  االإماراتية  ال�سركات  اأن  بالذكر  واجلدير 

االأعمال يف املرحلة املبكرة من الن�ساط الريادي، اإذ اأن اأكرث من ن�سف رّواد االأعمال الرا�سخني لي�سوا يف و�سع 

الن�ساط  التو�سعة وال يتوقع �سوى من 12.2% )اأقل من ن�سف رّواد االأعمال املواطنني يف املرحلة املبكرة من 

الريادي( اأن ي�ستخدموا اأو ي�ستحدثوا تقنيات جديدة �سمن نطاق التو�سعة اخلا�س بهم )اجلدول 32(
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اجلدول 32 التو�صعة اجلديدة املتوقعة يف ال�صوق من قبل رّواد الأعمال املواطنني الرا�صخني 

ال�صنة 
عدم التو�صع يف 

ال�صوق

تو�صع جزئي يف 

ال�صوق )بدون تقنية 

جديدة(

تو�صع جزئي يف 

ال�صوق )بتقنية 

جديدة(

تو�صع كبري يف 

ال�صوق

2006%48.5%51.5%0.0%0.0

2007%22.9%25.6%32.8%18.8

2009%56.0%40.7%3.3%0.0

2011%56.5%27.9%12.2%3.3

التدويل

يختار العديد من ال�سركات �سمن ا�سرتاتيجية النمو اخلا�س بها تو�سعة اإقليمها اجلغرايف من االأ�سواق املحلية 

اإىل االأ�سواق العاملية من خالل التو�سعة الدولية بغية حتقيق منو لل�سركة وتعزيز ربحيتها. ويرى املر�سد العاملي 

باأن التوجه الدويل القوي يتمثل يف اأن ي�سكل العمالء االأجانب ما ال يقل عن 25% من اإجمايل العمالء. وحتتل 

الدولة ككل الرتتيب االأول �سمن االقت�ساديات املرتكزة على االإبداع من حيث التوجه الدويل )اجلدول 33(، بيد 

اأن ن�سبة رّواد االأعمال املواطنني العاملني على امل�ستوى العاملي منخف�سة، اإذ تعتمد ال�سركات اململوكة ملواطنني 

على ال�سوق املحلي بدرجة اأكرب من نظائرهم الوافدين، بينما ت�سدر حوايل 14% من كافة ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة يف الدولة ما ال يقل عن 75% من منتجاتها وخدماتها، بينما تبلغ تلك الن�سبة لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة اململوكة اأو املدارة بوا�سطة مواطنني 4% فقط، االأمر الذي ي�سري اإىل اأن املواطنني يحتاجون للدعم 

ثقافيًا  املتنوعني  الدولة  �سكان  الدولة من  املتاحة يف  املميزة  الفر�س  املنا�سبة من  اال�ستفادة  اأجل حتقيق  من 

ودوليًا واال�ستفادة من �سبكات الدعم اال�ست�سارية املهنية غري املتقدمة.  

اجلدول 33 كثافة الت�صدير )اإجمايل الن�صاط الريادي(

75%-100%25%-74%1%-24%�صفرال�صنة

2006%54.5%33.7%5.8%6.0

2007%41.9%37.4%14.0%6.8

2009%52.4%20.2%25.0%2.4

2011%42.1%32.5%21.7%3.7

13.6%23.7%29.9%32.9%جمموع ال�صكان البالغني 2011
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وُتعرف ا�سرتاتيجية الدولة طويلة االأجل عامليًا باأنها اقت�ساد يرتكز على الت�سدير مدفوعًا بال�سركات ال�سغرية. 

وعلى الرغم مما ت�سري اإليه االإح�سائيات من اإيجابية حول االأن�سطة الدولية نظرًا للمكانة التاريخية الطويلة 

للدولة باعتبارها مركزًا جتاريًا اإقليميًا، ف�ساًل عن كونها مقرًا ملا يزيد عن 200 �سركة من اأكرب 500 �سركة يف 

ال�سرق االأو�سط، ح�سب ت�سنيف جلوبال فور�سن، غري اأنه ال يزال هناك جمال لزيادة م�ستوى ن�ساط ت�سدير 

املنتجات و/اأو الب�سائع امل�سنعة حمليًا؛ اإذ يجب على  رّواد االأعمال يف االقت�ساديات ال�سغرية، مثل الدولة، اأن 

يتجاوزوا حدودهم االإقليمية للبحث عن اأ�سواق اأكرب مع التاأكيد على اأن ال�سركات املرتكزة على الت�سدير حتقق 

قيمة اقت�سادية للدولة اأكرب مما حتققه ال�سركات التي تعمل ب�سكل اأ�سا�سي يف ال�سوق املحلي. وبو�سع ال�سوق 

املحلي ال�سغري للدولة يف االعتبار، يعترب الرتكيز الدويل �سرطًا جلميع رّواد االأعمال املواطنني الراغبني يف 

تاأ�سي�س �سركة عالية التاأثري وتطويرها. ولبناء اقت�ساد متنوع حقًا وقائم على املعرفة يف الدولة، يجب تاأ�سي�س 

ال�سركات متناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة وت�سجيعها على اأن ت�سبح �سركات ناجحة ترتكز على الت�سدير 

وعالية التاأثري. ونظرًا الأن املواطنني هم الركيزة الرئي�سة لالقت�ساد، فاإنهم يحتلون اأف�سل مكانة ال�ست�سراف 

االآفاق االقت�سادية للدولة وامل�ساهمة فيها من خالل تبني مفهوم ريادة االأعمال ذات التوجه الدويل.

الإبداع

تعترب الدولة اقت�سادًا يرتكز على االإبداع، مما يعني اأن املعرفة اأ�سبحت املحرك الرئي�س للنمو حيث ميكن اأن 

ي�ساهم االإبداع فيما يزيد عن 30% من الن�ساط االقت�سادي، االأمر الذي ي�سري بو�سوح اإىل اأن االإبداع يوؤثر على 

اقت�ساد الدولة تاأثريًا ميكن اأن يلعب دورًا هامًا يف مواكبة االقت�ساد العاملي وحتقيق النمو. واجلدير بالذكر 

اأن االإبداع ال ي�ستمد فقط من ال�سركات الكبرية، اإذ ميكن لل�سركات الديناميكية ال�سغرية اأن حتقق اإ�سهامات 

ال�سركات  تقادم  على  العوملة  توؤثر  ال  االأمر،  وحقيقة  واالإبداع.  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية  نحو  اإيجابية 

ال�سغرية، بل تغري دورها نتيجة النتقال امليزة التناف�سية نحو الن�ساط االقت�سادي املرتكز على املعرفة. وقد 

ال�سركات  وحتقق  التناف�سية،  ميزاتها  من  الكثري  التكلفة  عالية  املواقع  يف  الكبرية  الت�سنيع  �سركات  فقدت 

الريادية ال�سغرية ح�سة غري متنا�سبة من اإبداع املنتجات اجلديدة )اأودريت�س واآخرون، 2007(.  

لبيئته  نظرًا  قيا�سه  ي�سعب  هذا،  ومع  واالإنتاجية.  االقت�سادي  النمو  لتحقيق  جوهريًا  عن�سرًا  االإبداع  ويعّد 

وطبيعته التي تتغري با�ستمرار. ويربط املر�سد العاملي االإبداع بالتجديد املوؤ�س�سي وتاأ�سي�س امل�ساريع اجلديدة، 

اإذ يوؤ�س�س رّواد االأعمال �سركاتهم ويقومون باإمنائها عن طريق ا�ستحداث عمليات و/اأو منتجات و/اأو خدمات 

اإيجاد فر�س العمل وتكوين الرثوة، وي�ستخدم املر�سد العاملي طريقتني خمتلفتني  اإىل  اأن توؤدي  جديدة ميكن 

لتقييم االإبداع، هما: اأ�سالة املنتج ودرجة تناف�سية االأعمال. 

اإن دخول ال�سوق اأو اإن�ساء اأ�سواق جديدة يدل على انخفا�س اأو انعدام ال�سركات االأخرى التي تعر�س نف�س املنتج 

اأو اخلدمة. ويف هذا ال�سدد، يبني اجلدول 34 باأن ثالث من بني كل خم�س �سركات ميتلكها اأو يديرها املواطنون 

التطلعات الريادية
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تعر�س منتجات وخدمات يطرحها مناف�سون للبيع. كما ترى اأقل من �سركة واحد من بني كل ع�سرة �سركات 

اأن »بع�س« مناف�سيها يعر�سون نف�س املنتجات، مما ي�سري اإىل انخفا�س معدالت االإبداع والرغبة يف ا�ستن�ساخ 

املنتجات بداًل من ابتكارها. وت�سري تلك النتيجة اإىل وجود حاجة كبرية لتنمية راأ�س املال الب�سري الذي قد يوؤدي 

اإىل زيادة العاملني يف جمال املعرفة واالإبداع. 

اجلدول 34 ال�صركات التي تعر�س نف�س منتجات دولة الإمارات )اإجمايل الن�صاط الريادي(

البع�سالقليلالعديدال�صنة 

2006%36.7%46.0%17.3

2007%65.3%30.1%4.6

2009%62.0%26.9%11.1

2011%60.2%30.8%9.0

63.331.35.4جمموع ال�صكان البالغني 2011

امللكية  متقدمة حلماية  والتقنية، مقرونة مبنظومة  العلوم  على  املرتكزة  امل�ساريع اجلديدة  تعزيز  �سهل  ولقد 

الفكرية والريادة االأكادميية، جناح �سيا�سات االإبداع على النحو الثابت يف اأملانيا واليابان، اإذ اأو�سحت هاتان 

لتحقيق  كربى  اآليات  باعتبارها  دولة  اأية  يف  والتقنية  العلوم  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  املحوري  الدور  احلكومتان 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية ال�سريعة. ويف هذا االإطار، ينبغي اأن يرتكز دعم حكومة دولة االإمارات لريادة 

بل  العمل فح�سب،  ويوجد فر�س  االأ�سعار  التناف�سية ويخف�س  يزيد  لن  الأن ذلك  االإبداع  ت�سجيع  االأعمال على 

ميكن اأن يحقق ثروة كبرية لالأفراد والدولة.

االقت�ساد  يف  االإبداعية  واالأفكار  اخلدمات  من  اجلديدة  ال�سركات  وميالد  التقنية  وت�سجيع  تعزيز  ويتعنّي 

املرتكز على املعرفة، وميكن اأن ي�سكل االإبداع والتقنية يف االقت�ساد املعريف ذو ال�سوق ال�سغرية ركيزة لزيادة 

ال�سادرات وبيع امللكية الفكرية. ونظرًا الأن الدولة اقت�ساد يرتكز على االإبداع وذو �سوق �سغري، يتوقع اأن تكون 

التقنية اجلديدة املحرك الرئي�س لالإبداع وازدياد الن�ساط الريادي �سمن قطاع التقنية يف االقت�ساد.   

ومع هذا، تقل م�ساركة رّواد االأعمال املواطنني يف قطاع التقنية العالية لعدة اأ�سباب منها ارتفاع درجة املخاطرة 

وارتفاع التكاليف املرتبطة باالإبداع التقني. ولهذا، يجب تاأ�سي�س حا�سنات متعددة االأطراف مب�ساركة �سركاء 

التطلعات الريادية
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واملجتمع  التعليمية  املوؤ�س�سات  مع  احلكومية  املوؤ�س�سات  تتعاون  اأن  وينبغي  واخلا�س،  العام  القطاعني  من 

امل�ساريع عالية  تاأ�سي�س  املواطنني من  االأعمال  رّواد  بغية متكني  املطلوب  الدعم  لتوفري  املجتمعية  واملوؤ�س�سات 

التاأثري وتطويرها واإمنائها، ويجب اإن�ساء مراكز الدرا�سات ال�سناعية ومواءمة دورها لدعم البحوث االأ�سا�سية 

الفريد.  الطابع  ذات  الق�سايا  هذه  وجمابهة  التقدم  لتحقيق  النمو  عالية  ال�سناعة  قطاعات  يف  والتطبيقية 

وميكن اأن تكون الرتتيبات االإبداعية للبحث والتطوير بامل�ساركة مع الباحثني املوجودين يف الدولة يف املوؤ�س�سات 

اإىل حلول  ترتكز على البحوث مل�سكالت  الو�سول  الب�سري وزيادة  االأكادميية �سبياًل لتحفيز تنمية راأ�س املال 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

وتتبنى الدولة نظرة م�ستقبلية حول مزايا االإبداع والعلوم والتقنية. ويف هذا ال�سدد، التزمت بالفعل ب�سخ 

ا�ستثمارات يف �سناعات رئي�سة مثل خدمات النفط/الغاز واأ�سباه املو�سالت والف�ساء والتقنية النظيفة وتقنية 

تدرك  اإذ  املعرفة،  على  يرتكز  رائدًا  اقت�سادًا  تكون  باأن  الرامية  روؤيتها  مع  متا�سيًا  واالت�ساالت  املعلومات 

الدولة باأن االإبداع واملعرفة ي�سكالن املحركان الرئي�سان للتنمية امل�ستدامة. واجلدير بالذكر اأن دولة االإمارات 

املنتدى  عن  ال�سادر   2014-2013 العاملية  التناف�سية  تقرير  �سمن  االإبداع  على  مرتكز  كاقت�ساد  �سنفت 

القدرات  حيث  من  دولة   148 بني  من  ع�سر  التا�سعة  املرتبة  الدولة  فيه  احتلت  والذي  العاملي،  االقت�سادي 

التناف�سية عمومًا.

ويف هذا ال�سياق، دعمت حكومة اأبوظبي عددًا من املبادرات التي توؤكد التزامها بتعزيز االإبداع واالرتقاء بقدرات 

البحث والتطوير بغية متكني املهارات الب�سرية من حتقيق رخاء ومنو بقيمة م�سافة كبرية احلجم، ومن جملة 

هذه املبادرات: م�سدر، �سركة اأبوظبي للطاقة املتجددة اململوكة بالكامل ل�سركة مبادلة، اإذ اأنها تدمج البحث 

والتطوير واالإبداع مع اال�ستثمار واالإنتاج امل�ستدام والتوزيع والت�سدير بهدف حتقيق الريادة يف توفري حل عملي 

للطاقة النظيفة املتجددة، كما تهيئ م�سدر باعتبارها جممعًا للتقنية النظيفة وخمتربًا حللول الطاقة املتجددة 

والتقنيات امل�ستدامة بيئًة مواتية ت�سجع على حتفيز وت�سافر جهود تطوير التقنيات اجلديدة ومن ثم ا�ستغاللها 

جتاريًا وت�سديرها.    

وتت�سمن املبادرات الرئي�سة االأخرى الرامية اإىل ت�سهيل ا�ستحداث االأفكار اجلديدة واالإبداعية وتطبيقها عمليًا 

وحتويلها اإىل تطبيقات عملية تتمتع بحماية امللكية الفكرية، برنامج تكامل، وهو برنامج وطني لدعم االإبداع 

طورته وتديره جلنة اأبوظبي لتطوير التقنية، اإذ تدعم هذه املبادرة االإبداع يف جماالت ال�سحة والعلوم الطبية 

والبنية  والطاقة  والغاز  النفط  وخدمات  املو�سالت  واأ�سباه  النظيفة  والتقنية  واالت�ساالت  املعلومات  وتقنية 

التحتية للمواد املتقدمة واأ�ساليب احلياة وتوفر �سبياًل لتحويل االقت�ساد اإىل اقت�ساد يرتكز على املعرفة، وال 

ريب اأن تنمية راأ�س املال الب�سري ميثل املقوم الرئي�س للنجاح.
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اجلدول 35 م�صتوى تقنية املنتجات يف ال�صركات النا�صئة )جمموع ال�صكان البالغني(

ال�صنة 
انعدام/انخفا�س 

التقنية

التقنية املتو�صطة اأو 

العالية
الإجمايل

2006%97.0%3.0%100.0

2007%99.4%0.6%100.0

2009%99.0%1.0%100.0

2011%97.7%2.3%100.0

وك�سف تقرير املر�سد العاملي حول الدولة يف عام 2011 النقاب عن انعدام اأو انخفا�س امل�ستويات التقنية لدى 

حوايل جميع ال�سركات اجلديدة التي بداأت اأعمالها يف الدولة، اإذ مل يت�سم �سوى ن�سبة 2.3% فقط منها باأنها 

م�ساريع جديدة ذات تقنية عالية اأو متو�سطة )اجلدول 35(.  ومبراجعة اإح�سائيات رّواد االأعمال املواطنني، 

كانت النتائج �سادمة للغاية- اإذ اأن 100% من ال�سركات اجلديدة هي �سركات منعدمة اأو منخف�سة التقنية. 

يف  مرة  الأول  االإمارات  حول  العاملي  املر�سد  تقرير  ن�سر  منذ  االإح�سائيات  تلك  تغري  عدم  ذلك  من  واالأ�سواأ 

2006. ومبقارنة الدولة مع االقت�ساديات االأخرى املرتكزة على االإبداع، احتلت الدولة املرتبة الثانية من حيث 

اأداًء وهي  اأو املتو�سطة بن�سبة 2.3% مقارنة بالدولة االأقل  اأقل معدل لل�سركات الرا�سخة ذات التقنية العالية 

جمهورية الت�سيك بن�سبة 1.3% والدولة االأعلى اأداًء وهي الرنويج بن�سبة %14.3. 

�سغرية  �سركات  �سمن  اأغلبهم  يعمل  الذي  املحليني  االأعمال  رّواد  قدرة  على  كبريًا  اعتمادًا  االإبداع  ويعتمد 

ومتو�سطة حيث يرتكز مدى اإبداعهم على �سمات رائد االأعمال والبيئة املحلية والقطاع )الكثافة التقنية( الذي 

تن�سط ال�سركة خالله. وتعد ال�سيا�سة والبيئة املوؤ�س�سية ركيزة هامة لتحديد ال�سلوك االإبداعي مما يف�سر �سبب 

االأهمية البالغة التي ميثلها الدعم احلكومي لالإبداع. وقد يتخذ هذا الدعم �سورًا خمتلفة منها اإ�سالح ممار�سة 

ال�سراكة  التحتية وتعزيز  والبنية  التقني واالإداري  التعليم  امل�ساريع وتوفري  راأ�س مال  التجارية وتوفري  االأعمال 

الفعالة بني القطاعني العام واخلا�س، اإذ ال تقت�سر احلاجة على ال�سلوك الريادي بل متتد وباأهمية اأكرث لتح�سري 

اأعمال  رّواد  تنمية  االقت�ساد  الإمناء  ويجب  اقت�سادي حم�ّسن.  القيمة ميكنهم حتقيق منو  رفيعي  اأعمال  رّواد 

ذوو تاأثري عاٍل، اأي اأفراد ميكنهم تد�سني واإمناء �سركات يكون لها تاأثري مرتفع على اإيجاد فر�س العمل وتكوين 

الرثوات. ويتمثل ال�سوؤال الرئي�س الذي يحتاج �سناع القرار ملعرفته يف كيفة تن�سئة رّواد اأعمال ذوي تاأثري عاٍل؟ 

وقد ا�ستقطب الن�ساط الريادي يف الدولة موؤ�س�سة عاملية معروفة بت�سريع منو ال�سركات عالية التاأثري يف االأ�سواق 

النا�سئة وهي اإنديفور جلوبال، منظمة غري ربحية حتول االأ�سواق النا�سئة برت�سيخ مفهوم الريادة عالية التاأثري 

باعتباره القوة الرائدة للتنمية االقت�سادية، وا�سرتكت مع اأبراج كابيتال، اإحدى �سركات امللكية اخلا�سة الرائدة 
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يف املنطقة بهدف حتقيق اأثر يف حتفيز منو ال�سركات عالية النمو. ويعترب منوذج اإنديفور اإحدى النماذج املعرتف 

بها عامليًا الختيار رّواد اأعمال ذوي تاأثري عاٍل ميتلكون مقومات حتقيق منو جوهري وخلق فر�س كبرية وقدرات 

على اإلهام االآخرين باملنطقة، اإذ ميكن من خالل الرتكيز على ريادة االأعمال عالية التاأثري بيان الكيفية التي 

اأن ي�ساهم بها تعزيز ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة التي تتمتع بطاقات واإمكانات حتقيق النمو العايل  ميكن 

اإ�سهامًا اإيجابيًا يف اإيجاد فر�س العمل وتكوين الرثوات. 

ويرتبط االإبداع باعتباره جزءًا من ال�سيا�سة ارتباطًا اأ�سا�سيًا بعدد قليل من االأهداف الرئي�سة وهي: �سمان ا�ستحداث 

معرفة جديدة و�سخ ا�ستثمارات حكومية لالإبداع مبزيد من الفاعلية والكفاءة املن�سودتني، وحت�سني التفاعل بني 

االأطراف الرئي�سة يف منظومة االإبداع )اجلامعات ومعاهد البحث وال�سركات( بغية حت�سني توزيع التقنية واملعرفة، 

وجناح  اقت�سادية  قيمة  اإىل  املعرفة  حتويل  بهدف  اخلا�س  القطاع  يف  االإبداع  لت�سجيع  املنا�سبة  احلوافز  وو�سع 

اقت�سادي.  وميكن ل�سناع ال�سيا�سة يف الدولة تعزيز اأوجه التفاعل بني امل�ستخدمني واملنتجني املعنيني باالإبداع من 

خالل دعم وم�ساندة البنية التحتية اخلا�سة باالإبداع مثل مكاتب نقل التقنية وجممعات العلوم وحا�سنات وم�سرعات 

االأعمال/التقنية، والت�سجيع على النهو�س بالتقنيات اال�سرتاتيجية بني ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وزيادة ن�سبة 

خريجي العلوم والهند�سة، وحت�سني منظومة حقوق امللكية الفكرية، وزيادة نطاق الو�سول اإىل متويل ما قبل مرحلة 

الت�سغيل التجاري وراأ�س مال امل�ساريع، وتوفري حوافز لزيادة حجم امل�سروفات على البحث والتطوير ودعم املبادرات 

التي ميكن اأن ت�سرع تطوير املنتجات والتقنيات اجلديدة واإ�سفاء الطابع التجاري عليها.   

حا�صنات وم�صرعات الأعمال 

تعتمد مزايا اإبداع رّواد االأعمال على املنظومة الوطنية لالإبداع املندرجني �سمنها، اإذ ميكن اأن توؤدي منظومة 

�سمن  املعرفة  ن�سر  نطاق  وحت�سني  العاملية  التقنية  ا�ستغالل  على  القدرة  زيادة  اإىل  الفعالة  الوطنية  االإبداع 

االقت�ساد، وت�سريع التطور التقني. ويف هذا ال�سياق، عكفت عدة دول موؤخرًا على النهو�س مبنظومتها الوطنية 

اأداة لتعزيز االإبداع. ومن هذا املنطلق، تزايد  يف �ساأن االإبداع عن طريق دعم حا�سنات لالأعمال باعتبارها 

عدد احلا�سنات وامل�سرعات يف ال�سنوات القليلة املا�سية ب�سكل كبري يف املنطقة باعتبارها �سبياًل لتحفيز منو 

ال�سركات النا�سئة املرتبطة بالتقنية.

وتوفر اأغلب احلا�سنات بيئة حممية ومعززة تقدم خدمات م�سرتكة حتت �سقف واحد بحيث ميكن لرائد االأعمال 

اإما عر�س فكرته اأو ا�ستقدامه لتنفيذ فكرة مطورة داخليًا. وتقدم حا�سنة االأعمال يف الغالب جمموعة خمتلفة 

من اخلدمات مثل امل�ساحات املكتبية والو�سول اإىل التمويل والتعارف والتوجيه واالإر�ساد اإىل رائد االأعمال مع 

حت�سني  على  احلا�سنة  يف  االأعمال  رّواد  �سغار  م�ساعدة  بهدف  وذلك  اجلدوى،  ذات  االإبداعية  العمل  اأفكار 

فر�س اال�ستمرار يف العمل خالل مرحلة التاأ�سي�س، ويتم متويل تلك احلا�سنات يف الغالب بوا�سطة املوؤ�س�سات 

الربح، ميتلك  اإىل  ي�سعى  اأغلبها ال  اأن  اقت�سادية عامة. ويف حني  ا�سرتاتيجية  اأو اجلامعات �سمن  احلكومية 

التطلعات الريادية



76

اإليه االقت�ساد  ال�سركات. وترتكز معظم احلا�سنات على القطاع الذي يحتاج  بع�سها االآخر ح�سة ملكية يف 

االأمثل،  النحو  وعلى  م�ستدام.  نحو  العمل على  م�سروع جمٍد ميكنه  اإىل  الفكرة  لتحويل  الدعم  وتوفري  املحلي 

يظل رّواد االأعمال يف احلا�سنة ملدة ترتاوح من ثالثة اإىل خم�سة اأعوام، ميكنهم خاللها احل�سول على امل�سورة 

واالإر�ساد من �سبكة من املتخ�س�سني املرتبطني مبركز احلا�سنة، كما ميكن و�سولهم اإىل املوارد املالية. 

وهناك عدد حمدود من احلا�سنات يف الدولة تلبي االحتياجات املتنامية يف �سبيل تطوير ريادة اأعمال عالية 

التاأثري مع م�ساريع عالية القيمة يف دولة حتر�س على بناء اقت�سادي يرتكز على املعرفة. وللنهو�س بجيل جديد 

من القادة الريادين، ميكن اأن تلعب احلا�سنات االأكادميية دورًا فعاال يف اإحداث تغيري اإيجابي. ويف �سبيل تلبية 

تاأ�سي�س  يجب  الرئي�سة،  االأولوية  ذات  املعرفة  على  املرتكزة  القطاعات  يف  النا�سئة  امل�ساريع  لتحفيز  احلاجة 

حا�سنات عالية التقنية بوا�سطة متخ�س�سني خرباء يف هذا املجال.

تاأ�سي�سها  مت  لل�سيليكون،  دبي  واحة  ل�سلطة  بالكامل  مملوكة  هيئة  ال�سيليكون،  واحة  موؤ�س�سي  تقنية  حا�سنة 

التاأ�سي�س.  مراحل  يف  العالية  االإمكانيات  ذات  التقنية  م�ساريع  تدعم  رائدة  حا�سنة  لتكون  الدولة  يف  حديثًا 

تاأ�سي�س امل�ساريع ذات  وتوفر احلا�سنة نهج احت�سان �سمويل مل�ساعدة رّواد االأعمال الطموحني باملنطقة على 

االإمكانيات الكاملة وحتقيق النجاح. وت�ستهدف احلا�سنة م�ساريع تقنية ذات اإمكانيات عالية قابلة للتو�سع مثل 

التاأ�سي�س،  مرحلة  تزال يف  ال  التي  املحمولة  واالأجهزة  االإلكرتونية  التجارة  وتقنية  واالإنرتنت  املعلومات  تقنية 

وتبحث عن اال�ستثمار امل�سرتك مع التقنيات التي حتتاج لفرتة احت�سان ق�سرية من 3 اإىل 12 �سهرًا وا�ستثمار 

منخف�س لدعم مناذج العمل القائمة التي متتلك مقومات حتقيق املزيد من النمو.   

وكذلك بداأت اأعداد من احلا�سنات املرتكزة على القطاع يف الظهور، مثل ابتكار، ذراع االإبداع والدعم يف املنطقة 

االإعالمية احلرة يف اأبوظبي twofour54 التي توفر التمويل ودعم العمل لل�سركات النا�سئة وامل�ساريع يف املرحلة 

املبكرة واالأفراد العاملني يف �سناعة االإعالم والرتفيه، وتهدف اإىل دعم املواطنني العرب على اإطالق اأعمال وم�ساريع 

ذات جدوى جتارية ت�سهم يف اإعداد املحتوى باللغة العربية. ومت تد�سني اأول مبادرة حلا�سنة تقنية حيوية يف الدولة 

يف جامعة اأبوظبي مع اأكيوفيز بيو Bio AccuVis، وهي �سركة تطوير املنتجات والدرا�سات الطبية بتمويل من قبل 

�سندوق خليفة. وال تقت�سر اأهداف املبادرة على ت�سجيع االإبداع واالبتكار االإماراتي، لكنها تهدف اأي�سا اإىل تقدمي 

الدعم الإ�سفاء ال�سبغة التجارية على البحوث وحتويل براءات االخرتاع العربية املحلية اإىل منتجات قابلة للت�سويق. 

توفري  اإىل  متيل  بل  والرعاية،  احلماية  توفري  اإىل  تهدف  ال  لكنها  احلا�سنات،  مع  العمل  م�سرعات  وتت�سابه 

اخلربات املتخ�س�سة واملكثفة بتطبيق نهج خميم التدريب فيما يتعلق باإن�ساء امل�ساريع، وجتمع رّواد االأعمال 

وامل�ست�سارين/املر�سدين وت�سجيع رّواد االأعمال على ا�ستك�ساف كيفية حتقيق اأف�سل ا�ستفادة من الفر�سة وتوفر 

متويل التاأ�سي�س والتوجيه واالإر�ساد، ويتعنّي على رائد االأعمال يف العادة بعد ثالثة اأ�سهر اأن يعر�س فكرته اأمام 

اأ�سحاب روؤو�س االأموال املوؤهلني للح�سول على اجلولة الثانية من التمويل. وتقوم م�سرعات االأعمال على النحو 
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يراها  الويب. ويف حني  اأو  اأو اخلدمات  املنتجات  املرتكزة على  ال�سركات  اإطالق  بت�سريع  ا�سمها  امل�ستفاد من 

امل�ستثمرون �سبياًل كبريًا الإيجاد واختبار املهارات التي قد ال تكون جاهزة جلولة اأكرب من التمويل، يراها رائد 

االأعمال و�سيلة كربى لتوفري التوعية واملعارف والرعاية والتمويل امل�ستقبلي للم�سروع اجلديد بطريقة �سريعة. 

ومن اأ�سهر النماذج على م�سرعات العمل Combinator Y الذي ا�ستحدثه باول جراهام يف وادي ال�سيليكون، 

حيث حت�سل ال�سركات ال�سابة على متويل التاأ�سي�س االأويل )مبتو�سط 20000 دوالر اأمريكي( نظري ح�سة �سغرية 

يف امللكية )ال تتجاوز مطلقًا الع�سرة يف املائة(، وي�ساعد فريق Combinator Y رّواد االأعمال على موافاتهم 

بالتوجيه والرعاية الوا�سحة حول تطوير االأفكار، ويتم موافاتهم بعد 3 اأ�سهر بفر�سة العر�س اأمام امل�ستثمرين 

املحتملني. وينت�سر منوذج م�سرع التاأ�سي�س عرب العامل وفق مناذج ت�سغيلية خمتلفة يف ال�سرق االأو�سط. 

وت�سمل االأمثلة يف دبي Startup Seed، وهو برنامج لت�سريع منو ال�سركات النا�سئة ومتويل امل�ساريع النا�سئة 

�سركات   10 اإىل   5 اختيار  الربنامج  ويت�سمن  الرقمي،  االإعالم  �سركات  على  ويركز  الدولة  يف  تد�سينه  مت 

للم�ساركة يف برنامج مكثف مدته 3 اأ�سهر يتمتع رّواد االأعمال خالله بفر�سة التما�س التوجيه واالإر�ساد وعر�س 

اأفكار ال�ستثمار يرتاوح بني 20000 دوالر اإىل 25000 دوالر نظري 10% يف ح�سة امللكية. ومن االأمثلة االأخرى 

برنامج  وهو   accelerator  i360 االأعمال  ت�سريع  برنامج  الدولة  يف  اإطالقها  مت  التي  الت�سريع  لربامج 

لت�سريع االأفكار مدته 90 يومًا وتوفري متويل التاأ�سي�س يوايف امل�ساركني بفر�سة العمل وحت�سني فكرة التاأ�سي�س مع 

احل�سول على التدريب حول ريادة االأعمال واالإبداع. 

باهتمام  اأفريقيا، وحتظى  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  وتر�سخت يف  انت�سرت  التي  االأخرى  املفاهيم  ومن 

بناء  على  تركز  �ساعة   54 مدتها  مكثفة  فعالية  وهي   ،Weekend  Startup الدولة  يف  للغاية   اإيجابي 

تطبيقات الويب اأو االأجهزة املحمولة والتي قد ت�سكل اأ�سا�سًا لعمل ذي م�سداقية اأثناء نهاية االأ�سبوع، ومتار�س 

بانتظام  فعالياته  وتنعقد  دولة،   25 من  واأكرث  مدينة   100 من  اأكرث  يف  ن�ساطها   Weekend  Startup

يتم  الذين  املحليني  االأعمال  رّواد  الكبرية من  امل�ساركة  الفعاليات من خالل  تلك  ثبت جناح  وقد  الدولة،  يف 

ذات  اأعمال  اإىل  املفاهيم وحتويلها  ا�ستحداث  االإبداعية عن طريق  اأفكارهم  تنفيذ  البدء يف  على  ت�سجيعهم 

جدوى واإطالق �سركات نا�سئة جديدة.    

ويتوفر عدد من املن�سات التي ميكنها تعزيز وتن�سئة رّواد االأعمال، غري اأن االأهم تخ�سي�س احلوافز املنا�سبة 

وبيئات الت�سهيل املواتية للوفاء باالحتياجات املحلية، اإذ ميكن اأن توفر حا�سنات وم�سرعات االأعمال قيمة حرجة 

العملية  ت�سريع  اأو  تعديل  خالل  من  اجلديدة  امل�ساريع  ا�ستحداث  على  لقدرتها  وذلك  والدولة  االأعمال  لرّواد 

الريادية لتطوير االأعمال، وتنطوي م�ساعدة رّواد االأعمال وال�سركات ال�سغرية يف م�ساعيهم لتحقيق النجاح 

على زيادة فر�س العمل والتو�سعة االقت�سادية اللتني ت�سهمان يف منو االقت�ساد املحلي مما ينعك�س بدوره على 

االقت�ساديات االأخرى على نطاق اأكرب. 
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و�صائل التوا�صل الجتماعي

املزيد  ويتوا�سل  ومت�سارعة،  متنامية  بوترية  االجتماعي عامليًا  التوا�سل  و�سائل  وامل�ساركة يف  االهتمام  يتزايد 

اأ�سياًل من احلياة االإلكرتونية يف  اأ�سحبت جزءًا  من االأفراد عرب من�سات التوا�سل االجتماعي املختلفة وقد 

ظل تو�سع وانت�سار تطبيقات ومواقع التوا�سل االجتماعي. وتت�سمن و�سائل التوا�سل االجتماعي مواقع اإلكرتونية 

واأدوات تقنية خمتلفة عرب االإنرتنت متكن االأفراد من تبادل املعلومات واالآراء واملوارد واملعرفة واالهتمامات 

وتنطوي على بناء جتمعات اأو �سبكات وت�سجع على امل�ساركة والت�سارك الفردي واملوؤ�س�سي. 

وقد بداأ كل من رّواد االأعمال وال�سركات يف احت�سان اأدوات و�سائل التوا�سل االجتماعي، اإذ اأدركوا اأنها توفر اآلية 

جديدة قوية تزخر بفر�س اإ�سراك العمالء والزبائن يف املجتمعات امل�ستهدفة واجلمهور يف مناق�سات ومبادرات 

وخدماتهم.  التجارية  عالماتهم  وتطوير  اإمناء  على  امل�ساعدة  �ساأنها  من  والتي  التجارية  بالعالمة  للتوعية 

وتت�سمن بع�س االأمثلة البارزة ملن�سات التوا�سل االجتماعي التي ميكن لرّواد االأعالم اال�ستفادة منها الفي�سبوك 

واليوتيوب وتويرت وجوجل ولينكد اإن.  وميكن لل�سركات ال�سغرية اأن حتقق الكثري من اال�ستفادة بت�سمني مواقع 

قناة  باعتبارها  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  اإذ ميكن  العام،  االإلكرتوين  االجتماعي �سمن وجودها  التوا�سل 

املوؤ�س�سية وحتقيق الرتابط  لن�سر  ر�سالتهم  امل�ساريع ال�سغرى بفر�س  اأن توايف  العمالء  النمو خلدمة  �سريعة 

ب�سكل اأف�سل مع اجلمهور امل�ستهدف والتوا�سل مبزيد من الفاعلية. واأ�سبحت و�سائل التوا�سل االجتماعي اإحدى 

املزايا املتنامية للتقنية اليوم، فباالإ�سافة لكونها جمانية مع توفر الربامج امل�ستهدفة بتكلفة منخف�سة، تفتح 

الباب على الفور اأمام رّواد االأعمال مل�ساركة اأعمالهم مع العامل.

التوا�سل االجتماعي بوترية مت�سارعة نتج عنها تغيريات ثقافية وجمتمعية يف  ويتوا�سل منو ا�ستخدام و�سائل 

العامل العربي ملا حتدثه من تغيري هائل يف طريقة توا�سل االأفراد. ووفقًا الأحدث اإح�سائيات عن تقرير التوا�سل 

االجتماعي العربي الذي تعده كلية دبي لالإدارة احلكومية، بلغ عدد امل�ستخدمني العرب للفي�سبوك 45.2 مليون 

نف�س  كما يف  امل�ستخدمني  لعدد  وبزيادة ثالث مرات  ال�سنة  ن�سبته 50% يف  بنمو  يونيو 2012  كما يف  �سخ�س 

ال�سهر لعام 2010. ويبلغ عدد امل�ستخدمني الن�سطني لتويرت ما يزيد عن مليوين �سخ�س. وك�سف التقرير اأن ربع 

م�ستخدمي الفي�سبوك هم من م�سر وربع اآخر من اململكة العربية ال�سعودية ودولة االإمارات، الذين ي�سكلون يف 

جمملهم ن�سبة 80% من م�ستخدمي �سبكات التوا�سل االجتماعي يف اخلليج العربي. وتت�سدر الفي�سبوك و�سائل 

التوا�سل االجتماعي مع ت�سدر الدولة اأكرب خم�س دول عربية من حيث عدد م�ستخدمي الفي�سبوك ح�سب ن�سبة 

مع  م�ستخدم  مليون  اأربعة  العربي  العامل  يف  اإن  لينكد  املهني  التوا�سل  موقع  م�ستخدمي  عدد  ويبلغ  ال�سكان. 

ت�سدر الدولة عدد امل�ستخدمني يف ال�سرق االأو�سط بن�سبة 12.77% مبا يزيد عن مليون م�ستخدم ترتاوح اأعمار 

70% منهم بني 18 اإىل 34 �سنة. كما ك�سف التقرير عن ا�ستمرار من�سات التوا�سل االجتماعي مثل الفي�سبوك 

واليوتيوب والتويرت يف توفري �سبل رئي�سة ملا يزيد عن 12% من ال�سكان العرب لزيادة الوعي ون�سر املعلومات.   

كما ك�سف تقرير التوا�سل االجتماعي العربي النقاب عن حجم تاأثري التوا�سل االجتماعي على العامل العربي 
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وكونه اأداة رئي�سة لرّواد العمل وال�سركات، وك�سف امل�سح عن اأن 86% من امل�ساركني يعتقدون باأن و�سائل التوا�سل 

االجتماعي متكن رّواد االأعمال من خالل عر�س العالمة التجارية والت�سويق واال�ستفادة من االأ�سواق االأو�سع 

وتعزيز الروح الريادية �سمن ال�سركات. وعالوة على ذلك، ينظر اإىل و�سائل التوا�سل االجتماعي باأنها من�سات 

اأدوات مثل الفي�سبوك وتويرت ح�سنت من  اأن  اإيجابية ومنت�سرة للقوى العاملة حيث يعتقد 86% من امل�ساركني 

التعاون بني الوكاالت، ويعتقد 85% اأنها زادت من حجم ر�سا العمالء ويعتقد 78% باأنها عززت الثقة بني زمالء 

العمل. كما ثبت اأي�سا اأن هذه املن�سات ميكن اأن ت�ساعد ال�سباب على دخول قوى العمل وجت�سري الفجوة بني 

ثورة  اجلديدة  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  من�سة  اأحدثت  لذلك،  العمل.  �سوق  ومتطلبات  ال�سباب  موؤهالت 

حقيقة يف دور التوا�سل على العديد من االأ�سعدة وي�ستمر تاأثريها يف الزيادة والنمو.     

احلوكمة

يجمع اأغلب اخلرباء االقت�ساديني على اأن احلوكمة اإحدى الركائز الرئي�سة التي حتدد اآفاق النمو للدول، واأن 

اأعلى معدالت  اأن ينه�س بالقدرة التناف�سية للدولة التي ت�سري اإىل قدرتها على املحافظة على  تعزيزها ميكن 

النمو االقت�سادي واالإنتاجية يف ظل توفر فر�س عمل م�ستدامة. ويعد حت�سني القدرة التناف�سية الوطنية اأولوية 

ق�سوى على اأجندة معظم البلدان، ومنهم الدولة، علمًا باأنه مل يعد يقت�سر تعريف القدرة التناف�سية الوطنية 

مبقايي�س التجارة الدولية اأو القدرة التناف�سية من حيث التكلفة فح�سب، بل ميتد تعريفها يف عاملنا اليوم بقدرة 

العمل  فر�س  واإتاحة  االقت�سادية  الفر�س  وتوفري  للنمو  وحوكمة  ت�سغيلي  �سياق  توفري  على  الدولة  ومقومات 

م�ستدامة  اقت�سادية  تنمية  لتحقيق  حاجة  هناك  التناف�سية،  ولتعزيز  ملواطنيها.  للدخل  متوازن  منو  وحتقيق 

وتطبيقات مرتكزة على االأداء واالأخالقيات التي ت�سكل اأ�سا�س احلكم الر�سيد الذي يوؤدي اإىل حتقيق القدرة 

دبي  يف  التناف�سية  جمال�س  اإن�ساء  خالل  من  التناف�سية  القدرة  تلك  بتحقيق  الدولة  التزام  ويربز  التناف�سية. 

واأبوظبي اإ�سافة للمجل�س االحتادي بهدف تعزيز القدرة التناف�سية للدولة والقيادة االإقليمية والعاملية والرخاء 

امل�ستقبلي. وت�سري متطلبات التناف�سية اإىل وجوب دعم نهج عمل نظامي وم�ستمر لزيادة معايري احلوكمة.  

وتعترب حوكمة ال�سركات مفهومًا جديدًا ن�سبيًا يف هذا اجلزء من العامل، ولكنها حترز تقدمًا كبريًا، وت�سري اإىل توجه 

ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية ورقابتها واإدارتها وتوطيد العالقات اال�سرتاتيجية بني املديرين واأع�ساء جمل�س االإدارة 

واملالكني/امل�ساهمني وغريهم من اأ�سحاب امل�سلحة. ومن املتعارف عليه اأن جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات �سواء كانت 

اأو مل تكن مدرجة يف اأ�سواق املال، و�سواء كانت مملوكة لعائلة اأو ذات هياكل ملكية اأكرث تنوعًا، و�سواء كانت �سغرية 

اأو كبرية ميكن اأن ت�ستفيد من تبني ممار�سات حوكمة ال�سركات الأنها قد توؤدي اإىل حتقيق التناف�سية، اإذ ميكن اأن 

يوؤدي تعزيز حوكمة ال�سركات على م�ستوى ال�سركة اإىل زيادة العائد على حقوق امل�ساهمني وتعزيز الكفاءة والفاعلية.

وقد اتخذت الدولة يف ال�سنوات االأخرية خطوات كبرية لت�سجيع اعتماد اأف�سل ممار�سات حوكمة ال�سركات، اإذ 

ا�ستحدثت يف عام 2009 لوائح جديدة ب�ساأن احلوكمة لل�سركات املدرجة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سوق 

التطلعات الريادية
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دبي املايل، بحيث يتعنّي على ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية املدرجة حاليًا االلتزام مبتطلبات احلوكمة واالمتثال 

االإلزامية، بيد اأنه ال يزال هناك العديد من التحديات الكربى.  

من هذا املنطلق، اأطلق جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2010 برناجمًا رائدًا بالتعاون مع مكتب االأمم املتحدة 

تاأ�سي�سها  حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  لل�سراكات وهو مبادرة بريل، وقد مت 

القا�سمي ويرتاأ�سها فخريًا �ساحب ال�سمو ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان لتكون من�سة لتهيئة بيئة عمل اأف�سل 

يف املنطقة من خالل تعزيز حوكمة ال�سركات وامل�ساءلة، وتتخذ مبادرة بريل من منطقة اخلليج العربي مقرًا لها 

وهي منظمة ال ت�سعى اإىل الربح يقودها القطاع اخلا�س بهدف تعزيز احلوكمة الر�سيدة وال�سفافية وممار�سات 

االأعمال يف جميع اأنحاء العامل العربي، وتعد �سبكة نامية، كما اأن اأع�ساءها من قادة االأعمال امللتزمني بدعم 

العمل امل�سرتك وامل�ساركة يف املعارف واخلربات.

وتهدف موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، اإحدى موؤ�س�سات دائرة التنمية االقت�سادية 

تهدف اإىل تطوير  قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وقد قادت عملية دفع عجلة اإ�سالح حوكمة ال�سركات يف 

ذلك القطاع، اإذ اأدركت املوؤ�س�سة حجم الطاقات واالإمكانات الهائلة املتاحة يف قطاع امل�ساريع املحلية ال�سغرية 

اأ�سواق جديدة.  اإىل �سركات ذات توجه عاملي وخلق فر�س عمل وتطوير  واملتو�سطة بغية ت�سريع منوها وحتويلها 

وللم�ساعدة على اإجناح هذه العملية، ا�سرتكت املوؤ�س�سة مع حوكمة، معهد حوكمة ال�سركات، يف و�سع قواعد حلوكمة 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وكذلك دليل تنفيذي يت�سمن اأهداف عاملة لت�سجيع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

على اإ�سراك املدققني اخلارجيني واإقرار املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية للمحا�سبة وو�سع قواعد حوكمة 

حتدد العالقات بني االإدارة واملوظفني وال�سركاء واملوردين وجمل�س االإدارة.  ويت�سمن الدليل خطوات رئي�سة يجب 

واإجراء عملية  ال�سركات،  اإطار ر�سمي حلوكمة  اإقرار  اأركان هي:  لت�سعة  وفقًا  ال�سركات  لتنفيذ حوكمة  اتخاذها 

تخطيط التعاقب الوظيفي، وو�سع اإطار منفتح ومالئم لتدفق املعلومات، وت�سكيل جمل�س اإدارة ر�سمي، وو�سع تكليف 

وا�سح ملجل�س االإدارة، وم�سك دفاتر ح�سابات ذات م�سداقية، واإن�ساء اإطار رقابة داخلي، واالعرتاف باحتياجات 

اأ�سحاب امل�سلحة، واإعداد اإطار حوكمة عائلي. كما طورت املوؤ�س�سة برنامج املائة كمن�سة لتحديد امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة الواعدة التي ميكن حتويلها اإىل �سركات عالية النمو ميكن اال�ستثمار فيها والتي ميكنها اأن توؤثر على 

ال�سركات االأ�سغر حجما الإقرار ممار�سات احلوكمة الر�سيدة �سمن ا�سرتاتيجية النمو اخلا�سة بها.  

وللدولة م�سلحة را�سخة يف �سمان تطبيق اأف�سل ممار�سات احلوكمة باعتبارها ركنًا اأ�سا�سيًا يعزز االزدهار والنمو 

االقت�سادي، وحتتاج لال�ستمرار يف تنفيذ قدرات حوكمة حت�سني النمو الفعال بغية حتقيق تنمية ومنو اقت�سادي 

م�ستدام. وبينما مت تر�سيخ اأهمية حوكمة ال�سركات، ال تزال املعرفة مبو�سوعات حمددة �سعيفة، اإذ يتعنّي االإدراك اأن 

حت�سني حوكمة ال�سركات يرتكز على حتديد الفجوات وتنفيذ احللول واجلهود املحلية. وبهذا، يعتمد التقدم يف علمية 

اإ�سالح حوكمة ال�سركات اعتمادًا كبريًا على القدرة املحلية من حيث البيانات واالأفراد واملوارد االأخرى. ويجب اتخاذ 

خطوات ملمو�سة لتعزيز ممار�سات االإرادة الر�سيدة وتوطيد احلوكمة لتحقيق تنمية م�ستدامة يف الدولة.

التطلعات الريادية
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يف ذلك اليوم، ات�سل بي هاتفيًا �سخ�س 

قائاًل “هل اأنت قي�س �سدقي؟ نحن 

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب!”، عندئٍذ، 

حاولت اأن اأهيئ نف�سي اإما ل�سماع “حظ 

موفق املرة القادمة” اأو “لقد فزت 

باجلائزة”، فا�ستطرد قائاًل “وودت اأن 

اأكون اأول من يهنئك...” عندئذ اأجه�سُت 

بالبكاء مثل االأطفال وال اأعلم حتى ما 

الذي قاله بعد ذلك، لقد كانت حلظة 

عاطفية.”

قي�س �صدقي 

موؤ�ص�س بيج فلب للن�صر

فنان اإماراتي

يدمج بني الثقافات 

هكذا و�سف قي�س �سدقي حلظة اإبالغه بالفوز بجائزة ال�سيخ 

زايد للكتاب عن اأدب الطفل، اإذ ا�ستحدث قي�س �سوار الذهب، 

اليابانية،  املانغا  غرار  على  العربية  باللغة  م�سورة  رواية  اأول 

فلب  بيج  ل�سركة  االأوىل  العربية  “املانغا”  �سل�سلة  اأنها  كما 

لرائد  بالن�سبة  كبري  اإجناز  وهو  قي�س.  ميتلكها  التي  للن�سر 

اأعمال �ساب؛ لكن كيف حدث ذلك؟ 

قي�س �سدقي �ساب اإماراتي يبلغ من العمر خم�سة وثالثني عامًا 

االإماراتي  ال�سباب  حث  يف  املتمثلة  واأحالمه  باأهدافه  �سغوف 

با�ستخدام  العربية  باللغة  حملي  حمتوى  باإعداد  القراءة  على 

�سعوره  قي�س  وي�ستمد  يع�سقونها،  التي  اليابانية  املانغا  طراز 

االآباء   اأبداها  الذي  والتقدير  ال�سكر  مالحظات  من  بالر�سا 

باللغة  كتبًا  يقروؤون  اأبناءهم  �ساهدوا  واأن  ي�سبق  مل  الذين 

العربية قط قبل روايات املانغا العربية. 

تراأ�س قي�س نظم ات�ساالت البيانات يف �سرطة دبي ثم التحق 

قبل  للمجموعة،  املعلومات  تقنية  م�ستوى  يف  باإعمار  بعدئذ 

لريادة  والتفرغ  اال�ستقالة  اإىل  والفنون  لالأدب  حبه  يدفعه  اأن 

االأعمال بتاأ�سي�س �سركة ن�سر م�ستقلة عام 2007 يف دبي وهي 

ويحر�س   http://www.pageflip.ae للن�سر  فلب  بيج 

اليوم على ت�سجيع ال�سباب العربي على القراءة باللغة العربية 

من خالل ن�سر حمتوى اأ�سلي باللغة العربية. 

ويطمح قي�س، على املدى الطويل، ملعاجلة الق�سور يف املنظومة 

نظام  “لو�سع  حتديدًا  ويعكف  والكتابة.  امل�سورة  الق�سة  بني 

الت�سوير” ويطمح  على  الطموحني  الفنانني  لتدريب  توجيهي 

قي�س اأي�سا الإيجاد م�سادر حمتملة اأخرى للدخل مثل الرتويج 

�سبل اأخرى ال�ستخدام امللكية الفكرية،  اإيجاد  من  متكنا  “اإذا 
وا�ستحداث  املنتجات  ل�سراء  الربح”  حتقيق  من  �سنقرتب 

اأ�سواق جديدة.

* درا�صة حالة قدمتها مبادرة اأكون بالتعاون مع جامعة زايد وكلية اإن�صياد
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الف�صل اخلام�س

ريادة الأعمال عرب التعليم

من املتعارف عليه على نطاق وا�سع اأن الن�ساط الريادي ميثل املحفز الرئي�س لتحقيق النمو االقت�سادي واإيجاد 

فر�س العمل واالإبداع واالإنتاجية. ونظرًا لوجود ارتباط اإيجابي وا�سح بني النمو االقت�سادي وريادة االأعمال، 

يجب الربط بني التعليم وتاأ�سي�س امل�ساريع واالأداء الريادي، وبالقدر الذي قد ي�سهم به التعليم الريادي بتحقيق 

تغيري جمتمعي كبري، يعد عاماًل ميكن كافة القطاعات ملا يوفره من م�سدر كبري لزيادة اأعداد رّواد االأعمال 

والنهو�س مب�ستويات االأداء الريادي. وال ي�سرتط اأن يكون جميع اأفراد املجتمع  رّوادًا لالأعمال اأو  رّوادًا داخليني 

املجتمع  فئات  جميع  لدى  الريادي  امل�ستوى  تعزيز   يتعنّي  لكن  الريادي،  التعليم  من  اال�ستفادة  من  ليتمكنوا 

)القطاعات العامة واخلا�سة واالأكادميية وغري الهادفة للربح( من اأجل ت�سهيل تطوير جمتمع ريادي يف ظل 

نظم بيئية فعالة ت�سجع على الثقافة الريادية وتدعمها، اإذ ال ترتبط الريادة بتاأ�سي�س ال�سركات اخلا�سة فح�سب، 

بل تعّد �سبياًل للتفكري وال�سلوك ميكن تطبيقه يف �سياقات خمتلفة. ويف هذا االإطار، ينبغي لنا تر�سيخ ثقافة 

ريادية اأقوى وتطوير عقليات ريادية بحيث يتمتع �سبابنا بالقدرة على التفكري باإيجابية والتطلع للفر�س للعمل 

اأف�سل اقت�ساديًا  لبناء جمتمع  اأهدافهم وا�ستخدام مهاراتهم  النف�س على حتقيق  بالثقة يف  والتمتع  والتنفيذ 

واالإعالمية  التعليمية  املنظومتني  فيه  وت�سكل  اجلميع،  اإ�سراك  على  ريادي  جمتمع  بناء  وينطوي  واجتماعيًا.  

ركيزة هامة لتعزيز التوجهات االإيجابية نحو ريادة االأعمال. 
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مركز التعليم الريادي

تعليمية  من�ساأة  �سمن  مبادرة  الريادي،  التعليم  مركز 

االأعمال عرب مناهج  تعليم وتعلم ريادة  متخ�س�سة تدعم 

�سمن  االأكادميية  املراحل  ولكافة  الدرا�سية  املواد  كافة 

الف�سول الدرا�سية  ابتداًء من ال�سف التمهيدي اإىل ال�سف 

التدري�س  التدريب وطرق  توفري  اإىل  وتهدف  الثاين ع�سر، 

العملية التي ت�سقل املهارات الريادية وت�سجع على التفكري 

للفرد  املدركة  املخاطر  حتمل  م�ستويات  )مثل  الريادي 

وذلك بالعمل �سمن الفرق( وتّي�سر التعليم التحويل الذي 

يلهم الطالب على النهو�س بالظروف االجتماعية والبيئية 

والتعليمية واالقت�سادية وحت�سينها باعتبارهم رّواد اأعمال 

يف  الرئي�س  الغر�س  ويتمثل  امل�ستقبلي.   العمل  �سوق  يف 

توفري اإطار عمل وحوافز مل�ساعدة الطالب على فهم كيفية 

ترجمة اأفكارهم اإىل فر�س ناجحة.

وميكن تاأ�سي�س مركز التعليم الريادي يف ف�سل درا�سي اأو 

املكتبة  تخ�س�س يف  م�ساحة  اأو حتى يف  متخ�س�سة  قاعة 

املدر�سية، على اأن يوفر املركز املرح واملتعة للطالب وي�سم 

ديناميكية  تفاعلية  ومكونات  باحلياة  ناب�سة  واألوانًا  اأثاثًا 

واأن يتم تكييف حجم املركز وطبيعة حمطاته مبا يتما�سى 

مع احتياجات وقيود املجتمع الذي يخدمه املركز. فمثاًل، 

لعب  ومنطقة  جلو�س  منطقة  النموذجي  املركز  يت�سمن 

يتعمق  وعندما  اإعالمية.  ومكتبة  املعلومات  لتقنية  وموارد 

املركز  تو�سعة  يجب  الطالب،  لدى  الريادي  التعليم 

ليت�سمن: 

زاخرة  تقنية  يت�سمن  افرتا�سي  حماكاة  مركز  	•
بالر�سومات

وجمالت  وال�سحف  الكتب   – للبحوث  مركز  	•
البحث، وغريها 

– مكان لتنفيذ بع�س االأن�سطة الريادية  بيت خربة  	•

اأو تبادل اأو مناق�سة االأفكار الريادية

املتعلقة  االأفالم  مل�ساهدة  املركز  مراجعة  للطالب  وميكن 

االألعاب  وممار�سة  واملواطنني  العامليني  االأعمال  برّواد  

واالأن�سطة التي تعزز االبتكار وا�ستخدام موارد اأن�سطة التعلم 

الريادي املكثفة، وغريها. وميكن للمعلمني كذلك اال�ستفادة 

من فر�س التطوير املهني لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم لدمج 

مبادئ ريادة االأعمال يف املناهج الدرا�سية. 

ال�سف  مع  بالتنا�سب  املركز  من  التعلم  نتائج  وتتباين 

�سنًا  االأقل  للطالب  ميكن  اإذ  الطالب،  الدرا�سي 

بناء  لبنات  من  لال�ستفادة  التعلم  اأن�سطة  يف  امل�ساركة 

االأعمال  وريادة  واالإبداع  االبتكار  مثل  االأعمال  ريادة 

�سنًا  االأكرب  الطالب  م�ساركة  وميكن  امل�سكالت،  وحل 

من  تركيزًا  االأكرث  التعلم  نتائج  لتحقيق  االأن�سطة  يف 

الرئي�سة  املركز  مفاهيم  �سمن  ومن  الريادية.  املناهج 

كافة  يف  الريادي  الفكر  دمج  على  املعلمني  قدرة  هي 

املواد وم�ساركة الطالب يف طرق تدري�س ريادة االأعمال 

العمل  اأفكار  تطوير  وتت�سمن  املمار�سة،  على  املرتكزة 

واملحاكاة  واالألعاب  التدريبية  الواجبات  خالل  من 

التاأملية.  واملمار�سة  الت�سميم  على  املرتكز  والتفكري 

اأجل  من  مدر�سة  كل  يف  مركز  وجود  يف  الهدف  ويتمثل 

املدرا�س  خالل  من  االأعمال  ريادة  ب�ساأن  الوعي  تعزيز 

املزايا  وتت�سمن  منظم.  بنهج  اأي  ال�سكانية،  والتجمعات 

للطالب:   الرئي�سة 

و�سع اأفكار العمل اخلا�سة بهم 	•
املهارات الريادية  بناء  	•

م�ساريع  اإىل  االأفكار  ترجمة  	•
التوا�سل مع ذوي االأفكار امل�سابهة واخلربات و رّواد   	•

االأعمال الناجحني.

امل�صاهمون: اأمي لويز �صيمونز، غينا ميكاتي مالك، هذر حكمت مالوهي، تامو الإ�صالم، زلفة �صاهني اإبراهيم ف�صل

ريادة االأعمال عرب التعليم
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وانطالقًا من املفهوم القا�سي باأن بناء جمتمع ريادي �سرورة حالية وا�ستثمارًا م�ستقبليًا، ينبغي اأن ي�ستهدف 

التعليم الريادي ال�سباب والبالغني على حد �سواء مبد يد العون والو�سول اإليهم من خالل املنظومة التعليمية 

على كافة االأ�سعدة �سمن منظور تعليمي �سامل )ابتدائي وثانوي وتعليم عايل وتعليم مهني(، وينبغي ت�سمني 

التعليمية على كافة املراحل بدءًا من املرحلة االبتدائية حتى املرحلة اجلامعية، و�سمن  الريادة يف املنظومة 

الكفاءات  من  كبرية  جمموعة  اكت�ساب  من  �سبابنا  �سيحققها  التي  اال�ستفادة  حلجم  نظرًا  املهنية  املوؤ�س�سات 

املمتدة مدى احلياة والتي متكن من حتقيق املزيد من املزايا الفردية واالجتماعية واالقت�سادية. وميكننا من 

خالل تعليم ريادة االأعمال تر�سيخ ثقافة ريادية متكن االأفراد من تطوير مهارات جوهرية مثل االبتكار واالإبداع 

واإظهار روح املبادرة وقبول املخاطر وتنمية املعرفة التجارية وح�س امل�سوؤولية وكذلك القدرة على تخطيط واإدارة 

امل�ساريع من اأجل حتقيق االأهداف، اإذ ميكن اأن ت�ساعد العقلية الريادية رّواد االأعمال على ترجمة اأفكارهم اإىل 

واقع ملمو�س وتزيد من قدرتهم على التوظيف وفر�س احلياة.

وبتطبيق طرق  للتفكري  با�ستحداث طرق جديدة  تربوية كربى  اإ�سالحات  اإدخال  ريادي  بناء جمتمع  ويتطلب 

التدري�س الن�سطة، وي�ستتبع من زيادة اإتاحة التعليم الريادي يف الدولة اإدخال تغيريات جوهرية وحتديدًا لدعم 

الدور اجلديد ملتخ�س�سي التدري�س عرب املوؤ�س�سات التعليمية )مبا يف ذلك اجلامعات( يف الدولة، وينطوي هذا 

التغيري على تطوير نظم الدعم التي يحتاجها املعلمون بغية تدري�س وم�ساركة اخلربات وتوفري مناهج ريادية 

ذات ارتباط ثقايف وتدريب على التنمية الرتبوية وتوفري الو�سول اإىل املمار�سات اجليدة واملواد التدري�سية عالية 

تربطهم  النطاق  وا�سعة  �سبكات  لتطوير  االأ�سعدة  كافة  على  املدربني  اأو  املعلمني  م�ساعدة  يعني  كما  اجلودة، 

باملوارد املتاحة للعامة وكذلك جمتمع االأعمال. ونحتاج اإىل قيام معلمي الريادة يف املدرا�س واجلامعات الريادية 

على تن�سئة ورعاية جيل جديد من القادة الرياديني. 

وقد �سهد التعليم العام يف الدولة خالل ال�سنوات االأخرية حتواًل كبريًا على امل�ستويني االحتادي واملحلي، اإذ مت 

التعليمية،  االآباء مبزيد من اخليارات  وموافاة  للطالب  االأكادميي  االأداء  لتح�سني  الرامية  االإ�سالحات  اإقرار 

وتهدف الكثري من هذه االإ�سالحات اإىل الت�سجيع على االإبداع والقيادة وريادة االأعمال من خالل تطبيق ُنهج 

التعليم اجلديدة ذات الكفاءة والفعالية.  بيد اأن هناك الكثري من برامج تعليم ريادة االأعمال التي تكون ذات 

طابع خا�س وتختلف من حيث الكم واجلودة وال يتم ت�سمينها ب�سكل منظم يف املناهج الدرا�سية. وقد اعتمد 

املعلمني  ومبادرة  حما�سة  على  والثانوي،  االبتدائي  التعليم  مراحل  يف  وحتديدًا  االأعمال،  ريادة  برامج  توفر 

واملدرا�س الفردية و�سبكات الدعم الذين قاموا بتطوريها باأنف�سهم، كما اأن هناك عدد من املبادرات والربامج 

على امل�ستوى اجلامعي مت تطويرها لرت�سيخ الثقافة الريادية لدى ال�سباب. ومع هذا، يجب تنفيذ الكثري لدمج 

املهارات الريادية يف املنظومة التعليمية للدولة على كافة املراحل باعتبارها جزءًا اأ�سياًل من املنهج الدرا�سي.

واإدراكًا الأهمية تطوير الطاقات الريادية، يجب على املوؤ�س�سات التعليمية الرتكيز على تزويد الطالب باملهارات 

واملعرفة للم�ساهمة يف تاأ�سي�س االأعمال واالإبداع �سمن املوؤ�س�سات التي يلتحقون بالعمل لديها عرب نقل املهارات 
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الن�سطة من جانب  امل�ساركة  على  التي حتفز  االأن�سطة  تطوير  يجب  االبتدائية،  املراحل  واأثناء  للنقل.  القابلة 

ت�ستهدف  اأن  فيجب  الثانوية،  املراحل  يف  اأما  املخاطر.   وقبول  واالإبداع  ال�سخ�سية  املبادرة  وتعزز  التالميذ 

االأن�سطة تعزيز الوعي االقت�سادي واإدخال التعليم الريادي مع املحاكاة وامل�ساريع ال�سغرية. ويجب توفري تعليم 

ريادة االأعمال واإن�ساء امل�ساريع يف اجلامعات لكافة الطالب الإطالق العنان لكافة طاقاتهم الريادية التي ميكن 

اأن تزيد بدورها من فر�س التوظيف وت�سقل مهارات االإبداع لديهم.

خارج املعّلب

خارج املعلب، مبادرة توفر برامج تعليم اإبداعية حول ريادة 

اإيجاد �سبل لتحقيق  املواطنني على  تلهم الطالب  االأعمال 

ريادة  بتدري�س  النهو�س  يف  ر�سالتها  وتتمثل  النجاح، 

ي�ساعد  اإبداعي  نهج  تطبيق  خالل  من  الدولة  يف  االأعمال 

الطالب املواطنني على اكت�ساب املهارات الالزمة لتحديد 

الفر�س وا�ستغاللهـا.  ويعمل الربنامج عن كثب مع املعلمني 

اأوجه  يف املدرا�س الثانوية واملتو�سطة الإ�سراك الطالب يف 

وتر�سدهم  وتوجهم  العمل  مبفاهيم  وتعّرفهم  التعليم 

الإدراك فر�س العمل وتخطيط امل�ستقبل الناجح. 

الثقافة  تر�سيخ  �ساأنها  من  ريادية  برامج  املبادرة  وتوفر 

الريادية االإبداعية يف �سياق الدولة وتت�سمن ما يلي: 

املعتمدون  املعلمون  يتوىل  العليا:  التعليمية  املناهج  	•
وتت�سمن  الربنامج،  مناهج  عرب  الطالب  بتوجيه 

واإدراك  وامللكية  التناف�سية  امليزة  مفاهيم  الدرو�س 

املنتجات،  وتطوير  والتمويل  والت�سويق  الفر�سة 

والقراءة  الريا�سيات  مهارات  بني  الربنامج  ويدمج 

والكتابة وفتح مناق�سات وحلقات توا�سل عرب و�سائل 

التوا�سل االجتماعي. 

التجريبية:  واالأن�سطة  واالألعاب  امليدانية  الزيارات  	•
حماكاة التعليم من خالل املرح واالألعاب التجريبية 

مبا يف ذلك: 

باأموال  فعاليات ال�سراء والبيع: يتم موافاة الطالب  	•
للح�سول  وبيعها  ت�سعريها  واإعادة  منتجات  ل�سراء 

على ربح. 

ب�سيطة  مواد  الطالب  ياأخذ  االإبداعية:  االألعاب  	•
البتكار اخرتاع وعر�سه على زمالئهم يف الف�سل. 

مالكي  مع  الطالب  يتحدث  املجتمع:  احتياجات  	•
حتديد  كيفية  من  لال�ستفادة  املجتمع  يف  ال�سركات 

الفر�س وحتقيق امليزة التناف�سية. 

جتاري  م�سروع  فكرة  طالب  كل  يطرح  امل�سابقات:  	•
ويعمل طوال الدورة على اإعداد خطة عمل وعر�سها 

والدفاع عنها يف م�سابقة على م�ستوى الدولة. 

ملعب الت�سعيد: ي�سرح الطالب اأعمالهم اإىل م�ستثمر  	•
 Rocket حمتمل من خالل برنامج روكيت بيت�س

Pitch الذي ي�ساعد الطالب على ترجمة اأفكارهم 
اإىل عمل ملمو�س. 

الن�سط  التعليم  الربنامج  يدعم  الداخلي:  التدريب  	•
خا�سع  عملي  تدريب  اإىل  الطالب  اإيفاد  خالل  من 

بع�س  قبل  من  الطالب  توجيه  يتم  اإذ  لالإ�سراف، 

اأف�سل قادة االأعمال الناجحني ورّواد  االأعمال الذين 

يديرون �سركات نا�سئة يف الدولة ويف العامل. 

�سباب  الربنامج  ي�ساعد  اأن  ميكن  املهني:  الدعم  	•
رّواد االأعمال بعد فرتة الدرا�سة مبوافاتهم بامل�سورة 

لتبادل  االإلكرتونية  امللتقيات  وتوفري  واال�ست�سارة 

التفرغ  اإجازات  توفري  اأجل  من  والتحالف  االأفكار  

حظوظهم  اختبار  يف  الراغبني  للمهنيني  املهني 

الريادية. 

امل�صاهمون: هند جمعة، �صتيوارت بيكوك، فرح ح�صن، مرمي العبيديل، منى با�صويد
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وت�سكل »اإجناز-االإمارات«، موؤ�س�سة تطوير �سبابي معروفة يف الدولة، منوذجًا كبريًا على املبادرة التي تدعم 

املنظومة التعليمية احلالية بتوفري برامج تعليم ريادة االأعمال وال�سراكة مع القطاعني العام واخلا�س لتمكني 

ال�سباب من تنمية مهاراتهم بهدف تعزيز التناف�سية واإن�ساء االأعمال اخلا�سة بهم.  وتقوم من خالل براجمها 

ال�سباب  لتهيئة  عامًا(   24-11 بني  اأعمارهم  ترتاوح  )الذين  ال�سباب  لتوجيه  املتطوعة  بال�سركات  باالت�سال 

من مراحل التعليم املختلفة من املرحلة االبتدائية حتى اجلامعة لدخول عامل العمل وحتقيق النجاح من خالل 

البدء يف عر�س جتاربهم  قبل  والتدريب  للتوجيه  املتطوعون  وموؤثرة. ويخ�سع  وتفاعلية  توجيه عملية  جل�سات 

لتح�سني جل�سات التوجيه اخلا�سة بهم واال�ستعداد لتحفيز �سباب اليوم. وقد و�سلت اإجناز-االإمارات حتى اليوم 

اإىل 15000 طالب منذ 2005 عرب اأكرث من 1500 متطوع يف اأكرث من 43 مدر�سة وجامعة، وقد ا�سرتكت بفعالية 

يف الت�سجيع على االإبداع واالبتكار و�سقل املهارات الريادية واإيجاد فر�س العمل بني �سباب الدولة. 

وُيعد التدريب املهني من خالل الربامج التي تواكب تغريات �سوق العمل احلايل جمااًل اآخر من املجاالت التي 

ميكن لتعليم ريادة االأعمال اأن يقدم قيمة كبرية فيها. وميكن لال�ستثمارات التي ت�سخها احلكومات على امل�ستوى 

االحتادي وعلى م�ستوى االإمارة يف القطاعات الرئي�سة مثل �سناعة االألومنيوم وقطاعي الف�ساء وال�سياحة اأن 

الكربى  ال�سركات  العديد من  اإىل دعم  لتاأ�سي�س �سركات �سغرية تهدف  توفر فر�سًا عّز نظريها لالإماراتيني 

التي اأ�سهمت تلك اال�ستثمارات يف اإن�سائها. وتتطلب تلك ال�سناعات اجلديدة مهارات جديدة ميكن اكت�سابها 

من خالل معاهد التدريب املهني وبرامج التوجيه املهني يف ال�سركات. وميكن ملهارات ريادة االأعمال اإىل جانب 

املهارات املهنية والفنية اأن تقدم القوة الدافعة الالزمة لقيادة ال�سباب نحو حتقيق التوظيف الذاتي واالكتفاء 

الذاتي من الناحية االقت�سادية وزيادة اإمكانية احل�سول على وظائف.

ومن  اجلامعة  اإىل  االبتدائية  املدار�س  من  ملعلمينا،  بالن�سبة  خمتلفة  معاٍن  االأعمال  ريادة  تعليم  يحمل  وقد 

باأن  نعتقد  اأننا  هو  االأكيد  ال�سيء  فاإن  ذلك،  ورغم  العايل.  التعليم  موؤ�س�سات  اإىل  املهني  التدريب  موؤ�س�سات 

متكني ال�سباب واملواطنني يف هذه الدولة من ريادة االأعمال من �ساأنه اأن يرتقي مب�ستوى الرفاهية االقت�سادية 

واالجتماعية لهذه الدولة. وحتمل مزايا تعليم ريادة االأعمال العديد من االأوجه، حيث ميكن لهذا التعليم اأن 

مهارات  �سقل  اإىل  بدوره  يوؤدي  ما  االأعمال،  ريادة  عقلية  ويربي  مبكرة  مرحلة  يف  االأعمال  ريادة  روح  ُيوقظ 

االإبداع واالبتكار وتعزيز روح املخاطرة واال�ستفادة من التجارب الفا�سلة. وحيث تت�سكل ال�سلوكيات واملرجعيات 

الثقافية يف مرحلة مبكرة، ميكن لتعليم ريادة االأعمال اأن يلعب دورًا اأ�سا�سيًا يف ت�سكيل عقليات ال�سباب و�سقل 

اأخرى بخالف  ا�ستخدامه يف جماالت  اأي�سًا  تعليم م�ستمر مدى احلياة ميكن  االأعمال وتقدمي  مهارات ريادة 

عامل االأعمال.

ويدرك كل من املتمر�سني يف املهنة والطالب جيدًا باأنه ميكن لل�سيا�سة التعليمية اأن ت�سع االأ�سا�س لتن�سئة ريادة 

االأعمال، لكن امل�سهد احلقيقي على اأر�س الواقع الذي يتعني على املبتكرين يف املجال التعليمي املناورة فيه قد 

حظى بالقليل من االهتمام املنظم والتدريجي. كما ُيعد تعليم ريادة االأعمال جزءًا من اال�سرتاتيجية الوطنية 

ريادة االأعمال عرب التعليم
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اإعداد قادة ريادة الأعمال

اإن اإعداد قادة ريادة االأعمال هي مبادرة ميكن اعتبارها 

اإجابة واحدة الإعداد قادة ريادة االأعمال يف امل�ستقبل من 

خالل اإعادة توجيه املناهج الدرا�سية. ومن خالل ت�سافر 

املنا�سب  يتقلدون  الذين  املعلمني  لدى  يكون  اجلهود، 

من  اجلديد  اجليل  مهارات  لتطوير  الفر�سة  االإدارية 

اجتماعية  فر�سة  �سي�سكلون  الذين  االأعمال  ريادة  قادة 

واقت�سادية يف خمتلف ال�سياقات.

للمهارات  اإبداعي ومبتكر  تنفيذ منهج  اإىل  وهناك حاجة 

التعليمية التي تهدف اإىل ريادة االأعمال لتمكني طالبنا من 

حتقيق النقاط التعليمية االأ�سا�سية، ويت�سمن ذلك:

اإن�ساء اأفالم عن مناذج ريادة االأعمال الناجحة التي  	•
االأفالم  هذه  �سخ�سيات  تكون  و�سوف  بها.  ُيحتذي 

ي�سرح  �سيناريو  مع  اأنف�سهم  الطالب  من  بع�س 

با�ستفا�سة املزايا التي حتققها ريادة االأعمال، ويوؤكد 

رّواد  زيادة عدد  التي حتققها  والقيم  املميزات  على 

االأعمال يف جمتمعنا املحلي؛

االأعمال  “رائد  )مثل  تليفزيونية  برامج  اإعداد  	•
للتفكري يف  الطالب  واإلهام  الوعي  لرفع  ال�سغري”( 

ريادة االأعمال كم�سار مهني؛

اأعمال حقيقيني من  عقد مقابالت مبا�سرة مع رّواد  	•
ال�سياق املحلي، مبا يف ذلك اأولياء اأمور الطالب، ما 

الناجحة  العملية  التجارب  جت�سيد  اإىل  بدوره  يوؤدي 

لريادة االأعمال بالن�سبة اإىل الطالب؛

مع اأفكار  واقعية  اأعمال �سغرية  الطالب يف  اإ�سراك  	•
باجلهل  الطالب  �سعور  لتقليل  ومبتكرة  فريدة 

مبفاهيم ومبادئ ريادة االأعمال.

امل�صاهمون: جمدي عمار، وفاطمة ال�صويدي، ووائل ح�صن

يف معظم الدول، وقد اأدركت بع�س الدول )مثل الرنويج وفنلندا والدامنارك( مزايا ا�سرتاتيجية تعليم ريادة 

االأعمال، وجنحت يف تطبيق ال�سيا�سات التي ت�سمن ح�سول جميع الطالب على بع�س اأ�سكال تعليم ريادة االأعمال 

خالل مراحل التعليم العام التي ميرون بها. بيد اأنه يف دولة االإمارات العربية املتحدة ال توجد اأي ا�سرتاتيجية 

وطنية خا�سة لتعليم ريادة االأعمال يف التعليم العام رغم اإطالق بع�س املبادرات اجليدة على كافة امل�ستويات.

واإننا نعتقد باأن تعزيز ثقافة ريادة اأعمال جديدة يف دولة االإمارات العربية املتحدة يتطلب ا�سرتاتيجية �ساملة 

وا�سحة ومت�سقة لتعليم ريادة االأعمال على م�ستوى النظام التعليمي باأكمله. كما ي�ستدعي تعزيز ثقافة جديدة 

لريادة االأعمال يف دولة االإمارات العربية املتحدة، والتي يتم فيها ت�سجيع ال�سباب على اأن ي�سبحوا مواطنني 

االأعمال  ريادة  لتعليم  �ساملة  ال�سرتاتيجية  الفعال  التنفيذ  وكذلك  االأعمال،  ريادة  مبهارات  يتحلون  مبدعني 

االأجل  طويلة  م�سرتكة  ا�سرتاتيجية  و�سع  يتطلب  كما  بالدولة.  التعليمي  النظام  م�ستويات  كافة  يف  ودجمها 

للمجتمع الرائد يف االأعمال التن�سيق بني احلكومات االحتادية واملحلية وامل�ساركة الفاعلة لل�سركاء االجتماعيني، 

الأربع  مقرتحات  الف�سل  هذا  يقدم  ال�سامل،  الهدف  هذا  منطلق  ومن  ال�سلة.  ذات  املعنية  االأطراف  وجميع 

مبادرات خمتلفة لكنها مت�سقة والتو�سيات الرئي�سة التي مت تقدميها مبا�سرًة من املتخ�س�سني يف جمال التعليم 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

ريادة االأعمال عرب التعليم
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�صيا�صة ريادة الأعمال التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة

كيف ميكن لل�سيا�سة الفعالة اأن توؤثر على ريادة االأعمال يف جمال التعليم؟ كيف يلزم و�سع اإجراءات ومعايري 

اأ�سمل لت�سهيل نقل املعرفة وتطبيق ريادة االأعمال يف املجتمع التعليمي؟ وكيف ميكننا تنمية مهارات املدربني/ 

دولة  ملواطني  بالن�سبة  االأعمال  بريادة  يتعلق  فيما  التعليم  لتطوير  اأف�سل  دعم  تقدمي  ميكنهم  حتى  املعلمني 

بعنوان  الرتكيز  ملجموعة  عمل  ور�سة  عقد  مت  االأذهان،  يف  االأ�سئلة  هذه  وجود  مع  املتحدة؟  العربية  االإمارات 

»التفكري يف ت�سميم �سيا�سة ريادة االأعمال التعليمية يف دولة االإمارات العربية املتحدة« يف خريف عام 2012 يف 

جامعة زايد باإمارة اأبوظبي لدرا�سة هذا املو�سوع وحتديد التحديات الرئي�سة والتو�سيات املمكنة. وقد ت�سمنت 

جمموعة الرتكيز 20 م�ساركًا من خمتلف املوؤ�س�سات يف القطاع التعليمي بدولة االإمارات العربية املتحدة )مبا 

يف ذلك ممثلني عن اجلهات احلكومية على امل�ستوى االحتادي وعلى م�ستوى االإمارة مثل: وزارة التعليم، وجمل�س 

اخلدمات  مزودي  اإىل  باالإ�سافة  العايل،  والتعليم  الثانوي  التعليم  موؤ�س�سات  من  وقيادات  للتعليم،  اأبوظبي 

التعليمية الدوليني يف دولة االإمارات العربية املتحدة )مبا يف ذلك كلية ان�سياد الإدارة االأعمال، وجامعة نيويورك 

يف اأبوظبي، وجامعة ال�سوربون يف اأبوظبي(.

وقد قدمت جمموعة الرتكيز من�سة مثالية للو�سول اإىل �سناع ال�سيا�سة ومقدمي اخلدمات املعنيني يف قطاع 

التعليم بدولة االإمارات العربية املتحدة، ومعظمهم من مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة وجميعهم معني 

بتعليم االأجيال القادمة. وكان الهدف من االجتماع تبادل املعارف واخلربات بخ�سو�س تعليم ريادة االأعمال، 

وتوظيف مبادئ التفكري يف الت�سميم بهدف:

وحتقيق  االأمام  اإىل  االقت�سادي  النمو  عجلة  دفع  يف  االأعمال  ريادة  تعليم  باأهمية  الوعي  ورفع  اإبراز   )1

الروؤية االقت�سادية لدولة االإمارات العربية املتحدة لعام 2021 والروؤية االقت�سادية الإمارة اأبوظبي لعام 

.2030

دمج املعرفة واأف�سل املمار�سات احلالية يف تعليم ريادة االأعمال لتمكني تطوير اأدوات جديدة مبتكرة   )2

التعليمية يف  اأ�ساليب تقدمي ملزودي اخلدمات  اإىل  باالإ�سافة  الثقايف،  ومنهجيات ذات �سلة باجلانب 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

تقدمي التو�سيات واملقرتحات للحكومة والبيئة االأكادميية والقطاع اخلا�س وجميع االأطراف الفاعلة   )3

االأخرى يف دولة االإمارات العربية املتحدة ب�ساأن و�سع وتنفيذ وتقدمي الربامج التعليمية الفعالة لريادة 

االأعمال مب�ساركة االأطراف املعنية الرئي�سة.

ويو�سح ال�سكل )7( ملخ�سًا للمقرتحات التي مت طرحها على اأنها »دعوة اإىل العمل« ل�سناع ال�سيا�سة، والتي 

تهدف اإىل رفع الوعي باأهمية تعليم ريادة االأعمال ودور املتخ�س�سني يف جمال التعليم وم�ساركتهم، باالإ�سافة 

اإىل احلاجة اإىل مواجهة ذلك من خالل عقد �سراكات مع العديد من االأطراف املعنية.
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ال�صكل )7(: الأدوات التعليمية لريادة الأعمال

ويف حني ي�سع هذا الكتاب جمموعة من اخلطوات التي ميكن اتخاذها لتطوير تعليم ريادة االأعمال ودجمه يف 

االأنظمة التعليمية الر�سمية وغري الر�سمية، ي�سجع املوؤلفون وامل�ساهمون يف اإعداد هذا الكتاب قادة القطاعني 

على  التاأكيد  يف  املغاالة  ميكن  وال  تدريجي.  تغيري  منهج  ولي�س  جذري  تغيري  منهج  تبني  على  واخلا�س  العام 

م�ساهمات تعليم ريادة االأعمال يف اإيجاد اخل�سال الريادية، خ�سو�سًا بني اأو�ساط ال�سباب. وهناك حاجة ملحة 

اإىل تعليم ريادة االأعمال من اأجل بناء راأ�س املال الب�سري الذي يتمتع مبهارات ريادة االأعمال املطلوبة مل�ستقبل 

جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة. اإننا نحتاج اإىل الت�سجيع على رفع م�ستوى الوعي بثقافة ريادة االأعمال 

وتطوير املهارات وال�سلوكيات الالزمة الإعداد ال�سباب وغريهم ملوا�سلة فر�س ريادة االأعمال، كما نحتاج اإىل 

زيادة عدد موؤ�س�سات وجمتمعات ريادة االأعمال، وكل ذلك ال ميكن حتقيقه دون امل�ساركة الفاعلة من املعلمني 

نيتنا بجعل  املثل على  التالية  التو�سيات  وت�سكل  املتحدة.  العربية  االإمارات  واملبدعني يف دولة  االأعمال  ورّواد  

ريادة االأعمال ثقافة وطريقة تفكري يف النظام التعليمي واملجتمع ككل.

اأنظمة

املحاكاة

و�سائل

االإعالم

مع�سكرات

التدريب

الرحالت

امليدانية

لل�سركات ا�ست�سافة

املتحدثني

درا�سات

احلالة

متثيل

االأدوار

خطة العمل
اإن�ساء ال�سركات 

الفعلية

برامج التدريب 

الداخلي

تعليم ريادة الأعمال
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اأهم التو�صيات:

التعليمي  النظام  يت�سمن  اأن  يجب  واخلا�س:  العام  بالقطاعني  الأكادميية  البيئة  ربط   )1

)بجميع م�ستوياته( يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأ�ساليب تعليمية فعالة ويكّون عالقة وثيقة مع 

للقطاع  ي�سمح  عمل  اإطار  اإن�ساء  واملحلي  االحتادي  امل�ستويني  على  احلكومات  على  ويتعني  املجتمع. 

اخلا�س مب�ساعدة املوؤ�س�سات التعليمية يف حتديد وتقدمي وتقييم الربامج التعليمية والتدريبية التي 

تعزز طرق التفكري املبدعة والريادية. وميكن للممثلني من خمتلف ال�سناعات واملهن واخلدمات اأو 

رابطات اخلريجني اأو امل�ساريع االجتماعية اأداء دور فاعل يف هذا ال�سدد.

دمج ريادة الأعمال يف النظام التعليمي: وذلك من خالل البدء يف اأقرب وقت ممكن وابتداًء   )2

من املدار�س االبتدائية، مع الرتكيز على اإعداد االأن�سطة التي حتث التالميذ على امل�ساركة الفعالة 

برامج مرحلة  تهدف  اأن  ويجب  لديهم.  واملخاطرة  االإبداع  مهارات  وتر�سيخ  ال�سخ�سية  واملبادرات 

مبنية  حالة  درا�سات  مع  االأعمال  ريادة  تعليم  وتقدمي  االقت�سادي  الوعي  رفع  اإىل  الثانوي  التعليم 

العملي  التعليم  اأن�سطة  امل�سغرة خالل  املوؤ�س�سات  واإن�ساء  املحاكاة  اإىل  اإ�سافة  االأدوار،  على مناذج 

القائم على التجارب. كما ميكن لدمج املحتوى االإلكرتوين يف املناهج الدرا�سية واال�ستفادة من موارد 

واأدوات تقنية املعلومات واالت�ساالت اأن تكون عاماًل اأ�سا�سيًا يف اإثراء خمتلف مهارات التطوير لدى 

الطالب.

اجلامعية  الكليات  يف  وذلك  والع�صرين:  احلادي  للقرن  الأعمال  ريادة  مهارات  تطوير   )3

ومدار�س التدريب املهني، على اأن تواكب الربامج التغريات يف �سوق العمل باالإ�سافة اإىل التنوع يف 

اقت�ساد دولة االإمارات العربية املتحدة، ويجب اأن ت�ستهدف جمهورًا يكون على االأرجح عاماًل حل�سابه 

اأال تقت�سر برامج تعليم ريادة االأعمال  اأعمال جتارية �سغرية. ويف اجلامعات، يجب  اأو ي�سارك يف 

اأو العلوم االجتماعية، لكنها يجب  اإن�ساء امل�ساريع اجلديدة على الطالب يف علوم االأعمال  وبرامج 

اأن تركز على اإمكانية ريادة االأعمال جلميع الطالب لزيادة اإمكانية ح�سولهم على وظائف وتعزيز 

اإك�سربي�س  فيدرال  �سركة  �سميث  فريد  اأ�س�س  عندما 

)فيديك�س( يف عام 1971، كانت هناك قلة قليلة تعتقد باأنه 

ميكن �سحن طرد بني ع�سية و�سحاها دون دفع مبلغ كبري من 

املال. وكان لفريد �سميث روؤية خلدمة التو�سيل ال�سريع التي 

ميكن اأن تعمل ب�سكل خمتلف عن النظام الربيدي الذي كان 

قائمًا، ويذكي نار املناف�سة يف اأو�ساط خدمة الربيد االأمريكية 

ال�سعيفة. وقد اعتقد الكثريون اأن ما يريده �سميث هو �سيء 

م�ستحيل، حتى اأن اأ�ستاذه اجلامعي اأعطاه تقدير »�سعيف« 

على الورقة البحثية التي كتبها لتو�سيح املفهوم خالل درا�سته 

يف جامعة يال، والذي علق بقوله »املفهوم �سيق واإعداده جيد، 

تطورت  وقد  التحقيق.«  تكون ممكنة  اأن  يجب  الفكرة  لكن 

ال�سحن  �سركات  اإحدى  لت�سبح  اإك�سربي�س  فيدرال  �سركة 

الرائدة التي غريت توقعات العمالء من خالل اإثبات اإمكانية 

ال�سحن بني ليلة و�سحاها. وقد ا�ستجابت خدمة الربيد لهذا 

التغري بتقدمي خدمات م�سابهة اأ�سرع بكثري مما كانت تقدمه 

فيما م�سى.

ريادة االأعمال عرب التعليم
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مهارات االبتكار لديهم. وال ميكن اأن يركز تعليم ريادة االأعمال فقط على دميوغرافيات خا�سة، لكن 

حتتاج كل جمموعة جمتمعية اإىل برامج ومبادرات خا�سة ت�سمم خ�سي�سًا لتلبي احتياجاتهم. كما 

يحتاج املواطنون االإماراتيون العاملون يف القطاع العام اإىل الو�سول اإىل الربامج التدريبية لزيادة 

ن�ساط ريادة االأعمال يف خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية.

زيادة الدعم املقدم من و�صائل الإعالم: يجب تكري�س جهود كبرية للو�سول اإىل عموم النا�س   )4

اإعالمية  و�سيلة  التليفزيون  وميثل  االأعمال.  بريادة  الوعي  ورفع  الإلهامهم  االأمور  واأولياء  والطالب 

قوية ميكن اأن تعمل كاأداة حمورية يف ن�سر ثقافة ريادة االأعمال. كما تلعب و�سائل االإعالم اجلديدة 

االجتماعي(  التوا�سل  و�سائل  املثال،  �سبيل  )على  االإنرتنت  �سبكة  مثل  بوابة  خالل  من  تعمل  التي 

دورًا حموريًا وميكنها، اإذا ما متت اال�ستفادة منها ب�سكٍل فعال، اأن حتقق اأثرًا اإيجابيًا كبريًا. ويجب 

املمكنة  ال�سياقات  من  خمتلفة  جمموعة  وهناك  اجلمهور.  من  اأو�سع  نطاقًا  االت�سال  ي�ستهدف  اأن 

)االأفالم اأو االأفالم الوثائقية، وق�س�س النجاح، وامل�سابقات، واأفالم الكرتون، وخالفه(.

طرق  ابتكار  مع  كبريًا،  تربويًا  اإ�سالحًا  ريادي  جمتمع  بناء  يتطلب  الرتبوي:  الإ�صالح  تعزيز   )5

من  التعليمي  النظام  تقريب  على  ذلك  يعمل  و�سوف  فعالة.  تدري�س  واأ�ساليب  للتفكري  جديدة 

التعليمية  الربامج  خالل  من  وحتفيزهم  املدر�سني  دعم  ويجب  وامل�ستقبلية.  احلالية  االحتياجات 

منهجيات  على  التاأكيد  ذلك  يف  مبا  والتقدمي،  باملحتوى  املتعلقة  امل�ساكل  كل  تلبي  التي  والتدريبية 

التدريب العملي يف تقدمي مناهج ريادة االأعمال.

جميع  اإ�سراك  ريادي  جمتمع  اإن�ساء  يت�سمن  الأعمال:  ريادة  على  ي�صاعد  بيئي  نظام  بناء   )6

االأطراف املعنية. ويلعب النظام التعليمي وو�سائل االإعالم دورًا اأ�سا�سيًا يف تعزيز املواقف االجتماعية 

االإيجابية نحو ريادة االأعمال. وميكن للربامج امل�ساعدة التي ي�ستفيد منها ال�سحفيون ورجال االإعالم 

اأن ت�سجع على تكوين وجهات نظر متوازنة حول ريادة االأعمال.

وقد ت�ساعد التو�سيات املذكورة اأعاله يف اإلقاء ال�سوء على حقبة جديدة من امل�ساءلة يف بناء جمتمع ريادي مبدع، 

وتوفري كل الو�سائل واحلوافز ل�سناع ال�سيا�سة والقادة يف قطاع التعليم من اأجل تبني االبتكار التعليمي لتحول 

لل�سيا�سة لتحقيق هذه  الرئي�س  العربية املتحدة، مع عقلية ريادية فاعلة. ويتمثل املعوق  جمتمع دولة االإمارات 

املرحلة يف نق�س راأ�س املال الب�سري، نظرًا لنق�س عدد املتخ�س�سني يف االإدارة والتعليم والبحث يف جمال ريادة 

االأعمال على م�ستوى دولة االإمارات العربية املتحدة بالكامل. ويو�سح الق�سم التايل الطرق اخلا�سة التي ميكن 

لل�سيا�سات االحتادية واملحلية من خاللها ت�سهيل منو االأنظمة امل�ساندة واالإمدادات الريادية يف قطاع التعليم.

تعليم ريادة الأعمال كاأجندة �صيا�صات على امل�صتوى الحتادي وعلى م�صتوى الإمارة:   )1

ريادة  تعليم  اأجندة  نحو  املعنية  واالأطراف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  ِقبل  من  جاد  التزام  اإن�ساء 

التعليمية  ال�سيا�سات  امل�سرتكة بني  الواجهات  التحديد �سمان وجود مزيد من  االأعمال، وعلى وجه 

ريادة االأعمال عرب التعليم
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واالقت�سادية )مثل روؤية دولة االإمارات العربية املتحدة ل�سنة 2021، وروؤية اإمارة اأبوظبي ل�سنة 2030( 

على امل�ستوى االحتادي واملحلي، ويجب ت�سكيل جلنة وطنية لتعليم ريادة االأعمال على م�ستوى دولة 

االإمارات لتعزيز التن�سيق اخلا�س بتطوير ريادة االأعمال والتوظيف والتناف�سية الوطنية واالبتكار.

م�ستوى  رفع  الفعالة يف  امل�ساركة  ي�سمل هذا  العام:  الوعي  م�صتوى  ورفع  املعلومات  تقدمي   )2

الوطنية  املعلومات  حمالت  واإطالق  اجليدة  املمار�سات  ون�سر  االأعمال  ريادة  وفهم  العام  الوعي 

املت�سقة )على �سبيل املثال، اأ�سبوع ريادة االأعمال يف االإمارات(. تعترب املعلومات عن�سرًا ح�سا�سًا يف 

الو�سول اإىل اتفاق جماعي وامل�ساركة، ولذا، يو�سى ببذل مزيد من اجلهود املنتظمة ل�سمان دراية 

املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  التعليمي  القطاع  اأنحاء  جميع  يف  التعليم  جمال  يف  املتخ�س�سني 

وفهمهم الأهمية ريادة االأعمال وكيف ميكن للتعليم اأن يلعب دورًا رئي�سًا.

متكني املدر�صني: ب�سمان دمج كل من احلوافز املالية وغري املالية يف التطوير املهني للمدر�سني )على   )3

�سبيل املثال، التدريب وا�ستقاللية االأبحاث والتوا�سل الدويل( نظرًا الأن املدر�سني هم الفاعلون الرئي�سون 

اإن�ساء مكتب دعم ريادة االأعمال ومركز موارد ريادة االأعمال على  لتنفيذ تعليم ريادة االأعمال. وُيعد 

امل�ستويني االحتادي واملحلي ركيزة اأ�سا�سية لبناء جمتمع ي�ستند اإىل م�ساركة املعارف ودعم النظراء. ومن 

ناحية اأخرى، يجب ت�سجيع املدر�سني وحتفيزهم لتطوير اأدوات تربوية وتعليمية لريادة االأعمال من خالل 

اال�ستفادة من فر�س التمويل املحلية والتوجيه واملتابعة وو�سع املدر�سني يف بيئات عمل �سغرية واقعية.

و�صع منهج لتحول الأداء من اأ�صفل لأعلى: يلزم التعامل مع االحتياجات التطويرية للمدر�سني   )4

على م�ستوى موؤ�س�سي على اأنها املرجعية النهائية لبناء القدرات. وحتدد ال�سراكات و�سبكات التوا�سل 

االجتماعي من خالل املجتمعات املدر�سية، والتي تت�سمن االأطراف املعنية االأ�سا�سية )مثل املدر�سني 

ال�سباب وغريها(،  املحلية وجمعيات  وال�سركات  واملمثلني  والطالب  االأمور  واأولياء  امل�سوؤولني  وكبار 

الرتتيبات اجلماعية لتعلم ريادة االأعمال وممار�ستها وتطويرها.

من�صة لتعليم ريادة الأعمال يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي: التفكري يف خطط   )5

تطوير متو�سطة اإىل طويلة االأجل من خالل تطوير �سبكة عري�سة من ال�سراكات على م�ستوى دول 

جمل�س التعاون اخلليجي تعمل من خالل من�سة خم�س�سة لدول املجل�س بها خيارات للتو�سيع لت�سمل 

املناطق املجاورة لدول املجل�س وما بعدها. وميكن ملثل هذه املن�سة اأن ت�ساعد يف تعزيز تبادل اخلربات 

اإىل  امل�سوؤولني،  وكبار  واملدر�سني  الطالب  تت�سمن  والتي  الوطنية،  احلدود  تتجاوز  التي  واملبادرات 

وخالفه. وحتتل  التعليمية  واملواد  الدرا�سية  املناهج  وو�سع  االأبحاث  اإجراء  اأجل  من  التعاون  جانب 

دولة االإمارات العربية املتحدة مكانة فريدة ُتتيح لها تويل من�سب قيادي. كما ميكن للمنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم )االألك�سو( اأن تلعب دورًا حموريًا يف دعم تكامل تعليم ريادة االأعمال على 

كافة م�ستويات النظام التعليمي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والوطن العربي.
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مع�صكر التدريب على ريادة الأعمال

تت�سمن  مبادرة  هو  االأعمال  ريادة  على  التدريب  مع�سكر 

برناجمًا مكثفًا مدته اأ�سبوعان، حيث ي�سارك الطالب يف 

عملية تعليمية م�ستمرة ميكن اعتبارها برناجمًا تاأ�سي�سيًا 

رّواد  لي�سبحوا  اجلامعيني  الطالب  اإعداد  اإىل  يهدف 

بوا�سطة  الربنامج  اإجراء  املقرر  ومن  ناجحني.  اأعمال 

�سيقدمون  والذين  املجال،  يف  اخلرباء  من  جمموعة 

للطالب جمموعة من االأن�سطة العملية والتعليم الرتفيهي. 

مم كل ن�ساط لتحقيق جمموعة من االأهداف التي  وقد �سُ

اإىل  مبتدئني  من  تدريجيًا  التطور  على  الطالب  ت�ساعد 

خرباء. و�سوف يعمل اخلرباء املعينون كمن�سقني وموجهني 

لالأن�سطة  ال�سل�س  الت�سغيل  ل�سمان  الوقت  نف�س  يف 

والربنامج ككل.

ُيطلق  ن�ساط  الربنامج  ي�سمها  التي  االأن�سطة  اأمثلة  ومن 

 Entertain( ”عليه “الرتفيه مقابل مبلغ اأقل من املال

اخلطوات  بتنفيذ  الطالب  يقوم  حيث   ،)for less
التالية:

اأحد  تذاكر  كتابة خطة مقرتحة خل�سم خا�س على  	•
االأماكن الرتفيهية؛

يف  املوجودين  الطالب  عدد  ت�سف  عمل  خطة  و�سع  	•
املدر�سة، وبيانات اال�ستبيان التي تو�سح عدد الطالب 

الذين ميكن اأن يقوموا بزيارة املكان الرتفيهي اإذا ما 

ح�سلوا على خ�سم؛

يف  الت�سويق  ممثلي  اإىل  اخل�سم  عمل  خطة  تقدمي  	•
كبري  خ�سم  على  احل�سول  بهدف  الرتفيهي  املكان 

وحتقيق االأرباح؛

قدرتهم  ناحية  من  الطالب  تقييم  ذلك  بعد  �سيتم  	•
مع  عملهم  وكيفية  كبري،  خ�سم  على  احل�سول  على 

املدار�س وممثلي الت�سويق الإجناز العمل.

ويهدف هذا الن�ساط اإىل تطوير االبتكار املنهجي باأ�سلوب 

هادف وتعليم التحليل املنهجي للفر�س. وخالل هذا النوع 

املهارات  واكت�ساب  تعلم  للطالب  ميكن  االأن�سطة،  من 

التالية:

ال�سرائية  القوة  من  واال�ستفادة  والتعامل  التفاو�س  	•
اجلماعية لديهم؛

مقرتح العمل؛ كتابة  	•
يف  املوجود  العجز  ودرا�سة  العمل  خطط  و�سع  	•

ال�سوق؛

االت�سال؛ مهارات  تطوير  	•
حقيقي؛ جتاري  عمل  تاأ�سي�س  	•

بروح الفريق؛ و العمل  مهارات  تطوير  	•
النقدي والتفكري  االإبداع  حتفيز  	•

كتابة  الطالب  من  فيها  ُيطلب  م�سابقة  اإجراء  وميكن 

مقرتح لن�ساط جتاري حقيقي يرغبون يف اإن�سائه. وميكن 

لفتح  وتوجيهها  الفائزة  للمجموعة  املايل  الدعم  تقدمي 

يلهم  اأن  الربنامج  لهذا  وميكن  بها.  اخلا�س  الن�ساط 

عملي  تدريب  فر�سة  ويقدم  الريادية،  العقول  اأ�سحاب 

الكامنة  املواهب  وتك�سف  الطالب  اآفاق  تو�سع  اأن  ميكنها 

حاجز  ك�سر  يف  ي�ساعد  اأن  للربنامج  ميكن  كما  لديهم. 

اخلوف من خالل غر�س معنى الثقة بالنف�س.

تعمل  اأولية  خطوة  مبثابة  الربنامج  هذا  اعتبار  وميكن 

فكرة  تزال  ال  الأنها  نظرًا  االأعمال،  بريادة  التوعية  على 

العربية  االإمارات  دولة  يف  التعليمية  الثقافة  على  جديدة 

املتحدة، وامل�ساعدة على ن�سرها. كما ُيعد انطالقة جيدة 

املال  راأ�س  م�ساهمة  مع  تت�سابك  اجلامعيني  الطالب  مع 

اإ�سافة  ميكنهم  الذين  واملمولني  للم�ستثمرين  الفكري 

بالتغلب على  املتعمقة اخلا�سة  واأفكارهم  لتجاربهم  قيمة 

التحديات واال�ستفادة الق�سوى من اإمكانات جناحهم

امل�صاهمون: منال طراباي، ونوال الكندي، و�صلمى املن�صوري، و�صارة الربيكي، وزينب العبيديل
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اخلامتة والتو�صيات

اأدت العوملة والتحول نحو املعرفة كم�سدر للتناف�سية اإىل التقليل من فعالية اأدوات ال�سيا�سة التقليدية )جيلربت 

املطروحة  ال�سلة  ذات  للق�سايا  �سامل  منظور  تقدمي  عن  التقليدية  ال�سيا�سات  تعجز  وقد   .)2004 واآخرون، 

على ال�ساحة واأ�سبابها االأ�سا�سية واحللول املمكنة ملواجهة التحديات االقت�سادية الرئي�سة احلالية. ومع حتول 

دولة االإمارات العربية املتحدة نف�سها اإىل اقت�ساد قائم على املعرفة، �سوف تكون هناك حاجة اإىل التحول اإىل 

�سيا�سات التنمية امل�ستدامة التي تركز على الدمج بني �سيا�سات ريادة االأعمال و�سيا�سات االبتكار، حيث ينظر 

اإىل كليهما على اأنها حمركات دافعة لتحقيق معدالت اأعلى من النمو االقت�سادي.

ويف  العاملية.  االقت�سادية  اال�سطرابات  �سوء  الراهن يف  الوقت  منها يف  اأهمية  اأكرث  االأعمال  ريادة  تكن  ومل 

الوقت نف�سه، يواجه املجتمع كمًا هائاًل من التحديات العاملية التي متتد ملا هو اأكرث من االقت�ساد. ويوفر كل من 

االبتكار وريادة االأعمال طريقًا للتقدم باعتباره حاًل ممكنًا للتغلب على حتديات القرن احلادي والع�سرين ببناء 

جمتمع م�ستدام ومت�سق، وتوفري الوظائف واإنعا�س النمو االقت�سادي وتطوير االبتكار التقني وحت�سني م�ستوى 

االقت�سادي  النمو  ب�سكٍل كامل يف  االإ�سهام  قادرة على  تكون  االأعمال، حتى  لريادة  وبالن�سبة  االأفراد.  رفاهية 

والتنمية، يلزم التاأكيد على اأهميتها. ومن اأجل حتقيق الريادة احلقيقية لالأعمال، �سوف حتتاج �سيا�سة دولة 

االإمارات العربية املتحدة وبيئتها التنظيمية اإىل قيادة ودعم عملية التحول خالل مراحل البداية والنمو وحتول 

االأداء بالن�سبة لرّواد االأعمال االإماراتيني، باالإ�سافة اإىل و�سع االأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سة ومتابعة م�ستوى 

التقدم بالن�سبة اإليها، ملواجهة التحديات الرئي�سة التي تواجهها دولة االإمارات العربية املتحدة اليوم.

وُيلقي هذا الكتاب ال�سوء على الطبيعة الديناميكية واملتعددة االأوجه لريادة االأعمال يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة، مع الرتكيز على قيا�س ن�ساط ريادة االأعمال بني املواطنني االإماراتيني وتقدمي التو�سيات املالئمة لتح�سني 

م�ستوى ن�ساط ريادة االأعمال واالبتكار يف الدولة. وقد اأظهرت معدالت ن�ساط ريادة االأعمال االإجمالية اجتاهات 

منخف�سة بني املواطنني االإماراتيني. ويظل الفرق بني معدالت ن�ساط ريادة االأعمال االإجمالية بني الذكور واالإناث 

موجودًا، لكن الفجوة تت�ساءل مع مرور الوقت. وقد ال يتم متكني رّواد االأعمال من الن�ساء اأو دعمهم ب�سكٍل كاٍف 

لل�سماح لهم باالإ�سهام يف اإن�ساء ال�سركات اجلديدة. وقد تت�سمن اأ�سباب ذلك االجتاهات الثقافية واملجتمعية 

املجتمعية  االجتاهات  يف  التغريات  على  ت�سجع  التي  ال�سيا�سات  تعمل  و�سوف  والفر�س.  املوارد  اإىل  والو�سول 

وتدريب ودعم وت�سجيع رّواد االأعمال من الن�ساء اإىل تعزيز ال�سمولية ودعم النمو االقت�سادي.

الفئات  خمتلف  من  االأ�سخا�س  لدى  الريادية  الطاقة  من  اال�ستفادة  املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  وميكن 

العمرية. وميكن لالأ�سخا�س من جميع االأعمار توفري فر�س عمل ودخل الأنف�سهم ولالآخرين عندما تتوفر لهم 

الفر�س للقيام بذلك، وعندما يكون هناك نق�س يف خيارات التوظيف. وقد تعك�س جهودهم الريادية توجهات 

وموارد فريدة، كاالأفكار اجلديدة وحتمل املخاطر والذكاء التقني لل�سباب واخلربة وال�سبكات وامل�سداقية التي 
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تظهر مع التقدم يف ال�سن. ورغم ذلك، قد يحتاج رّواد االأعمال من ال�سباب اإىل برامج دعم خمتلفة عن تلك 

املقدمة اإىل رّواد االأعمال من الكبار.

وقد بحث هذا الكتاب اجلوانب االأ�سا�سية لريادة االأعمال بني االإماراتيني، حيث قا�س اجتاهاتهم واأن�سطتهم 

النتائج  باأن  نعتقد  اإننا  االإماراتيني.  االأعمال  برّواد   النا�سئة  املعرفة  يف  ت�سهم  مقارنات  وقدم  وطموحاتهم، 

ميكن اأن توفر ل�سناع ال�سيا�سة اأ�سا�سًا ملراجعة ال�سيا�سات احلالية واملتوقعة لتعزيز واإبراز الدور احليوي لرّواد 

االأعمال االإماراتيني يف االقت�ساد. والختتام هذا الكتاب، األقينا ال�سوء على العديد من النتائج الرئي�سة واأبرز 

التو�سيات. ومن بني النتائج الرئي�سة التي ذكرها الكتاب:

ن�صاط ريادة الأعمال بني الإماراتيني:

ريادة االأعمال االإجمايل بني االإماراتيني باأكرث من 50% من عام 2009 لي�سل  ن�ساط  معدل  انخف�س  	•
اإىل 9% - ما ُي�سري اإىل اأن اأقل من مواطن اإماراتي من بني كل 10 اإماراتيني �سارك يف ن�ساط ريادة 

االأعمال يف عام 2011.

االأعمال االإماراتيني يعملون يف وظائف اأخرى باالإ�سافة اإىل ن�ساطات ريادة االأعمال  رّواد  من   %82.5 	•
اخلا�س بهم.

اأكرث نحو ريادة االأعمال، حيث يتوقعون  اإيجابية  توقعات  لديهم  ال�سمالية  االإمارات  من  االإماراتيون  	•
بدء ن�ساط جتاري جديد خالل ال�سنوات الثالث القادمة.

الذين ميلكون �سركات جتارية قائمة باأكرث من الثلثني من عام  االإماراتيني  االأعمال  رّواد  ت�ساءل عدد  	•
2009 لي�سل اإىل %3.

االإماراتيني باإيقاف ن�ساط �سركاتهم التجارية خالل االثني ع�سر �سهرًا  االأعمال  رّواد  من   %4.5 قام  	•
التي �سبقت خريف عام 2011؛ وذكر 40% منهم باأن �سبب التوقف هو عدم حتقيق اأرباح، وذكر %20 

اآخرون وجود م�ساكل يف احل�سول على التمويل.

يف   )%82.8( واالأ�سدقاء   )%76.7( العائلة  من  امل�سورة  على  يح�سل  االإماراتيني  االأعمال  رّواد  معظم  	•
�سبكات  وكانت  زوجاتهم.  من  امل�سورة  على  فقط  منهم   %15.4 يح�سل  حني  يف  ال�سخ�سية،  �سبكاتهم 

اال�ست�سارات املهنية مثل رجال امل�سارف )10%( واملحامني )10%( من بني اأقل اجلهات التي تتم ا�ست�سارتها.

نبذة عن رّواد الأعمال الإماراتيني:

رائد االأعمال االإماراتي هو على االأرجح ذكر يرتاوح عمره بني 25 اإىل 34 عامًا، وموظف ومن اأ�سرة  	•
تتكون من �سخ�س اأو �سخ�سني، من �سريحة دخل تفوق 20000 درهم �سهريًا ومن فئة احلا�سلني على 

التعليم العايل. 
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اجتاهات رّواد الأعمال الإماراتيني:

ع�سرة  كل  بني  من  ت�سعة  يعتقد  حيث  االأعمال،  ريادة  نحو  اإيجابية  اجتاهات  لديهم  االإماراتيون  	•
اأربعة من بني كل خم�سة  يعتقد  االأعمال، يف حني  بريادة  كاٍف  اإعالمي  اهتمام  باأن هناك  اإماراتيني 

اإماراتيني باأن ريادة االأعمال هي خيار مهني جيد.

يرى العديد من االإماراتيني )60.6%( فر�سًا جيدة لبدء م�سروع جديد خالل االأ�سهر ال�ستة القادمة،  	•
لكن يعتقد 50% فقط من الذين �سملهم اال�ستبيان باأن لديهم املهارات واملعرفة الالزمة لبدء االأن�سطة 

التجارية اخلا�سة بهم – وهي اأقل ن�سبة بني خمتلف اجلن�سيات.

قليل من االإماراتيني )واحد من بني كل ع�سرين اإماراتيًا( بفعالية يف جهود اإن�ساء �سركات  �سارك عدد  	•
جديدة.

اإماراتيني لبدء م�ساريع جديدة يف عام 2011 هو  من بني كل ثالثة  اثنني  لكل  الرئي�س  احلافز  كان  	•
الرغبة يف زيادة الدخل ال�سخ�سي.

بني كل ثالثة اإماراتيني �سملهم اال�ستبيان اإىل اأن اخلوف من الف�سل قد مينعه من بدء  من  واحد  اأ�سار  	•
ن�ساط جتاري، رغم اأن هذه الن�سبة متثل انخفا�سًا كبريًا عن عام 2009، حيث اأ�سار اأكرث من واحد من 

بني كل اثنني اإىل ذلك.

طموحات ريادة الأعمال:

اأن توظف ن�سبة 3% فقط من ال�سركات  توقعات منخف�سة يف زيادة عدد الوظائف، حيث من املتوقع  	•
اململوكة ملواطنني 10 موظفني اأو اأكرث خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.

العربية املتحدة املرتبة االأوىل بني االقت�ساديات التي يقودها االبتكار من ناحية  االإمارات  دولة  احتلت  	•
وجود معظم اأن�سطة ريادة االأعمال الدولية يف عام 2011، لكن معدالت رّواد االأعمال االإماراتيني كانت 

منخف�سة، خ�سو�سًا يف �سركات الت�سدير عالية الكثافة.

اإىل  باأن رائد االأعمال االإماراتي يكون موجهًا بالفر�سة ولي�س باحلاجة  النتائج الرئي�سة لهذا الكتاب  وتقرتح 

الوظيفة املربحة. واإذا كان من املطلوب اال�ستفادة من فر�س ريادة االأعمال واالبتكار هذه، فاإن دولة االإمارات 

العربية املتحدة حتتاج اإىل تر�سيخ احلوافز املبنية على الفر�س باالإ�سافة اإىل حوافز ريادة االأعمال. كذلك، 

ت�ستند قدرة االإماراتيني على ريادة االأعمال اإىل االأفراد الذين لديهم القدرة واحلافز لبدء االأعمال، والذين يتم 

دعمهم بالت�سورات املجتمعية االإيجابية عن ريادة االأعمال.  وت�ستفيد ريادة االأعمال من م�ساركة جميع فئات 

املجتمع، مبا يف ذلك الن�ساء وال�سباب وال�سيوخ، الذين لديهم م�ستويات تعليمية خمتلفة ومن كافة املناطق يف 
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دولة االإمارات العربية املتحدة. وختامًا، تعترب ريادة االأعمال ذات النمو امل�سطرد م�ساهمًا اأ�سا�سيًا يف توفري 

وظائف جديدة يف هذا االقت�ساد الذي يقوده االبتكار، والذي تعتمد فيه التناف�سية الوطنية ب�سكٍل كبري على 

الرئي�سة  النتائج  لتلك  الدويل. وميكن  ال�سعيد  نحو  التوجه  تركز على  والتي  املبتكرة  االأعمال  ريادة  م�ساريع 

اأن ت�ساعد �سناع ال�سيا�سة يف و�سع خططهم مل�ساعدة وتن�سئة رّواد االأعمال االإماراتيني، �سواًء كانوا ذكورًا اأو 

اإناثًا، و�سواًء كانوا من ال�سباب اأو ال�سيوخ، لتحقيق اإمكانية ريادة االأعمال الكاملة لديهم واالإ�سهام يف منو دولة 

االإمارات العربية املتحدة باعتبارها اقت�سادًا ديناميكيًا ومتنوعًا ناب�سًا باحلياة قائمًا على املعرفة.

من  العديد  على  التغلب  االإماراتيني  اأو�ساط  بني  الوظيفي  والتميز  االأعمال  ريادة  ن�ساط  زيادة  يعني  و�سوف 

التحديات التي يواجهها رّواد االأعمال احلاليني وامل�ستقبليني. وا�ستنادًا اإىل نتائج االأبحاث التي اأجرتها موؤ�س�سة 

تو�سياتهم  املوؤلفون  و�سع  احلالة،  ودرا�سات  الرتكيز  وجمموعات  ال�سخ�سية  واملقابالت   GEM اإم  اإي  جي 

اخلا�سة يف �ساأن االإجراءات املطلوبة لزيادة ن�ساط ريادة االأعمال وزيادة عدد املوؤ�س�سات اجلديدة التي ميكنها 

حتقيق معدالت منو اإىل اأق�سى حد ممكن.

اأنه من املهم  اإال  ويف حني تت�سح املزايا االقت�سادية واالجتماعية لريادة االأعمال املزدهرة واالبتكار الناجح، 

اإدراك اأنه لن يتم جني ثمار تلك املزايا اإال بعد التغلب على التحديات والفجوات الرئي�سة. وقد اأبرزنا تو�سياتنا 

االأعمال  ريادة  والتي هي:  اأربعة مكونات متداخلة )ال�سكل 8(،  اأنها  االأعمال على  ريادة  اإطار عمل  بناًء على 

االأعمال  ورائد  كمنهج،  االأعمال  وريادة  و�سلوك؛  تفكري  كنمط  االأعمال  ريادة  املجتمع؛  وظائف  من  كوظيفة 

باعتباره فردًا.

ال�صكل )8( اجلوانب املتداخلة لريادة الأعمال

تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة  )1

ميكن تعريف النظام البيئي لريادة االأعمال على اأنه العنا�سر )االأفراد( واملنظمات واملوؤ�س�سات، با�ستثناء رّواد 

االأعمال الفرديني، الذين ي�سرعون اأو يثبطون اختيار �سخ�س لي�سبح رائد اأعمال اأو احتماالت جناحه اأو جناحها 

عقب االنطالق. ويف �سهر يوليو من عام 2010، ن�سرت جملة هارفرد بيزن�س ريفيو مقالًة كتبها االأ�ستاذ العاملي 

والتي و�سف فيها  االأعمال«،  ريادة  ثورة يف  ُتطلق  بعنوان »كيف  اأيزنبريج  دانيال  الربوفي�سور  باب�سون  كلية  يف 
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البيئة التي تتجه فيها ريادة االأعمال نحو النمو واالزدهار باأنها عبارة عن نظام بيئي يتكون من �ستة جماالت 

رئي�سة هي: الثقافة امل�ساعدة، و�سيا�سات التمكني والقيادة، وتوافر التمويل املنا�سب، وراأ�س املال الب�سري عايل 

اجلودة، واأ�سواق املنتجات املواتية للم�ساريع اجلديدة، ونطاق من الدعم املوؤ�س�سي واخلا�س بالبنية التحتية.

اإن االأنظمة البيئية يف ذاتها هي اأنظمة حملية وفريدة، لكنها قد تكون معقدة ومرتبطة حيث تتكون من العديد 

من املكونات الرئي�سة. ويف حني ُت�سكل ال�سيا�سات الوطنية االقت�ساد بطرق متعمقة، اإال اأن املوؤ�س�سات واالأن�سطة 

ريادة  يف  م�سالح  لها  التي  الفاعلة  االأطراف  من  العديد  جهود  ت�سافر  من  والبد  املناطق.  باختالف  تختلف 

االأعمال، كال�سركات واملوؤ�س�سات الكربى )مثل البنوك و�سركات الت�سنيع وا�سعة النطاق( والهيئات احلكومية 

واملوؤ�س�سات التعليمية ومنظمات املجتمع املدين وغريها، لدعم النظام البيئي. ويلعب رّواد االأعمال دورًا اأ�سا�سيًا 

االإمارات  دولة  يف  االأعمال  لريادة  البيئي  النظام  تعزيز  يتطلب  الذي  والع�سرين  احلادي  القرن  اقت�ساد  يف 

العربية املتحدة الحت�سان وتن�سئة ثقافة ريادة االأعمال التي تت�سم باالبتكار وتقبل الف�سل واملخاطرة بناًء على 

ح�سابات دقيقة واالجتاهات االإيجابية نحو ريادة االأعمال وت�سجيع الطموحات الريادية. ومن خالل التخطيط 

اال�سرتاتيجي واحلامل وت�سافر جهود كافة االأطراف املعنية واأ�سحاب امل�سالح، ميكن لدولة االإمارات العربية 

خالل  من  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية  لتحقيق  كطريق  االأعمال  لريادة  مزدهر  بيئي  نظام  تبّني  املتحدة 

التو�سيات الرئي�سة التالية:

�صيا�صة وطنية لريادة الأعمال تربهن على وجود التزام على اأعلى م�ستويات احلكومة وتهدف اإىل  	•
تعزيز بيئة ريادة االأعمال، وو�سع منهج مت�سق لتنفيذها بالت�سجيع على التعاون بني االأطراف الفاعلة 

الرئي�سة والرتكيز على الطموح امل�سرتك بجعل دولة االإمارات العربية املتحدة جمتمعًا رائدًا يف االأعمال؛

العبء  لتقليل  ومواتية  و�سفافة  ووا�سحة  مب�سطة  بيئة  توفري  ل�سمان  التنظيمية  البيئة  حت�صني  	•
املوجود على كاهل رّواد االأعمال الإطالق وتنمية �سركاتهم وم�ساريعهم ال�سخ�سية؛

حت�صني �صبل الو�صول اإىل التمويل ل�سمان توفر التمويل يف كل مرحلة من مراحل منو املوؤ�س�سة  	•
االإمكانيات  ذات  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اإىل  وو�سواًل  اجلديدة  ال�سركات  اإطالق  من  بدايًة 

العالية، مبا يف ذلك التمويل االأ�سغر ومتويل التاأ�سي�س ومتويل راأ�س مال امل�ساريع و�سبكات اال�ستثمار 

باالأموال اخلا�سة؛

اإ�صالح قانون التع�صر ل�سمان الفعالية وتقليل »اإمكانية ريادة االأعمال املفقودة« امل�ساحبة لالإفال�س  	•
والفر�سة الثانية عرب التمييز بني رّواد االأعمال االأمناء وغري االأمناء للتغلب على و�سمة العار الناجتة 

عن ف�سل االأعمال؛

توفري ُبنى حتتية مهيئة لتعزيز االبتكار وحتفيز ال�سركات النا�سئة عرب ت�سهيل تنفيذ �سيا�سة العلوم  	•
املحلية  التحتية  الُبنى  لتطوير  واخلا�سة  العامة  اخلطط  ودعم  برعاية  خ�سو�سًا  واالبتكار،  والتقنية 

ريادة االأعمال عرب التعليم
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امل�سرتكة )مراكز البحوث والتطوير واحلا�سنات املتخ�س�سة وجممعات تقنية املعلومات واالت�ساالت 

وعوامل الت�سريع ومراكز التقنية والدعم اخلا�س باالإجتار( مع زيادة اال�ستثمار يف االبتكار والبحث 

والتطوير ودمج نظام منا�سب للملكية الفكرية؛

ت�صجيع طريقة التفكري الريادية  )2

االأعمال  ريادة  بها  نق�سد  فاإننا  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  �سياق  يف  االأعمال  ريادة  عن  نتحدث  حينما 

يف اأ�سمل معانيها ويف جميع �سيغها واأ�سكالها، والتي تت�سمن اأن�سطة ريادة االأعمال يف ال�سركات القائمة ويف 

القطاع العام ويف البيئة االأكادميية، وبالطبع هوؤالء الذين يقومون باإن�ساء واإطالق وتاأ�سي�س ال�سركات اجلديدة. 

ونظرًا الأن دولة االإمارات العربية املتحدة تتبنى روؤية باأن ت�سبح اقت�سادًا قائمًا على املعرفة، فاإن هناك االآن 

حاجة ملحة اأكرث من ذي قبل البتكار حلول جديدة ومنهجيات اإبداعية وطرق ت�سغيل جديدة. واالأهم من ذلك 

ريادية  عقليات  لديهم  العمرية، ممن  املراحل  ومن جميع  القطاعات  االأفراد، يف جميع  اإىل  اأن هناك حاجة 

ويتمتعون باملهارات املطلوبة لتحديد الفر�س ومتابعتها.

اإن بناء ثقافة قوية لريادة االأعمال والعقول الريادية، خ�سو�سًا بني اأو�ساط ال�سباب، هو مكون اأ�سا�سي للنمو 

و�سرورة ملحة للتنمية االقت�سادية امل�ستدامة والرتابط االجتماعي. ويعد التعليم والتدريب حمركان اأ�سا�سيان 

التي  الريادية  واملهارات  الريادية  وال�سلوكيات  االجتاهات  على  الت�سجيع  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  ويلعبان  العملية  يف 

ميكن اأن ت�ساعد ال�سباب على تطوير قدرتهم على التفكري االإبداعي واالبتكار. ورغم ذلك، فاإنه من اأجل حتفيز 

ال�سباب على اأن ي�سبحوا رّواد اأعمال، البد من وجود ثقافة حترتم ريادة االأعمال وت�سجعها. ويلزم اأن تت�سم 

ثقافة ريادة االأعمال باملخاطرة وتقبل الف�سل دون جعله و�سمة عار وت�سجيع رّواد االأعمال باعتبارهم مناذج 

ُيحتذى بها. وينبغي على العديد من االأطراف الفاعلة يف املجتمع اأن تلعب دورًا يف خلق تلك الثقافة الداعمة. 

وميكن للموؤ�س�سات التعليمية اأن ُتر�سخ طريقة التفكري الريادية يف اأذهان الطالب وُت�سجع على ريادة االأعمال 

ق�س�س  ن�سر  عرب  االأعمال  ريادة  ثقافة  تر�سيخ  يف  حموريًا  دورًا  تلعب  اأن  االإعالم  لو�سائل  وميكن  واالبتكار. 

النجاح يف ريادة االأعمال. وقد اختارت دولة االإمارات العربية املتحدة اال�ستثمار يف تن�سئة روح ريادية مل�ساعدتها 

القائم على  للمجتمع  االأ�سا�سية  النواة  واإن  املعرفية.  املوارد  اقت�سادية متنوعة  بيئة  اأهدافها بخلق  يف حتقيق 

املعرفة والقلب الناب�س للتو�سيات التالية هو ثقافة ريادة االأعمال التي تتمتع بروح مبتكرة وتعتمد على مهارات 

ريادة االأعمال:

الأعمال عرب الو�سول اإىل كافة املجموعات ال�سكانية مبا يف ذلك  ريادة  على  املجتمع  ت�صجيع  	•
ال�سباب والن�ساء وكبار امل�سوؤولني واملغرتبني واملتعطلني عن العمل لزيادة م�ساركتهم يف ريادة االأعمال 

وخلق ثقافة موؤ�س�سية.

ريادة االأعمال عرب التعليم
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والتقدير  االإداري  والدعم  االأعمال  ريادة  ثقافة  توفري  خالل  من  الوظيفي  التميز  ت�صجيع  	•
للموؤ�س�سات التي تبتكر اأفكارًا جديدة وحتقق اأداًء متميزًا، ما يتيح خلق القيمة وتوفري املوارد والتعاون 

يف تطوير �سبل التميز الوظيفي.

دور  وزيادة  واالإنرتنت  التقنية  اال�ستفادة من  الأعمال من خالل  لريادة  امل�صبق  الرتويج  دعم  	•
و�سائل االإعالم من خالل الر�سائل العملية واالإيجابية التي ت�سف مناذج رّواد االأعمال الناجحة وُتلقي 

مهني  م�سار  اأنها  على  االأعمال  ريادة  وتربز  للمجتمع،  التي حققوها  والقيمة  اإجنازاتهم  على  ال�سوء 

جيد.

الأعمال بني ال�صباب من خالل حتديد القيود امللزمة التي تواجه رّواد االأعمال  لريادة  الرتويج  	•
توؤثر  التي  العقبات  لتذييل  املطلوبة  املوارد  وتوفري  املنا�سبة  التدخلية  االإجراءات  وو�سع  ال�سباب،  من 

واخلا�سة  العامة  القطاعات  مع  املتعاونة  ال�سباب من خالل اجلهود  اأو�ساط  بني  االأعمال  ريادة  على 

واالأكادميية.

وو�سع  االأعمال،  رائدات  تواجهها  التي  العقبات  بتذليل  الن�صاء  بني  الأعمال  لريادة  الرتويج  	•
االإجراءات التدخلية املنا�سبة وتوفري املوارد املطلوبة التي تهدف اإىل متكني الن�ساء من حتقيق التوازن 

الكايف يف بيئة العمل وزيادة ح�سة ال�سركات التي تديرها الن�ساء.

دعم عملية ريادة الأعمال  )3

ين�سب الرتكيز الرئي�س للتنمية االقت�سادية نحو زيادة وتنويع ن�ساط االأعمال الذي ميكنه توفري فر�س عمل 

ال�سيا�سة،  �سناع  رهان  تغيري  اإىل  العاملية  للمناف�سة  املتغرية  الطبيعة  اأدت  فقد  ذلك،  ورغم  الرثوة.  وزيادة 

للتنمية  تنوعًا  اأكرث  منهجًا  تطلب  التي  العاملية  التناف�سية  البيئة  طلبات  لزيادة  نظرًا  حتديًا  اأكرث  جعلها  ما 

االقت�سادية، ما يزيد من االأهمية الن�سبية لدعم ال�سركات ال�سغرية احلالية ورّواد  االأعمال احلاليني وو�سع 

ال�سروط التي ميكن مبوجبها للم�ساعي الريادية املبتكرة اأن تنمو وتزدهر. وقد اأ�سبح االنتقال من اإحدى مراحل 

ريادة االأعمال اإىل اأخرى مبثابة حتٍد كبري جلميع رّواد االأعمال حيث مي�سون يف رحلتهم بدايًة من و�سع االأفكار 

ومرورًا بتاأ�سي�س ال�سركة وو�سواًل اإىل تو�سيع نطاق عملياتها. وبالن�سبة لرّواد االأعمال االإماراتيني الذين تتوفر 

لهم فر�س عمل م�سمونة وبرواتب جمزية يف القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�س، فاإنه قد يكون من ال�سعب 

عليهم التغلب على م�ساعب ال�سنوات االأوىل. وحتى بعد مرور ال�سنوات االأوىل، ال يكون قرار النمو بال�سهل كما 

يبدو يف ظاهره، خ�سو�سًا مع قلة توفر االأماكن واالأ�سخا�س الذين يتمتعون باخلربات واملهارات الالزمة لدعم 

النمو. وهناك العديد من التحديات التي ميكن التغلب عليها من خالل الفهم االأف�سل لعملية ريادة االأعمال يف 

ذاتها واملعوقات الكبرية امل�ساحبة لها.

وللتغلب على تلك التحديات والنجاح يف دعم النمو ون�ساط ريادة االأعمال، �سوف حتتاج ال�سيا�سات اإىل الرتكيز 
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تاأ�سي�س  يف  بفعالية  ي�ساركون  والذين  الالزمة،  باملهارات  يتمتعون  الذين  االأعمال  رّواد  من  مزيد  اإعداد  على 

ال�سركات وو�سع خطط منوها، باالإ�سافة اإىل اإن�ساء م�ساريع جتارية اأكرث قوة واإنتاجية وتناف�سية يف بيئة مواتية 

اإىل  توؤدي  اأن  ال�سيا�سات  لتلك  واالزدهار. وميكن  والنمو  التطور  والقائمة  امل�ساريع اجلديدة  لتلك  فيها  ميكن 

توفري الوظائف وزيادة الرثوات، وهما العامالن االأ�سا�سيان الأي ا�سرتاتيجية تنمية اقت�سادية:

تعزيز ال�صبكة ال�صت�صارية من خالل نظام بيئي منا�سب للخربات واملوارد والتوا�سل وتقدمي امل�سورة  	•
لدعم امل�ساريع اجلديدة يف املراحل احلرجة من دورة حياتها، ومتكينها من النمو وزيادة فر�س جناحها؛

املتميزين ودعم طموحات منوهم من خالل احللول امل�ستهدفة من اأجل  الأعمال  رّواد  ا�صتهداف  	•
متكني ورعاية املوؤ�س�سات عالية التاأثري التي بها اإمكانية زيادة احلجم؛

دعم تدويل املوؤ�ص�صات الإماراتية لزيادة قدرتها والتدويل الفعال لها من خالل رفع التوعية والدعم  	•
الفردي الذي ميكن حتقيقه من خالل جمموعة متنوعة من الو�سائل؛

جذب العمال املهرة والحتفاظ بهم لدعم طموحات النمو املرتفعة للن�ساط الريادي عايل النمو،  	•
ما ي�ساهم بدوره يف حتقيق اأهداف الو�سول اإىل اقت�ساد قائم على املعرفة؛

واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  االأعمال  رّواد  الع�صر الرقمي مب�ساعدة  فر�س  من  ال�صتفادة  	•
على اال�ستغالل الكامل الإمكانيات تقنية املعلومات واالت�ساالت والتقنيات الرقمية اجلديدة فيما يتعلق 

بالعر�س والطلب؛

و�سع  عملية  يف  امل�ساركة  على  بالت�سجيع  والعمليات  املنتجات  جودة  معايري  اعتماد  ت�صهيل  	•
املعايري ودعم اعتماد املعايري املتوافقة من خالل تقدمي املعلومات وتقدمي التدريب املهني؛

بناء قدرات رّواد الأعمال الإماراتيني  )4

واالجتاهات  املعرفة  على  القائمة  واالقت�سادات  التقنية  واالبتكارات  العوملة  بني  املوجود  التقارب  اأدى  لقد 

الدميوغرافية اإىل زيادة الرتكيز على اآثار واأهمية ريادة االأعمال. ويف هذا ال�سياق، تعترب ريادة االأعمال القوة 

الدافعة للتنمية االقت�سادية والتنوع االقت�سادي والتغيري الهيكلي وتوفري الوظائف. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اأثر 

نطاق  على  ومقبول  به  العامل معرتف  اأنحاء  التعليمية يف جميع  املوؤ�س�سات  ا�سرتاتيجيات  على  االأعمال  ريادة 

وا�سع، كما اأن الطلب على برامج ودورات واأن�سطة ريادة االأعمال قد زاد عامليًا، خ�سو�سًا بني موؤ�س�سات التعليم 

العايل، نظرًا الأن تعليم ريادة االأعمال اأ�سبح حاليًا موؤهاًل اأ�سا�سيًا لل�سباب.
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ويف حني ت�سعى الدولة جاهدًة لت�سبح اقت�سادًا قائمًا على املعرفة با�ستخدام االبتكار وريادة االأعمال، ف�سوف 

يعني ذلك اأن ت�سبح جمتمعًا اأكرث ريادية، والذي بدوره يعني باأن كل فرد عليه اأن ُيجيد الفكر والعمل الريادي 

للنجاح واالزدهار يف مكان عمله اأو كرائد اأعمال. وُيق�سد ببناء قدرات رّواد االأعمال رعاية العقول الريادية 

من خالل التعليم والتثقيف يف جميع امل�ستويات بدايًة من مرحلة التعليم االأ�سا�سي وو�سواًل اإىل اجلامعة. واإننا 

العمرية  املراحل  جميع  يف  التعليم  يف  االأعمال  ريادة  وت�سمني  لتحفيز  �ساملة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اإىل  نحتاج 

كهدف اأ�سا�سي ل�سيا�سة ريادة االأعمال واالبتكار، ما ي�ستلزم تكاماًل اأف�سل لريادة االأعمال يف النظام التعليمي 

ل�سمان تقدمي الدعم اإىل املدار�س واملدر�سني وعمليات اإ�سالح املناهج الدرا�سية، ويزيد من التوجيه والتثقيف 

وحتى  االأهمية،  غاية  يف  عامل  لهي  التعليم  يف  االأعمال  ريادة  اإن  واخلا�س.  العام  القطاعني  بني  وال�سراكات 

يت�سنى لنا حت�سني الرفاهية يف امل�ستقبل فاإنه يتعني علينا اال�ستثمار يف �سبابنا اليوم من خالل التو�سيات التالية:

�صيا�صة وطنية لتعليم ريادة الأعمال لو�سع اإطار عمل عام يت�سمن اإجراءات ملمو�سة واأهداف  	•
التعليمية ب�سكٍل  التعليم والتدريب يف جميع امل�ستويات  ميكن قيا�سها بو�سوح لدمج ريادة االأعمال يف 

والتقنية  العلوم  مهارات  تعليم  و�سمان  االأفكار  يف  باالإجتار  املتعلقة  املعرفة  نقل  ذلك  يف  مبا  مت�سق، 

والهند�سة والريا�سيات؛

حت�صني التدريب املهني واملتخ�ص�س لتلبية احتياجات ومتطلبات البيئة العاملية للقرن احلادي  	•
والع�سرين بدمج الكفاءات الريادية؛

�صمان تطوير املناهج الدرا�صية لتلبية احتياجات مهارات القرن احلادي والع�سرين عرب التكليف  	•
والدمج الفعال لتعليم ريادة االأعمال يف املناهج الدرا�سية؛

تزويدهم  عرب  الريادية،  العقول  تطوير  يف  حموريًا  دورًا  لهم  الأن  نظرًا  املدر�صني  تطوير  �صمان  	•
الدرا�سية  باملناهج  الطالب  تزويد  على  قادرين  ليكونوا  ال�سحيحة  واالجتاهات  واملعرفة  باملهارات 

واأ�سول التدري�س اجلديدة واخلربات اجلديدة والبيئات التعليمية الن�سطة الكت�ساب الكفاءات الريادية، 

وتزويد املدر�سني باحلوافز واملوارد املنا�سبة والدعم املطلوب لتحقيق هذا االأثر؛

ال�سركات  مع  وامل�ستدامة  النظامية  ال�سراكات  اإبرام  عرب  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكات  ت�صهيل  	•
التجريبي،  والتعليم  املعرفة  نقل  لزيادة  املدين  املجتمع  ومنظمات  االجتماعية  واملوؤ�س�سات  التجارية 

واال�ستفادة من اخلربات املتخ�س�سة والتقنية لرعاية املهارات الريادية؛

واأخريًا، نعتقد اأن التحدي االأكرب الذي يواجه �سناع ال�سيا�سة واالأطراف املعنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

هو حتديد االإجراءات اأو جمموعات االإجراءات االأف�سل واالأن�سب للتغلب على املعوقات البارزة املبا�سرة وغري 

ريادة االأعمال عرب التعليم
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اأعلى من ريادة االأعمال و/اأو االبتكار. ونظرًا الأن ريادة االأعمال هي جمال واقعي  املبا�سرة لتحقيق معدالت 

جديد ن�سبيًا لل�سيا�سة، فاإن املنهجيات النظامية للفح�س التجريبي لهذا املجال نادرة على وجه التحديد. واإننا 

نتمنى اأن تتم م�ساركة النتائج والتو�سيات املذكورة يف هذا الكتاب من خالل املن�سات الوطنية واالإقليمية بهدف 

تعميق النتائج والبدء يف اتخاذ اإجراءات ملمو�سة على اأر�س الواقع ميكنها االإ�سهام يف تطوير ريادة االأعمال 

باعتبارها مكونًا مهمًا للتغلب على حتديات القرن احلادي والع�سرين التي تواجه دولة االإمارات العربية املتحدة.

ريادة االأعمال عرب التعليم
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م�صرد امل�صطلحات

البياناملعيار

املواقف الريادية والت�صورات

الفر�س املت�صورة
يرون  والذين  عامًا،  و64   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأفراد  املئوية  الن�سبة 

فر�سًا جيدة يف تاأ�سي�س �سركة يف املنطقة التي يعي�سون بها.

الإمكانيات املت�صورة
الن�سبة املئوية لالأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا، والذين يعتقدون 

باأن لديهم املهارات واملعرفة املطلوبة لتاأ�سي�س ن�ساط جتاري.

العزم على الريادة

الن�سبة املئوية لالأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا )با�ستثناء االأفراد 

امل�ساركني يف اأي مرحلة من مراحل ن�ساط ريادة االأعمال(، الذين يعتزمون تاأ�سي�س 

ن�ساط جتاري خالل ثالث �سنوات.

معدل اخلوف من 

الف�صل

الن�سبة املئوية لالأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا الذين لديهم فر�س 

مت�سورة اإيجابية، والذين ي�سريون اإىل اأن اخلوف من الف�سل قد مينعهم من تاأ�سي�س 

ن�ساط جتاري.

ريادة الأعمال كخيار 

مهني مرغوب فيه

الن�سبة املئوية لالأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا الذين يقرون باأنه 

يف دولتهم ينظر الكثريون اإىل تاأ�سي�س ن�ساط جتاري على اأنه خيار مهني مرغوب فيه

ارتفاع حالة ريادة 

الأعمال الناجحة

يوؤكدون  الذين  عامًا  و64   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأفراد  املئوية  الن�سبة 

ال�سركات  عن  العامة  االإعالم  و�سائل  ق�س�سًا يف  يرون  ما  غالبًا  دولتهم  باأنهم يف 

اجلديدة الناجحة

الن�صاط الريادي

رائد الأعمال الطموح
هوؤالء الذين يتوقعون باأن يقوموا بتاأ�سي�س ن�ساط جتاري خالل ال�سنوات الثالث القادمة. 

يكون املعدل لهوؤالء االأفراد البالغني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا.

رائد الأعمال النا�صئ

هوؤالء الذين يخططون بفعالية لتاأ�سي�س م�سروع جديد، والذين بذلوا جهودًا خالل االثني 

ع�سر �سهرًا املا�سية الإن�ساء م�سروع جديد، والذي يكون على االأقل مملوك جزئيًا لرائد 

االأعمال. املعدل لهوؤالء االأفراد البالغني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا.

 رّواد  الأعمال يف 

ال�صركات اجلديدة

تعمل منذ  االأقل ميلكون جزئيًا ويديرون �سركة جديدة  الذين على  االأعمال  رّواد    

فرتة ترتاوح من 4 اإىل 42 �سهرًا، والذين مل يح�سلوا على رواتب لفرتة تزيد عن 

 18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  البالغني  االأفراد  لهوؤالء  املعدل  يكون  الفرتة.  تلك 

و64 عامًا.
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البياناملعيار

الن�صاط الريادي

اإجمايل ن�صاط ريادة 

الأعمال يف املرحلة 

)TEA( املبكرة

ريادة  ن�ساط  اإجمايل  اإىل  املبكرة  املرحلة  يف  االأعمال  ريادة  ن�ساط  اإجمايل  ُي�سري 

االأعمال بني االأفراد البالغني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا.

 رّواد  الأعمال احلاليني

القائمة،  ال�سركات  الإحدى  – مدير  مالك  من�سب  يف  حاليًا  يعملون  الذين  هوؤالء 

والذين ح�سلوا على رواتبهم لفرتة تزيد عن 42 �سهراً. يكون املعدل لهوؤالء االأفراد 

البالغني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا.

معدل توقف ال�صركات 

عن العمل

 رّواد  االأعمال الذين اأوقفوا �سركات عن العمل خالل االثني ع�سر �سهرًا املا�سية. 

يكون املعدل لهوؤالء االأفراد البالغني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و64 عامًا.

 رّواد  الأعمال الذين 

يعملون بدافع ال�صرورة

هوؤالء الذين �ساركوا يف ن�ساط ريادة اأعمال خالل املرحلة املبكرة بالكامل، والذين 

�ساركوا يف ريادة االأعمال بدافع ال�سرورة لعدم وجود خيار عمل اآخر.

 رّواد  الأعمال الذين 

يعملون بدافع الفر�صة

هوؤالء الذين �ساركوا يف ن�ساط ريادة اأعمال خالل املرحلة املبكرة بالكامل ويزعمون 

باأنهم �ساركوا بدافع الفر�سة نظرًا لعدم وجود خيار بديل للعمل، وي�سريون اإىل اأن 

الدافع الرئي�س وراء م�ساركتهم يف هذه الفر�سة هو اال�ستقاللية وزيادة الدخل بداًل 

من جمرد احلفاظ على دخلهم.

الطموحات الريادية

الن�صاط الريادي يف 

املرحلة املبكرة الذي به 

توقعات منو عالية

الن�سبة املئوية الإجمايل رّواد االأعمال يف املراحل املبكرة الذين يتوقعون توظيف 20 

موظفًا على االأقل خالل خم�س �سنوات من االآن.

الن�صاط الريادي يف 

املرحلة املبكرة املوجه 

باملنتجات اجلديدة - 

ال�صوق

اأن  اإىل  ي�سريون  الذين  املبكرة  املراحل  يف  االأعمال  رّواد  الإجمايل  املئوية  الن�سبة 

املنتجات اأو اخلدمات التي يقدمونها جديدة على بع�س العمالء على االأقل واأنه ال 

يوجد الكثري من ال�سركات التي تقدم نف�س املنتجات اأو اخلدمات

الن�صاط الريادي ذو 

التوجه الدويل

الن�سبة املئوية الإجمايل رّواد االأعمال يف املراحل املبكرة الذين لديهم اأكرث من %25 

من العمالء ياأتون من دول اأخرى

م�سرد امل�سطلحات
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امللــحـــق 1: املوؤ�صر العاملي لتطور ريادة الأعمال لعام 2010

موؤ�صر GEDIاإجمايل الناجت املحلي *الدولةاملرتبة

464360.60الواليات املتحدة1

379050.57ال�سويد2

392310.56اأ�سرتاليا3

375950.55اأي�سلندا4

367620.55الدامنارك5

379460.54كندا6

369540.54�سوي�سرا7

360480.50بلجيكا8

556720.49الرنويج9

407150.48هولندا10

318340.48تايوان11

507050.47�سنغافورة12

164960.46اململكة املتحدة13

387480.46النم�سا14

412780.46اإيرلندا15

364490.46اأملانيا16

346500.45فنلندا17

336550.45فرن�سا18

163000.45بورتو ريكو19

578270.45الإمارات العربية املتحدة20

276740.45اإ�سرائيل21

143310.42�سيلي22

270040.42�سلوفانيا23

252320.40جمهورية الت�سيك24

234290.36اململكة العربية ال�سعودية25

271680.35كوريا26
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132080.34اأورغواي27

324430.34اليابان28

325450.33اإ�سبانيا29

452270.32هوجن كوجن30

190590.31بولندا31

154420.31التفيا32

319090.29اإيطاليا33

197640.29املجر34

240210.29الربتغال35

139050.29تركيا36

198030.29كرواتيا37

296630.29اليونان38

88700.27كولومبيا39

131130.27مونتينيجرو40

86470.26بريو41

129620.26لبنان42

143370.25املك�سيك43

139820.25ماليزيا44

102910.25جنوب اأفريقيا45

145990.24االأرجنتني46

82840.24تون�س47

141980.23رومانيا48

108220.23مقدونيا49

76200.22جامايكا50

257050.21ترينيداد وتوباغو51

56910.21االأردن52

111220.21كو�ستا ريكا53

84450.21جمهورية الدومنيكان54

130910.21باناما55
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104270.20الربازيل56

123410.20فينزويال57

68380.20ال�سني58

81840.20اجلزائر59

42050.20اإندوني�سيا60

45030.19املغرب61

189450.18رو�سيا62

116120.18�سربيا63

115260.18كازاخ�ستان64

80040.18تايلند65

47370.18�سوريا66

115750.17اإيران67

56800.17م�سر68

44260.16بوليفيا69

85290.16البو�سنة والهر�سك70

82820.15االإكوادور71

35460.15الفلبني72

26250.14باك�ستان73

32750.14الهند74

47490.13غواتيماال75

14310.13زامبيا76

15110.13غانا77

57890.13اأجنوال78

12190.08اأوغندا79

دوالرز،  انرتنا�سيونال  واخلا�س(،  العام  القطاعني  بني  )ال�سراكة  املحلي  الناجت  اإجمايل  الفرد من  ن�سيب   *

والبنك الدويل )هوجن كوجن من �سندوق النقد الدويل، وبورتو ريكو من وكالة اال�ستخبارات املركزية(

امل�سدر: اأك�س واآخرون )2012(: االأنظمة الوطنية لريادة االأعمال ملوؤ�سر وت�سنيف الدول االأخري لعام 2013 

 .)GEDI( ال�سادر عن املوؤ�سر العاملي لريادة االأعمال والتنمية

/http://cepp.gmu.edu/787-2 )تاريخ اال�سرتجاع: مايو 2013( ُيرجى زيارة الرابط: 
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امللحق 2: النموذج الت�صوري للمر�صد العاملي لريادة الأعمال

املر�سد العاملي لريادة االأعمال هو احتاد بحثي ال ي�سعى اإىل الربح ي�سطلع يف قيا�س اأن�سطة ريادة االأعمال لفئة 

االأفراد البالغني العاملني يف جميع اأنحاء العامل بطريقة مقارنة منذ عام 1997. وُيعد املر�سد العاملي لريادة 

االأعمال اأكرب درا�سة فردية لن�ساط ريادة االأعمال يف جميع اأنحاء العامل، حيث ُيجري اأبحاثًا يف اأكرث من 80 

نظامًا اقت�ساديًا، ويقدم اأفكارًا متعمقة عن حالة ريادة االأعمال يف الدول املتقدمة والنامية. ويف عام 2012، 

اأجرى املر�سد ا�ستبيانات �سمت حوايل 200 األف �سخ�س يف 69 دولة.

ورغم اأن ريادة االأعمال معروفة عامليًا على اأنها اأحد اأهم القوى الدافعة يف تعزيز النمو االقت�سادي، اإال اأنه ال 

تزال هناك فجوة كبرية يف الفهم الكامل للعالقة بني ريادة االأعمال والنمو االقت�سادي الوطني، كما اأن هناك 

نق�س يف جمموعات بيانات ريادة االأعمال املت�سقة بني الدول. ومنذ عام 1997، �ساهم برنامج اأبحاث املر�سد 

البيانات املت�سقة املرتبطة  العاملي لريادة االأعمال يف زيادة املعرفة بعملية ريادة االأعمال وفهمها عرب جتميع 

ببع�سها يف �سياق عاملي ب�سكٍل �سنوي. وُيركز املر�سد العاملي لريادة االأعمال على ثالثة اأهداف رئي�سة:

قيا�س اأوجه االختالف بني الدول على م�ستوى ن�ساط ريادة االأعمال؛  )1

الك�سف عن العوامل املحددة لن�ساط ريادة االأعمال؛  )2

حتديد ال�سيا�سات التي ميكن اأن حت�سن من م�ستوى ن�ساط ريادة االأعمال.  )3

وي�ستخدم املر�سد العاملي لريادة االأعمال منهجًا �ساماًل من الناحية االقت�سادية واالجتماعية وُيراعي درجة 

امل�ساركة يف ن�ساط ريادة االأعمال �سمن االقت�ساد، ما ي�سهم يف حتديد خمتلف اأنواع ومراحل ريادة االأعمال. 

معايري  بني  التفرقة  على  االأعمال،  ريادة  باعتباره جت�سيد  الفرد  على  الرتكيز  املنهج، وخ�سو�سًا  ويعمل هذا 

املر�سد العاملي لريادة االأعمال وجمموعات البيانات االأخرى التي تقي�س ت�سجيالت ال�سركات اجلديدة. ويعترب 

ال�سركات  تاأ�سي�س  اأن�سطة  االأعمال  ريادة  اأهم مظاهر  ومن  ولي�ست حدثًا.  اأنها عملية  االأعمال  ريادة  املر�سد 

اجلديدة. ويجمع املر�سد العاملي لريادة االأعمال البيانات املتعلقة بن�سب االأفراد الذين من املتوقع اأن يقوموا 

الذين  واالأ�سخا�س  جديدة،  �سركات  تاأ�سي�س  جاهدين  يحاولون  الذين  واالأ�سخا�س  جديدة،  �سركات  باإن�ساء 

االأ�سخا�س  جانب  اإىل  اخلا�سة،  م�ساريعهم  يديرون  الذين  واالأ�سخا�س  ال�سغرية،  �سركاتهم  بت�سغيل  يقومون 

التحليل  وحدات  توظيف  املعلومات  هذه  با�ستخدام  للباحثني  وميكن  �سركاتهم.  باإغالق  موؤخرًا  قاموا  الذين 

وتبني تعريفات ريادة االأعمال االأكرث منا�سبًة الأهدافهم البحثية.

ويعتمد املر�سد العاملي لريادة االأعمال على االفرتا�سات التالية: االفرتا�س االأول، اأن الرخاء االقت�سادي يعتمد 

ب�سكٍل كبري على قطاع ريادة االأعمال الفعال. وهذا �سحيح يف جميع مراحل التنمية، لكنه رغم ذلك ميكن اأن 

تختلف طبيعة هذا الن�ساط يف اخل�سائ�س واالأثر. وميكن لريادة االأعمال التي تتم بدافع ال�سرورة، خ�سو�سًا 

يف املناطق االأقل تطورًا اأو تلك املناطق التي تعاين من انخفا�س كبري يف فر�س العمل، اأن ت�ساعد االقت�ساد يف 

اأخرى، توفر االقت�سادات  اأقل. ومن ناحيٍة  الذاتي عند توفر خيارات عمل  التوظيف  اال�ستفادة من مبادرات 
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االأكرث تطورًا فر�سًا لريادة االأعمال نتيجًة لرثواتها الكبرية وقدرتها على االبتكار، بل وتوفر اأي�سًا مزيدًا من 

خيارات التوظيف بنظام االأجر جلذب رّواد االأعمال امل�ستقلني اأي�سًا.

اإىل  حتتاج  االقت�سادات  تلك  فاإن  هذه،  واالبتكار  االأعمال  ريادة  فر�س  من  اال�ستفادة  املطلوب  من  كان  واإذا 

تر�سيخ احلوافز املبنية على الفر�س باالإ�سافة اإىل حوافز ريادة االأعمال. ثانيًا، ت�ستند قدرة االقت�ساد على ريادة 

بالت�سورات املجتمعية  يتم دعمهم  والذين  االأعمال،  لبدء  القدرة واحلافز  الذين لديهم  االأفراد  اإىل  االأعمال 

الن�ساء  املجتمع، مبا يف ذلك  فئات  االأعمال من م�ساركة جميع  ريادة  وت�ستفيد  االأعمال.  ريادة  االإيجابية عن 

االأعمال  ريادة  تعترب  وختامًا،  املحرومة.  واالأقليات  املختلفة  التعليمية  وامل�ستويات  العمرية  الفئات  من  ونطاق 

مطردة النمو م�ساهمًا اأ�سا�سيًا يف توفري وظائف جديدة يف االقت�ساد، وتعتمد التناف�سية الوطنية ب�سكٍل كبري 

على م�ساريع ريادة االأعمال املبتكرة والتي تركز على ال�سعيد الدويل. ويو�سح ال�سكل التايل النموذج الذي يقود 

اأبحاث املر�سد العاملي لريادة االأعمال. ويوثق منوذج املر�سد العاملي لريادة االأعمال كيف ميكن لريادة االأعمال 

اأن تتاأثر باالأو�ساع الوطنية. كما يو�سح باأن املر�سد العاملي لريادة االأعمال يراعي ثالثة مكونات رئي�سة لريادة 

االأعمال: االجتاهات والن�ساط والطموحات. وير�سد املر�سد العاملي لريادة االأعمال �سروط اإطار العمل الريادي 

يف كل دولة من خالل اال�ستبيانات املت�سقة للخرباء يف جمال ريادة االأعمال. ويتم تتبع مكونات ريادة االأعمال 

با�ستخدام ا�ستبيانات خا�سة باالأفراد البالغني. ومن ثم، يقوم املر�سد العاملي لريادة االأعمال باإن�ساء كل من 

البيانات االأ�سلية الكبرية حول �سروط اإطار العمل املوؤ�س�سي لريادة االأعمال، والبيانات االأ�سلية ال�سغرية حول 

اجتاهات ون�ساط وطموحات ريادة االأعمال با�ستخدام منهجيته املت�سقة يف جميع اأنحاء الدول.

ال�صكل 9: النموذج الت�صوري ملر�صد ريادة الأعمال
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الأعمال  العاملي لريادة  العاملي للمر�صد  التقرير  امل�صدر: مقتب�صة من 

لعام 2011

وقد ان�سمت دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل االحتاد البحثي للمر�سد العاملي لريادة االأعمال يف عام 2005، 

حيث �ساركت يف املر�سد من 2006 اإىل 2011، وقد �سدر اآخر تقرير للمر�سد عن دولة االإمارات العربية املتحدة 

عام 2012. يتم عادًة اإجراء ا�ستبيانات املر�سد العاملي لريادة االأعمال على عينة متثل الدولة ت�سم على االأقل 

2000 �سخ�س بالغ. ورغم ذلك، فاإنه يف عام 2011، كما يف الدرا�سات االأخرى التي �ساركت فيها دولة االإمارات 

العربية املتحدة، قام فريق املر�سد العاملي لريادة االأعمال يف االإمارات بزيادة حجم العينة لت�سم 1000 مواطن 

وقد دعت  االإماراتيني.  املواطنني  اأو�ساط  بني  ملا يحدث  اأكرث عمقًا  باإجراء حتليل  ي�سمح  ما  اإ�سايف،  اإماراتي 

العربية  االإمارات  دولة  يف  املوجودة  الفردية  الدميوغرافية  لالختالالت  نظرًا  العينة  حجم  لزيادة  ال�سرورة 

املتحدة، حيث اأن هناك اأكرث من 85% من ال�سكان من الوافدين. وتاأتي زيادة حجم عينة ال�سكان االإماراتيني 

يف اإطار اجلهود املبذولة للرتكيز على ال�سكان املحليني باعتبارهم �سريحة فريدة من اأجل التو�سل لفهم اأف�سل 

لطبيعة و�سمات املواطنني االإماراتيني والتحديات التي يواجهونها ب�سكٍل وا�سح.

وميكن للربط بني اأبحاث املر�سد العاملي لريادة االأعمال وال�سيا�سة العامة اأن يكون له اأثر اإيجابي يف حتديد 

العاملي  املر�سد  الأبحاث  ميكن  كما  اجلديدة.  ال�سركات  وتطوير  اإن�ساء  على  الت�سجيع  فيها  يتم  التي  املجاالت 

لريادة االأعمال اأن تفيد يف حتديد الو�سفات التي ميكنها اأن حتقق النجاح لل�سركات اجلديدة وتقرتح االأماكن 

املر�سد  اأبحاث  تقرير  ا�ستخدام  ال�سيا�سة  ل�سناع  ميكن  كما  املوارد.  على  احل�سول  بها  ميكن  التي  والطرق 

التحتية،  البنية  تطوير  لتوجيه  خططهم  و�سع  يف  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  عن  االأعمال  لريادة  العاملي 

وتطوير وترقية راأ�س املال الب�سري، اإىل جانب بناء موؤ�س�سات بحثية قوية وحت�سني قاعدة العلوم بطرق ميكنها 

تعزيز الفر�س الريادية واالكت�ساف والتقدير .
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قائمة امل�صاهمني

نتوجه بال�سكر اإىل كل من �ساهم يف و�سع هذه الدرا�سة، وب�سكل خا�س اإىل:

�سفية املن�سوري، ع�سو يف موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، على دعمها املتميز، 

والدكتور نزار ب�سيخ، من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، على دعمه يف تنظيم العديد من اأن�سطة حتليل البيانات 

من اأجل اإعداد هذه الدرا�سة.

جمموعة الرتكيز واملبادرات:

مرمي ك. العبيديلاآمي لويز �سيمونز

منى حم�سن عمر اأحمد با�سويداإيفلني تامو االإ�سالم

نوال علي �سالح عمر الكنديفرح ح�سن عبد اهلل

�سلمى علي مبارك املن�سوريفاطمة �سامل �سيف قرونة ال�سويدي

�سارة ي�سلم عمر ح�سن الربيكيغينا ميكاتي مالك

�ستيورات كريج بياكوكحاذر حكمت مالوهي

وائل حممود راغب ح�سنهند جمعة فري�س را�سد الربيكي

زينب حممد اأحمد ح�سن العبيديلجمدي عمار عبد التواب حويل

زلفة �ساهني اإبراهيم ف�سلمنال طراباي

اأ�صاتذة درا�صة احلالة

االأ�ستاذ �ستيفن جيه ميزيا�س، ع�سو يف فريق االأبحاث االجتماعية االقت�سادية يف كلية ان�سياد الإدارة االأعمال 

يف اأبوظبي،

فلوريان �سولدرار، ع�سو يف فريق االأبحاث االجتماعية االقت�سادية يف كلية ان�سياد الإدارة االأعمال يف اأبوظبي،

جيليان �سانت ليغر، كلية ان�سياد الإدارة االأعمال يف اأبوظبي،

كون�ستان�س فان هورن، جامعة زايد، اأبوظبي،

فيكتور هيوانغ، جامعة زايد، اأبوظبي.

طالب جامعة زايد:

هند املباركجري�س رزق اهلل العيو�س

رمي الظاهريمريا املطوع

رمي ال�سويدي�سما املن�سوري

خلف اأحمد ال�سويديفاطمة اإبراهيم

�سامل عبد الرحمن املدفعهدى علي

حممد اأحمد اآل عمرانهاجر حممد

حممد عبد الرحمن املدفعفاطمة عبد القهار

عبد الرحمن نبيل العيدرو�ساليازية بخيت

اأحمد �سالح املرزوقيفاطمة داود احلمادي

حمد عو�س النياديفاطمة حماد احلمادي
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 ملحة عن املوؤلفني

الدكتورة هالة ال�صكري تعمل حاليًا م�ست�سارًا للرئي�س التنفيذي ل�سندوق 

يف  عقود  ثالثة  عن  تزيد  بخربة  هالة  الدكتورة  تتمتع  امل�ساريع.  لتطوير  خليفة 

العديد  يف  رفيعة  ا�سرتاتيجية  اأدوارًا  تتوىل  حيث  الدولية،  اال�ست�سارات  جمال 

اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  تخطيط  تطوير  خربتها  نطاق  وي�سمل  ال�سناعات.  من 

والتكتيكية، وو�سع ال�سيا�سات، واخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية، واإدارة حمافظ االأ�سول والتخطيط والتحليل 

املايل، واإدارة الت�سويق، والتنمية الدولية االجتماعية االقت�سادية، وريادة االأعمال وتطوير امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة، والتوطني، وامل�سوؤولية االجتماعية املوؤ�س�سية. ويف عام 2005، خالل توليها من�سبًا رفيعًا يف موؤ�س�سة 

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، رعت الدكتورة هالة اإطالق تقرير االإمارات �سمن املر�سد 

العاملي لريادة االأعمال لتكون اأ�سا�سًا للتطوير االإ�سايف لل�سيا�سة فيما يتعلق مبجال ريادة االأعمال. وقبل جميئها 

اأول لدى �سركة مرييل لين�س  اإدارة ثروات  اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة، كانت ت�سغل من�سب اأخ�سائي 

و�سركة يو بي اإ�س – بينفيرب. كما عملت م�ست�سارًا اأول لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي لتقييم وتقدمي تو�سيات 

ب�ساأن اأف�سل اإدارة فعالة للدعم التنموي مل�سر. كما كانت م�سوؤولة عن تاأ�سي�س جمعية وطنية لدعم بناء قدرات 

ال�سغرية  للمن�ساآت  وطنية  وكالة  الإن�ساء  االأولية  املراحل  دعم  اإىل  باالإ�سافة  االأعمال،  ريادة  وتطوير  ال�سباب 

االإدارية وعملت م�ست�سارًا  املجال�س  العديد من  الدكتورة هالة يف  �ساركت  وقد  ال�سادرات.  لتنمية  واملتو�سطة 

للعديد من املوؤ�س�سات الكربى. كما اأ�سهمت يف تاأليف العديد من املطبوعات، و�ساركت يف تاأليف كتاب »االأ�سول 

الب�سرية«. وجتدر االإ�سارة اإىل اأنها حا�سلة على درجة الدكتوراه واملاج�ستري والبكالوريو�س يف اإدارة االأعمال يف 

تخ�س�س االقت�ساد والتمويل الدويل )مع مرتبة ال�سرف( من جامعة نوتردام وجامعة �سرياكو�س يف الواليات 

املتحدة االأمريكية، وهي مدير مايل معتمد وحا�سلة على العديد من تراخي�س ال�سرف يف الواليات املتحدة: 

الفئة 7 والفئة 63 والفئة 65.
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الدكتورة كون�صتان�س فان هورن اأ�ستاذ اإدارة م�ساعد يف كلية علوم االإدارة 

بجامعة زايد يف اأبوظبي. وقد ح�سلت على درجة الدكتوراه يف اال�سرتاتيجية من 

االأ�ساتذة  من  الرّواد  على  البحثية  ر�سالتها  وركزت  كيبك.  مبدينة  الفال  جامعة 

اجلامعيني ومراكزهم البحثية، حيث كانت بعنوان: »االبتكار والقيمة: نقل املعرفة 

والتقنيات من مركز اخلربة اإىل جمال منتجات الغابات.  كما اأمتت العديد من 

لالأبحاث  كيبك  مركز  ل�سالح  االأثاث  �سناعة  جمال  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  عن  البحثية  امل�ساريع 

ال�سناعية. ومنذ التحاقها بجامعة زايد يف �سهر �سبتمرب من عام 2009، بداأت الدكتورة فان هورن اأن�سطتها 

الوا�سعة النطاق باالإ�سراف على جمموعات الطالب وتقدمي ا�ست�سارات مل�ساريع الطالب واحتاداتهم. وجتدر 

االإ�سارة اإىل اأن الدكتورة فان هورن قامت بتاأ�سي�س جمعية رجال االأعمال يف �سهر �سبتمرب من عام 2011 ونادي 

ريادة االأعمال للرجال يف �سهر اأكتوبر من عام 2012.

الدكتور زينج يو »فيكتور« هيوانغ هو اأ�ستاذ م�ساعد يف ريادة االأعمال 

يف  متفرغ  غري  االإدارة  يف  م�ساعد  واأ�ستاذ  زايد،  بجامعة  االإدارة  علوم  كلية  يف 

جامعة خليفة. وقد ح�سل على درجة الدكتوراه من كلية �سمريفيت الإدارة االأعمال 

االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  اإىل  انتقاله  وقبل  اأيرلندا.  يف  دبلن  كلية  جامعة  من 

وتت�سمن  االأمريكية.  املتحدة  والواليات  واآ�سيا  اأوروبا  يف  بالتدري�س  فيكتور  قام 

االأو�سط  ال�سرق  اأبحاث  االأعمال، وهو ع�سو يف احتاد  ريادة  البحثية:  اهتماماته 

دولة  والهوية االجتماعية يف  للن�ساء،  االأعمال  وريادة  االأعمال؛  لريادة  العاملي  للمر�سد  التابع  اأفريقيا  و�سمال 

االإمارات العربية املتحدة؛ وجتميع درا�سة حالة رّواد االأعمال االإماراتيني التي اأجرتها جامعة زايد بالتعاون مع 

كلية ان�سياد الإدارة االأعمال؛ وم�سروع برنامج اجتاه الذي اأطلقته موؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب موؤخرًا عن 

حتديات ريادة االأعمال التي يواجهها ال�سباب لعام 2012، وغريها من امل�ساريع البحثية االأخرى(؛ وعلم النف�س 

وال�سلوك  العاملية  القيادة  لفعالية  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  – م�سروع  جلوب  جمموعة  )مقعد  الثقايف 

املوؤ�س�سي، وم�سروع دولة االإمارات العربية املتحدة الأبحاث اإدارة االأعمال الدولية متعددة الثقافات(؛ واالأعمال 

واالإدارة الدولية )نائب الرئي�س الإدارة الربامج، الفرع املحلي الأكادميية اإدارة االأعمال الدولية يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا؛ وع�سو يف اللجنة االإ�سرافية يف مبادرة اأكادميية االإدارة يف ال�سرق االأو�سط(.
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معهد  مدير  من�سب  حاليًا  ي�سغل  العو�س  حممد  معاوية  الدكتور 

ذلك  قبل  وقد عمل  دبي.   زايد يف  بجامعة  واالقت�سادية  االجتماعية  الدرا�سات 

م�ست�سارًا للمجل�س االقت�سادي الإمارة دبي، ومديرًا باالإنابة ملركز اأبحاث ومعلومات 

�سوق العمل التابع لهيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية )تنمية(، واأ�ستاذًا 

االإمارات  وجامعة  )لبنان(  للتقنية  االأمريكية  اجلامعة  يف  لالقت�ساد  م�ساركًا 

يف  الدكتوراه  درجة  على  حا�سل  معاوية  الدكتور  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  االإمارات(.  )دولة  املتحدة  العربية 

االقت�ساد ودرجة املاج�ستري يف االإح�ساء من جامعة والية نورث كارولينا يف الواليات املتحدة االأمريكية. وتركز 

مطبوعاته واهتماماته البحثية على التنمية االقت�سادية واجلوانب التنموية االجتماعية االقت�سادية، واالقت�ساد 

العمل. ويتمتع الدكتور معاوية بخربة  التطبيقي واقت�ساد �سوق  القيا�سي  الكلي، والتمويل الدويل، واالقت�ساد 

بحثية متميزة يف اقت�ساديات دولة االإمارات العربية املتحدة ودول اخلليج العربي فيما يتعلق باالقت�ساد الكلي 

وم�ستويات القطاعات االقت�سادية، باالإ�سافة اإىل الق�سايا املتعلقة بذلك كال�سكان والتعليم والتنمية الب�سرية.

ملحة عن املوؤلفني
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